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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

)نصنع الفارق(

السادة / مساهمي شركة مالذ للتأمين التعاوني المحترمين

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

أصالــة عــن نفســي ونيابــة عــن الســادة أعضــاء مجلــس اإلدارة، يســرني أن أقــدم لكــم تقريــر مجلــس اإلدارة مرفقــً بــه القوائــم الماليــة المراجعــة مــن 
قبــل مراجعــي الحســابات الخارجييــن باإلضافــة إلــى اإليضاحــات المرفقــة للســنة الماليــة و التــي انتهــت فــي 31 ديســمبر 2020 م ، و التــي ســيتم مــن 
خاللهمــا التطــرق إلــى أهــم التطــورات النوعيــة للشــركة ، باإلضافــة إلــى النتائــج الماليــة و جميــع األنشــطة التشــغيلية مــع طــرح لخطــط و توجهــات الشــركة 
ــح الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة ، وســيتم أيضــً عــرض معلومــات عــن  المســتقبلية ، كمــا ســيتم ســرد اإلفصاحــات الماليــة وفــق األنظمــة و اللوائ

مجلــس إدارة الشــركة الحالــي واللجــان الفرعيــة للمجلــس بجميــع أعضائهــا و صالحياتهــا و مهامهــا المنوطــة بهــا .

بالرغــم ِلمــا تعــرض لــه اقتصــاد العالــم اجمــع مــن أضــرار جائحــة كورونــا خــالل العــام المنصــرم 2020 م ، واثــار هــذا التأثيــر علــى الشــركة ، إال أن إجمالــي أقســاط 
ــال حيــث أن التغييــر جــاء بانخفــاض  ــذي كان بمبلــغ 835  مليــون ري ــة بالعــام 2019 م وال ــال مقارن التأميــن المكتتبــة للعــام 2020 م قــد بلــغ 782 مليــون ري
نســبته 6.4 %فقــط ، والــذي يثبــت قــدرة الشــركة التنافســية فــي ســوق التأميــن ، ومــع هــذا ال تــزال الشــركة ملتزمــة بسياســة كفايــة التســعير و األســعار 

المحــددة مــن قبــل الخبيــر اإلكتــواري المعيــن للشــركة ، كمــا  أن الشــركة التزمــت بجميــع المخصصــات الفنيــة المقترحــة مــن قبــل الخبيــر اإلكتــواري.

كمــا يســرني هنــا انــوه عــن اإلنجــاز الــذي تحقــق لشــركة مــالذ للتأميــن بحصولهــا علــى إدارة وتســويق منتــج العيــوب الخفيــة بشــكل حصــري وبالتعــاون مــع 
عــدد مــن شــركات التأميــن الســعودية. ويعتبــر منتــج العيــوب الخفيــة الجديــد واإللزامــي علــى المبانــي التجاريــة والســكنية غيــر الحكوميــة مــن قبــل وزارة 
الشــؤون البلديــة والقرويــة نقلــة نوعيــة فــي قطــاع اإلنشــاءات والمقــاوالت فــي المملكــة العربيــة الســعودية لمــا ســيقدمه مــن ضمانــات تأمينيــة تحمــي 
المقــاول والمالــك مــن أي عيــوب قــد تظهــر علــى المبانــي بعــد صــدور شــهادة اإلشــغال للمبنــى. وفــي هــذا الصــدد نقــدم شــكرنا لــإدارة التنفيذيــة وجميــع 
منســوبي الشــركة علــى جهودهــم المميــزة خــالل العــام 2020 م فــي إنجــاز هــذه االتفاقيــة وإنهــاء الربــط اإللكترونــي فــي وقــت وجيــز مــع منصــة بلــدي 

لتســهيل عمليــة إصــدار وثيقــة تأميــن العيــوب الخفيــة آليــً تســهياًل ألعمــال المقاوليــن إلنجــاز خدماتهــم بيســر وســهولة.

ــر خدمــة تطبيــق مــالذ اإللكترونــي  ــر خدماتهــا اإللكترونيــة وذلــك بتطوي ــم يتوقــف تطــور الشــركة عنــد هــذا الحــد ، بــل اســتمرت الشــركة فــي تطوي ول
لألجهــزة الذكيــة بإضافــة العديــد مــن المزايــا و الخدمــات التــي تتمثــل بإمكانيــة إصــدار وثائــق تأميــن األفــراد للمركبــات بنوعيــه للتأميــن الشــامل وتأميــن 
المســؤولية المدنيــة تجــاه الغيــر ، كمــا أضافــت خدمــة إمكانيــة تســديد القســط التأمينــي بواســطة بطاقــة مــدى أو بتقســيط وثيقــة التأميــن مــن خــالل 
البطاقــات االئتمانيــة ، كمــا يشــمل التطبيــق اآلن خدمــة تقديــم المســاعدة علــى الطريــق لعمــالء مــالذ والــذي يعتبــر إضافــة الــى امتيــازات الشــركة وتميــز 
جديــد هــو األول مــن نوعــه فــي المملكــة العربيــة الســعودية . كمــا أن الخدمــات اإللكترونيــة تــم تطويرهــا لتشــمل عمــالء التأميــن الطبــي لتيســير 

تعامالتهــم التأمينيــة عبــر تطبيــق وموقــع مــالذ اإللكترونــي باإلضافــة إلــى جهــاز الخدمــة الذاتيــة األول مــن نوعــه فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

ومــع هــذا التقــدم التقنــي واالســتمرار فــي زيــادة الفعاليــة فــي البنيــة التحتيــة، لــم تهمــل إدارة الشــركة جانــب الــكادر البشــري الــذي يعــد أهــم ركائزهــا، ومــع 
هــذا االهتمــام بكــوادر الشــركة البشــرية وصلــت نســبة الســعودة فــي الشــركة لعــام 2020 م إلــى 72% مــن إجمالــي عــدد موظفيــن الشــركة.

وفــي الختــام، أود أن أتقــدم مــرة أخــرى بجزيــل الشــكر لزمالئــي أعضــاء المجلــس وإلــى الســادة مســاهمي الشــركة وكذلــك إلــى عمالئنــا األعــزاء علــى ثقتهــم 
فــي مــالذ للتأميــن التعاونــي وال يفوتنــي أن أشــكر جميــع منســوبي الشــركة الكــرام علــى مجهوداتهــم فــي مســيرة الشــركة، أيضــً أود أن أشــكر جميــع 
الجهــات الرقابيــة وعلــى رأســها البنــك المركــزي الســعودي ومجلــس الضمــان الصحــي التعاونــي وهيئــة الســوق الماليــة، وكلنــا أمــل أن تســتمر مســيرة 

النجــاح، مــع تطلعاتنــا إلــى تحقيــق أهــداف مســاهمينا الكــرام.
واهلل ولي التوفيق،

 
ممدوح بن سعود الشرهان

رئيس مجلس اإلدارة
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تأسســت الشــركة مــن قبــل مجموعــة مــن المســتثمرين الســعوديين البارزيــن بــرأس مــال مدفــوع وقــدره 300 مليــون ريــال ســعودي، وتــم طــرح مــا نســبته 
47.48٪ مــن رأس المــال لالكتتــاب األولــي العــام، وفــي 9 أبريــل 2007 م تــم إعــالن تأســيس مــالذ كشــركة مســاهمة عامــة تمــارس نشــاط التأميــن التعاونــي 
الصــادر عــن البنــك المركــزي الســعودي ونظــم ولوائــح مجلــس الضمــان الصحــي، وفــي 5 مايو 2010 م ُرفع الحظر عن أســهم التأســيس، وأصبح للمســاهمين 

المؤسســين حريــة التصــرف بأســهمهم.

بتاريــخ 30 ينايــر 2017 م، تقدمــت الشــركة بملــف طلــب تخفيــض رأس المــال إلــى هيئــة الســوق الماليــة، و فــي تاريــخ 29 مــارس 2017 م وافقــت الجمعيــة العامــة 
الغيــر عاديــة علــى تخفيــض رأس المــال إلــى 120 مليــون ريــال. تالهــا ذلــك فــي تاريــخ 20 أبريــل 2017 م تــم تقديــم ملــف طلــب زيــادة رأس المــال عــن طريــق طــرح 
أســهم حقــوق أولويــة إلــى هيئــة الســوق الماليــة، و فــي تاريــخ 29 ســبتمبر 2017 م وافقــت الجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة علــى زيــادة رأس مــال الشــركة إلــى 

500 مليــون ريــال.

يتمثــل النشــاط الرئيســي للشــركة فــي تقديــم منتجــات التأميــن التعاونــي ، وتمــارس الشــركة جميــع أنشــطتها وفقــً ألنظمــة ولوائــح التأميــن التعاونــي 
الصــادرة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،  وتقــدم شــركة مــالذ منتجــات متكاملــة فــي مجــال التأميــن التعاونــي العــام بأنواعــه المختلفــة والتــي تشــمل 
التأميــن الهندســي ، تأميــن الحريــق والممتلــكات ، التأميــن البحــري )بضائــع وهيــاكل( ، التأمينــات المتنوعــة وتأميــن المركبــات ، كمــا تقــدم الشــركة 
خدماتهــا فــي التأميــن الصحــي التعاونــي للمجموعــات واألفــراد ، وتقــوم الشــركة بخدمــة عمالئهــا مــن خــالل مركزهــا الرئيســي بمدينــة الريــاض وإداراتهــا 
اإلقليميــة الثــالث فــي المنطقــة الوســطى والغربيــة والشــرقية ، وفروعهــا العديــدة المنتشــرة فــي مختلــف مناطــق المملكــة ، إضافــة إلــى مركــز خدمــة 
العمــالء ومراكــز تعويضــات الســيارات وإدارة متخصصــة فــي التأميــن الصحــي ، وكذلــك مــن خــالل منصــات البيــع والخدمــة اإللكترونيــة عــن طريــق موقــع 

الشــركة علــى اإلنترنــت وتطبيقــات األجهــزة الذكيــة وأجهــزة الخدمــة الذاتيــة الفريــدة مــن نوعهــا.

نبذة عن الشركة:

نشاط الشركة:

أهم المنتجات التأمينية في نشاط الشركة:

.1

.2

.3

إجمالي أقساط التأمين للعام 2020 م 

النسبة من إجمالي 
أقساط التأمين 2020 م

المنتج نوع التأمين

%38
التأمين الصحي للمجموعات

التأمين الصحي
التـأمين الصحي لألفراد والمجموعات الصغيرة

%51
التأمين اإللزامي ضد الغير واألضرار الواقعة للمركبات

تأمين السيارات
التأمين الشامل

%11

تأمين الممتلكات

التأمينات العامة

التأمين الهندسي

تأمين الحوادث المتنوعة

التأمين البحري

تأمين الحماية للمجموعات

%11
تأمينات 

الممتلكات 
و الحوادث 
الشخصية

%38

التأمين الصحي 

%51

تأمين المركبات
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وصف األنشطة الرئيسة للشركات التابعة:

وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة وأهم األحداث 
والتوقعات المستقبلية ألعمال الشركة:

.4

أهم تطورات السوق: .5

.6

ال ينطبق

كان العــام 2020 عامــً عصيبــً علــى االقتصــادات واألســواق العالميــة بشــكل عــام وعلــى اقتصــاد المملكــة العربيــة الســعودية بشــكل خــاص بســبب مــا 
أحدثتــه جائحــة كورونــا وتبعاتهــا علــى جميــع القطاعــات االقتصاديــة والمجتمعيــة وغيرهــا مــن األنشــطة. وبمــا أن قطــاع التأميــن يعتبــر رافــد اقتصــادي 
هــام فــي المملكــة العربيــة الســعودية، فقــد كان لتأثيــر الجائحــة وقــع ســلبي فــي نشــاط القطــاع. ولكــن بفضــل مــن اهلل ثــم بجهــود حكومــة المملكــة 
العربيــة الســعودية وسياســاتها باتخــاذ كافــة التدابيــر االحترازيــة للتصــدي ألي آثــار اقتصاديــة محتملــة ومســتقبلية لجائحــة كورونــا "إضافــة الــى اإلجــراءات 
االحترازيــة الصحيــة" بدعــم كريــم مــن مقــام خــادم الحرميــن الشــريفين " حفظــه اهلل" وســمو ولــي العهــد الســعودي وبتوجيــه ومتابعــة مــن قبــل الجهــات 
ــا بجميــع اشــكالها للمحافظــة علــى المكتســبات  ــار جائحــة كورون ــارزًا فــي التصــدي ألث التشــريعية والرقابيــة حيــث كان لقطــاع التأميــن الســعودي دورًا ب

الماديــة والبشــرية.
 

ومــن هــذا المنطلــق حرصــت مــالذ للتأميــن علــى المحافظــة علــى تطويــر أعمالهــا فــي ســوق التأميــن الســعودي خــالل العــام 2020 م مــن حيــث االلتــزام 
بتقديــم خدمــات التأميــن فــي ظــل الجائحــة عبــر األنظمــة اإللكترونيــة المتطــورة التــي تقدمهــا الشــركة لعمالئهــا مــن األفــراد أو الشــركات علــى حــد ســواء
وكانــت مبــادرة البنــك المركــزي الســعودي بتمديــد ســريان وثيقــة تأميــن المركبــات شــهرين إضافييــن للوثائــق ســارية الصالحيــة والوثائــق الجديــدة حســب 
نــص المبــادرة التــي صــدرت بقــرار رقــم 189/441 وتاريــخ 1441/9/15 هـــ وبالتعــاون مــع جميــع شــركات التأميــن، وقــع إيجابــي القــى استحســان العمالء للمســاعدة 

فــي التصــدي آلثــار الجائحــة

وعلــى صعيــد آخــر مــن تطــورات نشــاط التأميــن، شــهد العــام 2020 م اعتمــاد البنــك المركــزي الســعودي للوثيقــة الموحــدة للتأميــن علــى العيــوب الخفيــة 
التــي قــد تظهــر علــى المبانــي بعــد اســتخدامها. وبعــد صــدور الوثيقــة واعتمادهــا رســميً، بــدأ العمــل فــي مــالذ علــى تجهيــز وإعــداد وتطويــر الخدمــات 
ــات العــام 2021 م.  ــة ابتــداًء مــن بداي ــات اإلصــدار لوثيقــة تأميــن العيــوب الخفي ــة للبــدء فــي توافــق األنظمــة لتلقــي طلب اإللكترونيــة مــع الجهــات المعني
ويعتبــر حصــول شــركة مــالذ للتأميــن التعاونــي علــى موافقــة البنــك المركــزي الســعودي بــإدارة وتســويق منتــج تأميــن العيــوب الخفيــة وبمشــاركة عــدد 

مــن شــركات التأميــن الســعودية إنجــاز غيــر مســبوق فــي تاريــخ الشــركة وهــو مــا قــد يعــزز مــن مكانــة الشــركة فــي قطــاع التأميــن الســعودي.

أهم األحداث:

* 2020/03/10م اعالن شركة مالذ للتأمين التعاوني عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2019-12-31
* 2020/03/31م تدعو شركة مالذ للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية )االجتماع األول(

* 2020/04/13م تعلــن شــركة مــالذ للتأميــن التعاونــي )مــالذ( عــن تأثيــر القــرارات الصــادرة مؤخــرًا بشــأن الحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد 
.)19-COVID(

* 2020/04/23م إعالن شركة مالذ للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية )االجتماع الثاني(
* 2020/06/11م اعالن شركة مالذ للتأمين التعاوني عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 31-03-2020 )ثالثة أشهر(

* 2020/06/30م إعالن إلحاقي من شركة مالذ للتأمين التعاوني بخصوص توقيع مذكرة تفاهم مع برنامج البناء الُمستدام التابع لوزارة اإلسكان 
* 2020/07/02م إعالن شركة مالذ للتأمين التعاوني عن توقيع عقد لمنتج التأمين على العيوب الخفية

* 2020/07/08م تعلــن شــركة مــالذ للتأميــن التعاونــي )مــالذ( عــن األثــر المالــي المتوقــع لتصريــح اإلدارة العامــة للمــرور باكتمــال الربــط اآللــي إلجــراءات 
التأميــن علــى المركبــات بســجالتها لــدى مركــز المعلومــات الوطنــي

* 2020/07/08م تعلن شركة مالذ للتأمين التعاوني عن استالمها الموافقة الشرعية من المستشار الشرعي الخاص بالشركة
* 2020/08/23م اعالن شركة مالذ للتأمين التعاوني عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 30-06-2020 )ستة أشهر(

* 2020/09/08م إعــالن تصحيحــي مــن شــركة مــالذ للتأميــن التعاونــي بخصــوص اعــالن شــركة مــالذ للتأميــن التعاونــي عــن النتائــج الماليــة األوليــة للفتــرة 
المنتهيــة فــي 30-06-2020 )ســتة أشــهر(

* 2020/10/29م إعالن شركة مالذ للتأمين التعاوني عن تجديد عقد مع بنك البالد
* 2020/11/03م اعالن شركة مالذ للتأمين التعاوني عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 30-09-2020 )تسعة أشهر(
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الخطط والقرارات المهمة للشركة:

* االستثمار:
< تنويع مكونات المحفظة االستثمارية. ضمن نهج عام لمخاطر مقبولة، عوائد مجزية.

< تنمية محفظة الشركة االستثمارية في حقوق الملكية.
< تخصيص مبالغ لالستثمارات الجريئة.

* الحوكمة:
< تحديث الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة.

< إطالع مجلس اإلدارة على تفاصيل أعمال اللجان )لجنة المراجعة، اللجنة التنفيذية، لجنة االستثمار، لجنة المخاطر، لجنة الترشيحات والمكافآت(.
< مراجعة وتحديث إستراتيجية الشركة.

* رأس المال البشري:
< استقطاب الكفاءات الوطنية في الشركة حيث بلغت نسبة السعودة حتى نهاية عام 2020 م )72%( بالمقارنة مع )%70( في عام 2019م.

< تــم تســجيل الموظفيــن فــي معاهــد معتمــدة ألخــذ شــهادات مهنيــة احترافيــة، حيــث بلغــت هــذه الشــهادات )83( شــهادة مهنيــة لعــام 2020 م 
بالمقارنــة مــع )60( شــهادة لعــام 2019 م.

< بلغت عدد المحاضرات والدورات الداخلية )184( محاضرة بالمقارنة مع )91( محاضرة لعام 2019م.
< تجاوز اجتياز الدورات التدريبية من خالل )أكاديمية مالذ اإللكترونية( 1500 دورة تدريبية.

< تحديــث السياســات واإلجــراءات بمــا ال يتعــارض مــع اللوائــح الداخليــة واألنظمــة ذات العالقــة وذلــك لتســهيل إجــراءات العمــل اليوميــة الخاصــة بالمــوارد 
البشــرية فــي النظــام الداخلــي.

< تحديــث وتطويــر النظــام الداخلــي للمــوارد البشــرية لخفــض التعامــالت الورقيــة وتحويــل 90% مــن الطلبــات الخاصــة بالموظفيــن عــن طريــق النظــام 
الداخلــي لــإدارة بشــكل إلكترونــي.

* الموارد البشرية:
< العمل على تطوير النظام الداخلي إلدارة الموارد البشرية وتحويله 100% إلكتروني.

< رفع نسبة السعودة 
< رفع معدل الشهادات االحترافية لجميع الموظفين 

< رفع عدد الدورات التأمينية الفنية والمحاضرات الداخلية 
< زيادة عدد الدورات الخاصة بمكافحة غسل األموال ومكافحة اإلرهاب لجميع الموظفين )حيث وصلت إلى 136 دورة خاصة(.

< برامج تهيئة لحديثي االنضمام بالشركة.
< تطبيق برنامج التعاقب الوظيفي لإدارة العليا.

* االئتمان والحسابات المدينة:
< تعزيز هيكلة إدارة االئتمان والحسابات المدينة والتحصيل.

< تحجيم أثر جائحة كورونا على الحسابات المدينة من خالل المتابعة مع العمالء وتقديم اختيارات متنوعة تساهم بتقليل أخطار االئتمان.
< العمل على عمليات التحصيل وتخفيض الديون المشكوك في تحصيلها.

* الخدمات التأمينية:
< متابعة النمو التشغيلي والربحية المتوازنة.

< تقديــم خدمــات ســريعة وســهلة للعمــالء مــن خــالل الخدمــات اإللكترونيــة :) موقــع الشــركة، التطبيــق اإللكترونــي، جهــاز الخدمــة الذاتيــة، فــرع 
الخدمــات الذاتيــة( 

< تطوير وزيادة خدمات التأمين الطبي اإللكترونية.
< االرتقاء بالخدمات التقنية على كافة المستويات الداخلية والخارجية وخدمات كبار العمالء ووسطاء التأمين والعمالء األفراد.

ــذي يعتبــر المنتــج األول مــن  ــة إلدارة منتــج تأميــن العيــوب الخفيــة )IDI( ال < الحصــول علــى موافقــة البنــك المركــزي الســعودي علــى حقــوق حصري
نوعــه علــى مســتوى المملكــة العربيــة الســعودية، والــذي تــم تطويــره وتقديمــه مــن قبــل مــالذ للتأميــن لــوزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة اســتجابًة 

الحتياجــات قطــاع االنشــاءات والمقــاوالت فــي المملكــة.
< التعاقد وتقديم الخدمة التأمينية لعدد من البنوك 

< المشــاركة الفعالــة للبيــع فــي جميــع منصــات التأميــن اإللكترونيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وذلــك لمبيعــات تأميــن المركبــات لألفــراد 
للشــامل وضــد الغيــر.

< العمل على التوسع والتعاقد مع جميع وسطاء التأمين.
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* الحمالت اإلعالنية والدعائية: 
< خــالل الربــع األول مــن العــام 2020 وقبــل أحــداث جائحــة كورونــا، نفــذت مــالذ للتأميــن حملــة توعويــة وتســويقية عــن التأميــن بشــكل عــام وعــن خدمــات 
ومنتجــات الشــركة، وكان الهــدف منهــا هــو رفــع مســتوى الوعــي التأمينــي للعمــالء عــن الحقــوق والواجبــات للعميــل باإلضافــة إلــى التعريــف بالخدمــات 
اإللكترونيــة المســتحدثة للشــركة وتعزيــز العالمــة التجاريــة للشــركة.  وهــذا وقــد تــم تنفيــذ هــذه الحملــة فــي عــدد مــن القنــوات التســويقية مثــل 
مواقــع التواصــل االجتماعــي، المواقــع اإللكترونيــة اإلخباريــة والماليــة ولوحــات الطــرق فــي عــدد مــن المــدن والمحافظــات باإلضافــة الــى مشــاركة العمــالء 

فــي عــدد مــن المراكــز التجاريــة فــي مختلــف المــدن. 

< اســتمرت الحمــالت التوعويــة والتســويقية لمــالذ للتأميــن فــي قنــوات مختلفــة مــن وســائل التواصــل االجتماعــي فــي دعــم التوعيــة المجتمعيــة اثنــاء 
جائحــة كورونــا وعــن اتخــاذ كافــة االحتــرازات والتدابيــر الوقائيــة مــن أعــراض الفايــروس.  باإلضافــة الــى ذلــك، اســتمر تعزيــز العالمــة التجاريــة وتســويق 
الخدمــات االلكترونيــة للشــركة للعمــالء لالســتفادة منهــا اثنــاء فتــرة الحظــر لتســهيل تعامالتهــم وتقديــم قيمــة إضافيــة لمنتجــات الشــركة تســاعد 

العمــالء فــي إنجــاز احتياجاتهــم التأمينيــة بيســر وســهولة.  

< وبمــا ان مــالذ للتأميـــن تحــرص علــى كســب رضــا عمالئهــا، اســتمر تقديــم العــروض الترويــــجية وعــدد مــن االتفاقيــات مــع عــدد مــن البنــوك والجهــات 
الخدميــة لتقديــم قيمــة مضافــة وخصومــات للعمــالء خــالل العــام 2020 م لترســيخ مبــدأ كســب رضــا العميــل.  

< ســاهمت مــالذ للتأميــن فــي مشــاركة المجتمــع فــي عــدد مــن المناســبات الرســمية والوطنيــة بمــا فيهــا المشــاركة المجتمعيــة لالحتفــال باليــوم 
الوطنــي الـــ 90 للملكــة العربيــة الســعودية باإلضافــة الــى تقديــم خصومــات مميــزة فــي هــذه المناســبة. 

* التوقعات المستقبلية ألعمال الشركة:
< استمرار العمل على تطوير العمليات التشغيلية لتقديم المنتجات والخدمات من خالل المنصات اإللكترونية المختلفة 

< مواصلة العمل على رفع تصنيف المالءة المالية. 
< تطوير مستوى األداء الوظيفي لرفع القدرات والمهارات الفنية للعاملين في إدارات االكتتاب.

< فتح المجال لجميع موظفي الشركة لطرح األفكار اإلبداعية لتطوير وتحسين المنتجات التأمينية.
< استمرار العمل على تحسين وتطوير خدمة العمالء لرفع معدل مستوى الرضى عن المنتجات والخدمات التأمينية المقدمة لهم.

< العمل على مواكبة التطور في تكنولوجيا المعلومات واستمرار االستثمار التقني في هذه األصول.
< مواصلة االهتمام في بناء وتأهيل موظفي الشركة.

اجتمــع أعضــاء مجلــس اإلدارة مــع اإلدارة التنفيذيــة لوضــع خطــط تصحيحيــة و ســبل عــالج مخالفــات تعليمــات البنــك المركــزي وذلــك 
لتفــادي وقوعهــا فــي المســتقبل 

العقوبات النظامية: .7

السنة المالية الحالية 2020 السنة المالية السابقة 2019

اجمالي مبلغ موضوع المخالفة
الغرامات المالية 
بالريال السعودي

عدد القرارات 
التنفيذية

اجمالي مبلغ 
الغرامات المالية 
بالريال السعودي

عدد القرارات 
التنفيذية

555,000 4 - - مخالفة تعليمات البنك المركزي 
اإلشرافية والرقابية

- - مخالفة تعليمات البنك المركزي 
الخاصة بحماية العمالء

- -

مخالفة تعليمات البنك المركزي 
الخاصة ببذل العناية الواجبة في 

مكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب
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إستراتيجية الشركة والتطلعات المستقبلية:

اإلفصاح حسب اللوائح النظامية:

.8

.9

* فــي إطــار حــرص مجلــس اإلدارة لمتابعــة خطــة العمــل وتطبيــق بنــود االســتراتيجية المعتمــدة للشــركة ومــا تحقــق منهــا هــذا العــام والمتطلــع مــن هــذه 
اإلســتراتيجية خــالل الســنوات القادمــة ، تعمــل جميــع لجــان المجلــس وبشــكل دوري علــى متابعــة تطــورات االعمــال مــع اإلدارة التنفيذيــة ومقارنــة اإلنجــازات 

باألهــداف المعتمــدة لضمــان تحقيــق نتائــج إيجابيــة تنعكــس علــى اســم وســمعة مــالذ للتأميــن. 
* أحــد أهــم أهــداف مــالذ اإلســتراتيجية هــو التميــز والريــادة فــي تقديــم منتجــات وخدمــات تأميــن مرنــة ذات اســتجابة ســريعة للعمــالء لتكــون أحــد أهــم 

شــركات التأميــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
* تتطلع الشركة لتحقيق نمو متوازن وثابت لجميع منتجات وخدمات التأمين المقدمة للعمالء بهدف التنوع في المحفظة التأمينية. 

* تحقيــق الربحيــة فــي ظــل النمــو المتــوازن لعمليــات الشــركة يعتبــر أحــد أهــم أهــداف مــالذ للتأميــن لمــا فيــه مــن تعزيــز الثقــة مــع العمــالء و المســاهمين 
علــى حــد ســواء.

* تحقيق الريادة في الخدمات اإللكترونية.
* تهــدف الشــركة باســتمرار إلــى دعــم المركــز المالــي لهــا وذلــك مــن خــالل تعزيــز هامــش المــالءة الماليــة للشــركة بمــا يتوافــق مــع اللوائــح النظاميــة، وهــو 

مــا ســينعكس علــى رفــع تصنيــف المــالءة الماليــة الــذي مــن شــانه خلــق ثقــة فــي أســم مــالذ للتأميــن للمســتثمرين و العمــالء معــً.  
* يعتبــر االســتثمار فــي المــوارد البشــرية ذات الخبــرة العمليــة فــي مجــال التأميــن ، هــدف اســتراتيجي لمــالذ للتأميــن وهــو مــا قــد ينعكــس علــى تحقيــق 

كثيــر مــن األهــداف االســتراتيجية.  

الئحة حوكمة الشركات:
قامــت الشــركة بتحديــث الئحــة حوكمــة الشــركات الخاصــة بهــا والتــي تحــدد القواعــد والمعاييــر التــي تنظــم أداء الشــركة، كمــا تتماشــى هــذه الالئحــة 
فــي مجملهــا مــع الئحــة الحوكمــة الصــادرة عــن البنــك المركــزي والالئحــة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة ونظــام الشــركات الصــادر عــن وزارة التجــارة 

واالســتثمار، حيــث تــم اعتمــاد هــذه الالئحــة مــن الجمعيــة العامــة لمســاهمي الشــركة. 

ما تم تطبيقه من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما لم ُيطبق وأسباب ذلك:
تقر الشركة بتطبيق جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات باستثناء التالي:

مالحظات مدى التطبيق نص المادة / الفقرة رقم المادة

المادة استرشادية – غير ملزمة مطبقة

وضع اآلليات الالزمة لحصول كل من أعضاء مجلس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية 
بشكل مستمر بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم 

في المجاالت ذات العالقة بأنشطة الشركة.

المادة التاسعة والثالثون: 
التدريب

المادة استرشادية – غير ملزمة غير مطبقة

أ( يضع مجلس اإلدارة بناًء على اقتراح لجنة 
الترشيحات والمكافآت اآلليات الالزمة لتقييم أداء 

المجلس وأعضائه ولجانه واإلدارة التنفيذية سنويً 
وذلك من خالل مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط 
بمدى تحقيق األهداف اإلستراتيجية للشركة وجودة 
إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها 

على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح 
معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

المادة الحادية واألربعون: 
التقييم

المادة استرشادية – غير ملزمة غير مطبقة
هـ( يتخذ مجلس اإلدارة الترتيبات الالزمة للحصول 
على تقييم جهة خارجية مختصة ألدائه كل ثالث 

سنوات.



شركة مالذ للتأمين التعاوني  10   تقرير مجلس اإلدارة السنوي

المادة استرشادية – غير ملزمة

مطبقة

1. تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة 
لالستماع إلى آراء العاملين في الشركة 

ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل 
القرارات المهمة. المادة الخامسة والثمانون: 

تحفيز العاملين
غير مطبقة

2. برامج منح العاملين أسهمً في الشركة أو نصيبً 
من األرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس 

صندوق مستقل لإنفاق على تلك البرامج.

غير مطبقة 3. إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة

المادة استرشادية – غير ملزمة غير مطبقة

تضع الجمعية العامة العادية – بناًء على اقتراح 
من مجلس اإلدارة - سياسة تكفل إقامة التوازن 

بين أهدافها واألهداف التي يصبو المجتمع 
إلى تحقيقها، بغرض تطوير األوضاع االجتماعية 

واالقتصادية للمجتمع.

المادة السابعة والثمانون: 
المسؤولية االجتماعية

المادة استرشادية – غير ملزمة غير مطبقة

1. وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه 
من مبادرات في العمل االجتماعي، ومقارنة ذلك 

بالشركات األخرى ذات النشاط المشابه.

المادة الثامنة والثمانون: 
مبادرات العمل االجتماعي

2. اإلفصاح عن أهداف المسئولية االجتماعية 
التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم 

وتثقيفهم بها.
3. اإلفصاح عن خطط تحقيق المسئولية االجتماعية 

في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة.
4. وضع برامج توعوية للمجتمع للتعريف 

بالمسؤولية االجتماعية للشركة.

المادة استرشادية – غير ملزمة غير مطبقة

في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة 
بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها 
االختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة 

والتسعين من هذه الالئحة، وعلى هذه اللجنة 
متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، 
وتزويد مجلس اإلدارة سنويً على األقل بالتقارير 

والتوصيات التي تتوصل إليها

المادة الخامسة والتسعون: 
تشكيل لجنة حوكمة 

الشركات

بحســب المــادة )15( مــن النظــام األساســي للشــركة، يتولـــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة مؤلــف مــن تســعة أعضــاء تنتخبهــم الجمعيــة العامــة العاديــة لمــدة 
ال تزيــد علــى ثــالث ســنوات، ويجــب أن تعكــس تركيبــة مجلــس اإلدارة تمثيــاًل مناســبً مــن األعضــاء المســتقلين، وفــي جميــع األحــوال ال يجــوز أن يقــل عــدد 
أعضــاء المجلــس المســتقلين عــن عضويــن أو ثلــث أعضــاء المجلــس أيهمــا أكثــر، ويســتثنى مــن ذلــك تعييــن الجمعيــة التأسيســية ألعضــاء مجلــس اإلدارة 

األول والــذي كان لمــدة ال تتجــاوز )3( ثــالث ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ شــهر قــرار وزارة التجــارة واالســتثمار بتأســيس الشــركة.
وقــد تــم انتخــاب مجلــس إدارة للــدورة الرابعــة والتــي تبــدأ اعتبــاًرا مــن 16 أبريــل 2019 م ولمــدة ثالثــة ســنوات فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة بتاريــخ 
1440/08/11 هـــ الموافــق 2019/04/16 م، وقــد تــم تزويــد جميــع األعضــاء باللوائــح واألنظمــة المتعلقــة بالشــركة والمعمــول بهــا فــي المملكة العربية الســعودية، 

حيــث تــم انتخــاب األعضــاء التاليــة أســمائهم وهــم:

تشكيل مجلس إدارة الشركة: .10

تصنيف العضوية
الصفة أسم العضو م

تنفيذي غير تنفيذي مستقل

 رئيس المجلس أ. ممدوح بن سعود الشرهان 1

 نائب الرئيس  أ. سلمان بن ناصر الهواوي * 2

 عضو مجلس  أ. باسم بن عبد اهلل السلوم 3

 عضو مجلس  أ. عمرو بن عبد الرزاق النمري 4
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*العضو سلمان بن ناصر الهواوي استقال من مجلس اإلدارة في تاريخ 2021/01/17 م.

الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة: .11

ــى  اســتناًدا علــى الئحــة الحوكمــة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة )المــادة 21 والمــادة 22 والمــادة 30( ومــع مراعــاة اختصاصــات الجمعيــة العامــة، يتول
ــًا  مجلــس إدارة الشــركة جميــع الصالحيــات والســلطات الالزمــة إلدارتهــا، وتظــل المســئولية النهائيــة عــن الشــركة علــى المجلــس حتــى وإن شــكل لجان
ــه، وعلــى المجلــس تجنــب إصــدار تفويضــات عامــة أو غيــر محــددة المــدة، وُيمــارس مجلــس اإلدارة  أو فــوض جهــات أو أفــراداً آخريــن للقيــام ببعــض أعمال

الوظائــف التاليــة: 

* القيادة اإلستراتيجية للشركة ووضع األهداف وصياغة الخطط اإلستراتيجية.
* اإلشــراف علــى تنفيــذ الخطــط اإلســتراتيجية والعمليــات الرئيســية وتحديــد الهيــكل الرأســمالي األمثــل للشــركة، واإلشــراف علــى النفقــات الرأســمالية 

الرئيســية وتملــك األصــول فيهــا، والمراجعــة الدوريــة للهيــاكل التنظيميــة والوظيفيــة فــي الشــركة واعتمادهــا.
* الموافقة على السياسات واإلجراءات الرئيسية ومراجعتها وتحديثها بصفة منتظمة.

* وضع ومراقبة نظام الرقابة الداخلية للشركة والتأكد من كفاءته وفعاليته.
* وضع ومراقبة نظام إدارة المخاطر بالشركة لتقييم المخاطر وإدارتها ومراقبتها بصورة مستمرة.

* اختيــار وتغييــر الموظفيــن التنفيذييــن فــي المراكــز الرئيســية )عنــد الحاجــة(، والتأكــد مــن أن الشــركة لديهــا سياســة مناســبة إلحــالل بديــل مناســب 
يكــون مؤهــاًل للعمــل ويملــك المهــارات المطلوبــة.

* اإلشراف على اإلدارة العليا ومراقبة أداء الشركة مقارنة بأهداف األداء التي يحددها المجلس.
* التأكد من سالمة ونزاهة نظام رفع التقارير والبيانات المالية ومالءمة آلية اإلفصاح.

* ضمان حماية مصالح المؤمن لهم في جميع األوقات.
* االرتقاء بمستوى ومعايير الحوكمة بالشركة والتأكد من االلتزام باألنظمة واللوائح ذات العالقة في جميع األوقات.

* تعزيز ثقافة الحوكمة في الشركة واعتماد معايير أخالقية عالية.

 عضو مجلس  أ. عمرو بن عبد اهلل بن شلهوب 5

 العضو المنتدب أ. فواز بن عبد الرحمن الحجي 6

 عضو مجلس  أ. محمد بن علي العماري 7

 عضو مجلس  أ. عبد المحسن بن محمد الصالح 8

 عضو مجلس  أ. بدر بن علي العلي 9

أعضاء مجلس اإلدارة واللجان "الوظائف الحالية 
والسابقة والمؤهالت والخبرات":

.12

أ. ممدوح بن سعود الشرهان

مستقل/ رئيس مجلس اإلدارة / رئيس اللجنة التنفيذية / عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية

ماجستير العلوم المالية - الواليات المتحدة 
االمريكية

الرئيس التنفيذي للشركة العقارية السعودية رئيس مجلس اإلدارة في شركة مالذ 
للتأمين التعاوني

الشركة السعودية الكورية للصيانة وإدارة 
الممتلكات  عضو مجلس إدارة الصندوق العقاري 

الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
المنتدب لشركة جمان الشرقية
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ماجستير اإلدارة المصرفية - معهد االدارة

مدير عام المالية في الشركة العقارية 
السعودية الرئيس التنفيذي لشركة المطلق 

مساعد األمين العام لصندوق االستثمارات لالستثمار العقاري
العامة

خبير تمويل في الصندوق السعودي للتنمية
نائب رئيس مجلس إدارة شركة بوابة 

مساعد مستشار مالي في صندوق التنمية مبادلة لالستثمار
الصناعية

بكالوريوس محاسبة - جامعة الملك سعود

مستشار في صندوق االستثمارات العامة
رئيس مجلس إدارة مبادلة ياوم إلدارة 

أخصائي أول تمويل في الصندوق السعودي المشاريع
للتنمية

محلل مالي في الصندوق السعودي للتنمية 
الصناعية شركة بداية للتمويل العقاري

محاسب في شركة الكهرباء السعودية

أ. سلمان بن ناصر الهواوي*

مستقل/ نائب رئيس مجلس اإلدارة / رئيس لجنة المخاطر /عضو لجنة االستثمار

المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية

بكالوريوس علوم إدارية تخصص محاسبة 
جامعة الملك سعود

شركة المراعي: مدير عالقات المستثمرين 
للمجموعة

نائب رئيس مجلس إدارة شركة مالذ 
مجموعة االتصاالت السعودية: مدير شعبة للتأمين التعاوني

القوائم المالية للمجموعة باإلدارة العامة 
للمراقبة المالية للمجموعة

شركة السوق المالية السعودية تداول: 
مسؤول تقارير مالية وموازنة عضو مجلس إدارة الشركة السعودية 

للصناعات المتطورة
شركة االتصاالت السعودية: أخصائي محاسبة

صندوق التنمية الصناعية السعودي: مساعد 
مدقق ومحلل مالي

مستشار مالي مرخص من مقام وزارة 
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين: التجارة واالستثمار

متدرب متفرغ لمدة شهرين ومتدرب غير متفرغ 
لمدة ثالثة أشهر

أ. فواز بن عبد الرحمن الحجي

تنفيذي / الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب/ عضو اللجنة التنفيذية / عضو لجنة االستثمار

المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية

حاصل على الماجستير التنفيذي في اإلدارة 
تخصص خدمات مالية وتأمين من جامعة سانت 

غالون في سويسرا

نائب الرئيس التنفيذي لتأمين المركبات في 
شركة التعاونية للتأمين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب 

نائب الرئيس التنفيذي لتأمين المركبات في لشركة مالذ للتأمين
شركة مالذ للتأمين التعاوني

بكالوريوس إدارة األعمال من جامعة الملك 
فيصل

رئيس اللجنة الفرعية لتأمين المركبات في 
المملكة نائب رئيس اللجنة التنفيذية لـ “اللجنة 

عضو في اللجنة التنفيذية للتأمين في العامة لمدراء العموم لشركات التأمين "
المملكة

حاصل على الزمالة األمريكية في التأمين على 
الحياة - الطبي والكثير من الشهادات المهنية 
واألكاديمية في التأمين - العديد من الدورات 
اإلدارية التنفيذية المتخصصة بأكبر الجامعات 

والمعاهد العالمية

عضو اللجنة الفنية للتأمين في اتحاد التأمين 
الخليجي

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في 
شركة تداوي السعودية للرعاية الصحية
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أ. محمد علي العماري

غير تنفيذي /عضو مجلس اإلدارة

المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية

بكالوريوس في الفيزياء والرياضيات - كلية 
العلوم جامعة الملك سعود

رئيس مجلس اإلدارة ولعضو المنتدب شركة 
أسماك تبوك

عضو مجلس إدارة شركة مالذ للتأمين 
التعاوني

نائب رئيس مجلس اإلدارة، شركة مالذ للتأمين 
التعاوني

نائب رئيس مجلس اإلدارة شركة أسمنت تبوك

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب شركة 
المنتجات الغذائية

دورة في أعمال البنوك واإلدارة - بنك تشيس 
منهاتن، نيويورك، الواليات المتحدة

المدير العام شركة المنتجات الغذائية

رئيس مجلس اإلدارة شركة وجيف 
لخدمات وساطة التأمين

نائب المدير العام شركة المنتجات الغذائية

المدير العام وجيف للتجارة )مستشارون 
ووسطاء تأمين(

المدير العام، الشركة العقارية السعودية

مساعد المدير العام للشؤون المصرفية 
المحلية، اإلدارة العامة لبنك الرياض

دورات وندوات في العديد من المجاالت 
المصرفية واإلدارية

المدير اإلقليمي لبنك الرياض بالمنطقة 
الشرقية

عضو مجلس إدارة شركة وطن لإلستثمار

نائب المدير اإلقليمي لبنك الرياض بالمنطقة 
الشرقية

مساعد المدير اإلقليمي لبنك الرياض بالمنطقة 
الوسطى

مدير مشاريع صندوق التنمية الصناعية 
السعودي

معيد بقسم الفيزياء، كلية العلوم، جامعة 
الملك سعود

أ. عبد المحسن بن محمد الصالح

غير تنفيذي/ عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية

بكالوريوس إدارة األعمال 
واالقتصاد - جامعة 
وتيير، كاليفورنيا 
- الواليات المتحدة 

األمريكية 1967

رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية - ابريل 
2007 - يونية 2016

مؤسس وعضو مجلس إدارة ورئيس 
لجنة الترشيحات والمكافآت شركة مالذ 

للتأمين التعاوني - منذ ابريل 2007

عضو مجلس إدارة شركة المخازن والخدمات المساندة - أكتوبر 2008 - 
يونية 2016

رئيس مجلس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف )فيبكو( - 
نوفمبر 2009 - ديسمبر 2015

عضو مجلس إدارة بنك باركليز السعودية - ديسمبر 2011 - أغسطس 
2014 مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة فالكم 

عضو مجلس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف )فيبكو( - للخدمات المالية - منذ يناير 201٥
نوفمبر 1990 وحتى نوفمبر 2009

مستشار البنك السعودي األمريكي - من 1980 وحتى 1999 رئيس مجلس إدارة ومالك شركة مصادر 
عضو اللجنة السعودية األمريكية المشتركة للتعاون االقتصاديالقابضة

نائب الرئيس بنك سيتي بنك السعودية - من 1975 وحتى 1980 رئيس مجلس إدارة شركة فالكم 
للخدمات المالية ورئيس اللجنة 

التنفيذية ورئيس لجنة المخاطر وعضو 
في لجنة الترشيحات والمكافآت - منذ 

أكتوبر 2020

رئيس قسم الخدمات المصرفية الخاصة بنك سيتي بنك السعودية 
2004 -2002
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أ. باسم بن عبد اهلل السلوم

مستقل / رئيس لجنة االستثمار / رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت /عضو لجنة المخاطر

المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية

ماجستير استشارات تقنية معلومات - جامعة 
كنت - المملكة المتحدة

وكيل محافظ الهيئة العامة لالستثمار

عضو مجلس إدارة شركة مالذ للتامين 
التعاوني )رئيس لجنة االستثمار - رئيس 
لجنة المخاطر - عضو لجنة الترشيحات 

والمكافآت(

عضو مجلس هيئة تنمية الصادرات السعودية
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب 

شركة شور العالمية للتقنية المملكة 
العربية السعودية

نائبً لرئيس الطيران المدني لشؤون االتصال 
المؤسسي

عضو مجلس إدارة شركة فواز عبدالعزيز 
الحكير وشركاه )شركة مدرجة(

حاصل على شهادات تنفيذية وشهادات 
تخصصية من كلية أكسفورد لألعمال وكلية 

لندن لالقتصاد وكلية هارفد لالعمال..

رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوزاري 
للطيران المدني

عضو مجلس إدارة شركة بن يعال 
للصرافة )شركة تضامنية(

مدير تنفيذي لالتصال الرقمي والتسويق - 
شركة موبايلي

نائب رئيس اللجنة الوطنية لالتصاالت 
وتقنية المعلومات

العضو المنتدب - شركة نمو ملتي ميديا - 
المجموعة السعودية لالبحاث

العضو المنتدب شركة مدفوعات شور 
لتقنية المعلومات

أ. عمرو عبد الرزاق النمري

مستقل / عضو مجلس اإلدارة/ رئيس لجنة المراجعة

المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية

بكالوريوس محاسبة في جامعة الملك عبد 
العزيز

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة 
إدارة وتطوير مركز الملك عبد اهلل المالي

عضو مجلس اإلدارة في شركة مالذ 
للتأمين التعاوني

رئيس الشؤون المالية في شركة التعاونية 
للتأمين

مدير العمليات المالية في شركة بي أية أي 
سيستمز

عضو اللجنة المالية التابعة للجنة التأمين 
التنفيذية تحت إشراف البنك المركزي السعودي

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في 
الشركة الوطنية لخدمات التسجيل 

العيني للعقار
مراقب التكاليف في شركة الجميح للسيارات

مدير الخزينة في شركة ناس 

أ. بدر بن علي العلي

غير تنفيذي/ عضو اللجنة التنفيذية/ عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية

ماجستير إدارة أعمال - استراليا الرئيس التنفيذي في شركة نجم لخدمات 
التأمين

عضو مجلس اإلدارة في شركة مالذ 
للتأمين التعاوني

بكالوريوس علوم حاسب آلي الواليات المتحدة 
األمريكية مستشار في البنك المركزي السعودي مستشار في الشركة الوطنية لإلسكان

أ. عمرو بن عبد اهلل بن شلهوب

مستقل/ عضو اللجنة التنفيذية/ عضو لجنة االستثمار/ عضو لجنة المخاطر
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المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية

بكالوريوس إدارة أعمال - الواليات المتحدة 
األمريكية

مدير وحدة مبيعات األفراد في شركة اليانز 
السعودي الفرنسي للتأمين عضو مجلس اإلدارة في شركة مالذ 

للتأمين التعاوني
مدير عام في شركة وعد لخدمات وكالة 

التأمين
نائب مدير المنطقة الوسطى للمكاتب 
التنفيذية في شركة الطيران المدني 

القابضة

مدير مبيعات األفراد في شركة أمانة للتأمين

مدير منتج أول في شركة بنك الرياض لوكالة 
التأمين

أ. صالح بن عبد الرحمن السماعيل

عضو مستقل في لجنة المراجعة من خارج مجلس إدارة شركة مالذ للتأمين التعاوني

المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية

بكالوريوس في اإلدارة وتخصص فرعي 
المحاسبة

مدير عام الشؤون المالية واإلدارية )وزير 
مفوض(، باألمانة العامة لمجلس التعاون لدول 

الخليج العربي

عضو لجنة المراجعة في البنك العربي 
الوطني

شغل عدة مناصب في معهد اإلدارة العامة 
ابتداًء من محاسب ومدير الشؤون المالية 
والموظفين وصوالً إلى مساعد مدير عام 

التدريب، باإلضافة إلى المشاركة في تدريس 
عدد من المواد إضافة إلى اإلشراف على البحوث 

التدريبية المتخصصة
ماجستير إدارة األعمال – الواليات المتحدة 

األمريكية

عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة، في 
شركة سند للتأمين وإعادة التأمين.

عضو الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 
SOCPA

عضو لجنة المراجعة في شركة تبادل )غير 
مدرجة(

عضو لجنة المراجعة في السعودي الفرنسي 
كابيتال

عضو لجنة إعداد معايير المراجعة الداخلية، 
.SOCPA

رئيس لجنة المراجعة في الشركة الدوائية

عضو لجنة المراجعة في شركة سالك

عضو جمعية المحاسبة السعودية

عضو لجنة المراجعة في الشركة 
الكيميائية السعودية

عضو لجنة المراجعة في شركة اسمنت 
الجنوبية

عضو لجنة المراجعة، لشركة اإلحساء للتنمية

رئيس لجنة المراجعة، للشركة السعودية 
للخطوط الحديدية

عضو لجنة النظر في المخالفات االستثمارية 
للهيئة العامة لالستثمار

عضو مجلس إدارة، هيئة المحاسبة الخليجية

زميل المجمع العربي للمحاسبين القانونيين

العضو المنتدب لشركة تسويق األطعمة

رئيس مجلس إدارة شركة التقنية العالية 
ألنظمة الحاسب اآللي

عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية 
للمحاسبة

عضو مجلس األمانة العامة لمجلس التعاون، 
رئيس مجلس نادي مجلس التعاون.
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أ. سعد بن سعود الطيار

عضو مستقل في لجنة المراجعة من خارج مجلس إدارة شركة مالذ للتأمين التعاوني

المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية

بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود
مساعد مدير عام للتقارير المالية في البنك 

السعودي لالستثمار

نائب المدير العام للهيئة السعودية 
للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" 

للشؤون المالية

المراقب المالي في شركة التعاونية للتأمين

ماجستير محاسبة من جامعة ادليد )استراليا(

مدير التقارير المالية والنظامية في شركة 
الراجحي المصرفية

مدير عام مالي في الشركة الوطنية للخدمات 
الجوية

*العضو سلمان بن ناصر الهواوي استقال من مجلس اإلدارة في تاريخ 2021/01/17 م.

اإلدارة التنفيذية:

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها 
التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوًا 
في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من 

مديريها:

.13

.14

تتكون اإلدارة التنفيذية للشركة من مجموعة مميزة من ذوي المؤهالت والخبرات في مجال التأمين وهم:

الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم

خبرة أكثر من اثنا 
وعشرون عامً في مجال 

التأمين

ماجستير في إدارة 
األعمال من جامعة سانت 

غالون

* نائب الرئيس التنفيذي 
– تأمين السيارات في 

شركة مالذ الرئيس التنفيذي 
والعضو المنتدب

أ. فواز عبد الرحمن 
الحجي 1

* نائب الرئيس التنفيذي 
– تأمين السيارات في 

شركة التعاونية
خبرة أكثر من ستة عشر 
عامً في مجال التأمين 
–الحسابات الرئيسية 

والتسويق.

ماجستير في إدارة 
األعمال من جامعة األمير 

سلطان

* مدير – الحسابات 
الرئيسية

النائب األول للرئيس 
التنفيذي – للتسويق 

والمبيعات
أ. رامي عمر الحوشان 2

خبرة خمس وعشرون 
عامً في مجال التأمين

دبلوم تأمين – معهد 
اإلدارة

* مدير تنفيذي – عالقات 
الوسطاء

النائب األول للرئيس 
التنفيذي – لتأمين 
الممتلكات وتأمين 

الحوادث 

أ. طارق صالح الغامدي  3

خبرة أكثر من  ثمان 
سنوات في مجال الموارد 
البشرية والتأمين الصحي

ماجستير ادارة الموارد 
البشرية من جامعة 

اليمامة

مدير تنفيذي – تطوير 
منتج التأمين الصحي 

وضمان الجودة  

نائب الرئيس التنفيذي – 
التأمين الصحي والحياة أ.أحمد محمد الركف 4

خبرة أكثر من ستة 
سنوات في المراجعة 
الداخلية والخارجية 

واإلدارة المالية

بكالوريوس المحاسبة 
من جامعة الملك سعود 

، حاصل على الزمالة 
السعودية للمحاسبين 
 SOCPAالقانونيين
،حاصل على شهادة 

كاشفي االحتيال 
ACFE المعتمدين

* مدير المراجعة الداخلية
* مشرف مراجعة خارجية 
في شركة إرنست ويونغ 

المدير المالي التنفيذي  أ. عبداهلل يوسف 
الحصيني 5
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ومن ذلك نرفق بيانً بالجدول التالي بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الذين يرتبطون بإدارة شركات أخرى: 

السابقة الحالية

اسم 
العالقةالعضو

الكيان 
القانوني 
للشركة 

داخل 
/ خارج 

المملكة 
العربية 

السعودية 

أسماء 
الشركات 

التي 
يشترك 

عضو 
مجلس 
اإلدارة 

عضوًا في 
مجالس 
إدارتها 
السابقة 

أو من 
مديريها

العالقة
الكيان 

القانوني 
للشركة 

داخل 
/ خارج 

المملكة 
العربية 

السعودية 

أسماء 
الشركات 

التي يكون 
عضو 

مجلس 
اإلدارة 

عضوًا في 
مجالس 
إدارتها 
الحالية 
أو من 

مديريها

رئيس 
مجلس اإلدارة

مساهمة 
عامة

داخل 
المملكة

شركة مالذ 
للتأمين 
التعاوني

أ.ممدوح 
بن سعود 
الشرهان

1

عضو مجلس 
اإلدارة

مساهمة 
عامة

داخل 
المملكة إسمنت حائل

عضو مجلس 
اإلدارة

ذات 
مسئولية 

محدودة

داخل 
المملكة

السعودية 
الكورية 
للصيانة

عضو لجنة 
المراجعة

مساهمة 
مقفلة

داخل 
المملكة

العقارية 
السعودية 

للبنية 
التحتية

عضو 
مجلس إدارة 
وعضو لجنة 

المراجعة

مساهمة 
عامة

داخل 
المملكة

الشركة 
العقارية 

السعودية

نائب رئيس 
مجلس اإلدارة 
ورئيس لجنة 

المخاطر 
وعضو لجنة 

اإلستثمار

مساهمة 
عامة

داخل 
المملكة

شركة مالذ 
للتأمين 
التعاوني

أ.سلمان 
بن ناصر 
الهواوي

2

عضو 
مستقل 
بمجلس 

اإلدارة 
ورئيس لجنة 
الترشيحات  
والمكافآت 

وعضو لجنة 
اإلستثمار

مساهمة 
عامة

داخل 
المملكة

الشركة 
السعودية 
للصناعات 
المتطورة

عضو 
مستقل 

بلجنة 
المراجعة 

مساهمة 
مغلقة 

داخل 
المملكة

شركة 
التصنيع 
و خدمات 
الطاقة 
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رئيس 
مجلس اإلدارة 

والعضو 
المنتدب

مساهمة 
مقفلة

داخل 
المملكة

شركة أسماك 
تبوك

عضو مجلس 
اإلدارة

مساهمة 
مقفلة 

داخل 
المملكة

شركة وطن 
لإستثمار

أ.محمد 
بن علي 
حميدان 
العماري

3

رئيس 
مجلس اإلدارة 

والعضو 
المنتدب 

مساهمة 
مدرجة

داخل 
المملكة

شركة 
المنتجات 
الغذائية ) 

وفرة (  
نائب رئيس 
مجلس اإلدارة

مساهمة 
مدرجة

داخل 
المملكة

شركة 
أسمنت تبوك

رئيس 
مجلس اإلدارة 

ذات 
مسؤولية 

محدودة

داخل 
المملكة

شركة وجيف 
لخدمات 
وساطة 
التأمين

عضو مجلس 
اإلدارة

مساهمة 
مدرجة

داخل 
المملكة

الشركة 
العالمية 
للتأمين  

عضو مجلس 
اإلدارة 

مساهمة 
مدرجة

داخل 
المملكة

شركة جازان 
للتنمية 
الزراعية 

عضو مجلس 
اإلدارة 

مساهمة 
مقفلة

داخل 
المملكة

شركة 
أوركس 

السعودية 
للتأجير 

التمويلي 

عضو مجلس 
اإلدارة 

مساهمة 
مدرجة

داخل 
المملكة

شركة الباحة 
لإستثمار 
والتنمية 

عضو مجلس 
اإلدارة

مساهمة 
مدرجة

داخل 
المملكة

الشركة 
السعودية 
للصادرات 
الصناعية 

رئيس 
مجلس إدارة غير مساهمة داخل 

المملكة

شركة 
تصنيع مواد 

التعبئة 
والتغليف 

)فيبكو(

مؤسس و 
عضو مجلس 

إدارة
غير مساهمة داخل 

المملكة

شركة فالكم 
للخدمات 

المالية
أ.عبد 

المحسن بن 
محمد عبد 

الرحمن 
الصالح

4

رئيس 
مجلس إدارة

مساهمة 
مدرجة 

داخل 
المملكة

الشركة 
السعودية 
للصادرات 
الصناعية

عضو مجلس 
اإلدارة غير مساهمة داخل 

المملكة
بنك باركليز 

السعودية

عضو مجلس 
اإلدارة  غير مساهمة داخل 

المملكة

شركة 
المخازن 

والخدمات 
المساندة

مستشار  مساهمة 
مدرجة 

داخل 
المملكة

البنك 
السعودي 
األمريكي

رئيس 
مجلس إدارة غير مساهمة داخل 

المملكة
شركة مصادر 

القابضة
نائب الرئيس 

ورئيس 
قسم 

الخدمات 
المصرفية

غير مساهمة داخل 
المملكة

بنك 
سيتيبنك 
السعودية
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تولى ادارة 
شركة غير مساهمة  داخل 

المملكة
شركة نمو 
ملتي ميديا

عضو مجلس 
اإلدارة ، 

رئيس لجنة 
اإلستثمار ، 
عضو لجة 
المخاطر ، 

عضو لجنة 
الترشيحات و 

المكافآت 

مساهمة 
عامة

داخل 
المملكة

شركة مالذ 
للتأمين 
التعاوني

.باسم بن 
عبداهلل 
السلوم

5

 عضو 
مجلس إدارة

جهه 
حكومية 

 داخل 
المملكة 

 هيئة تنمية 
الصادرات 
السعودية

عضو مجلس 
اإلدارة 

مساهمة 
عامة

داخل 
المملكة

شركة فواز 
عبد العزيز 

الحكير 
وشركاه

وكيال 
لمحافظ 
الهيئة   

وعضو 
مجلس

جهه 
حكومية

داخل 
المملكة

الهيئة 
العامة 

لإستثمار 
هيئة تنمية 

الصادرات 
السعودية

الرئيس 
التنفيذي 
والعضو 
المنتدب 

لشركة شور 
العالمية 
للتقنية

غير مساهمة  داخل 
المملكة

 شركة شور 
العالمية 
للتقنية

نائبً لرئيس 
ورئيس 
اللجنة 

التنفيذية

غير مساهمة داخل 
المملكة

الطيران 
المدني 
لشؤون 
اإلتصال 

المؤسسي 
للمؤتمر 
الوزاري 

للطيران 
المدني

 عضو 
مجلس إدارة غير مساهمة   داخل 

المملكة 
شركة بن 

يعال للصرافة

عضو مجلس 
اإلدارة

مساهمة 
مغلقة

داخل 
المملكة

شركة  بيت 
الرياضة 
الفالح 

رئيس 
مجلس 
المديرين

غير مساهمة داخل 
المملكة

شركة شور 
المدفوعات 

لتقنية 
المعلومات

رئيس 
الشؤون 

المالية

مساهمة 
عامة

داخل 
المملكة

شركة 
التعاونية 

للتأمين
عضو مجلس 

اإلدارة
مساهمة 

عامة
داخل 

المملكة

شركة مالذ 
للتأمين 
التعاوني

أ. عمرو بن 
عبدالرزاق 

النمري
6

مدير 
العمليات 

المالية
غير مساهمة داخل 

المملكة
شركة بي أية 
أي سيستمز

مستشار 
في الشركة 

الوطنية 
لإسكان

غير مساهمة داخل 
المملكة

الشركة 
الوطنية 
لإسكان

مراقب 
التكاليف غير مساهمة داخل 

المملكة

شركة 
الجميح 
للسيارات

مدير الخزينة غير مساهمة داخل 
المملكة شركة ناس

الرئيس 
التنفيذي

مساهمة 
مغلقة

داخل 
المملكة

شركة نجم 
لخدمات 
التأمين

عضو مجلس 
اإلدارة مساهمة عام داخل 

المملكة
شركة مالذ 

للتأمين
أ.بدر بن 

علي العلي 7

عضو مجلس 
اإلدارة

مساهمة 
عامة

داخل 
المملكة

شركة مالذ 
للتأمين

أ.عمرو بن 
عبداهلل بن 

شلهوب
8

نائب مدير 
المنطقة 
الوسطى 
للمكاتب 
التنفيذية

قابضة داخل 
المملكة

شركة 
الطيران 
المدني 
القابضة
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نائب الرئيس 
التنفيذي 
– تأمين 
السيارات 

مساهمة 
عامة

داخل 
المملكة

شركة مالذ 
للتأمين 
التعاوني

عضو مجلس 
اإلدارة، 

الرئيس 
التنفيذي 
و العضو 
المنتدب 

مساهمة 
عامة

داخل 
المملكة

شركة مالذ 
للتأمين 
التعاوني أ. فواز  بن 

عبدالرحمن 
الحجي

9

نائب الرئيس 
التنفيذي 
–  تأمين 

السيارات  

مساهمة 
عامة

داخل 
المملكة

شركة 
التعاونية 
للتأمين 
التعاوني

عضو مجلس 
إدارة - لجنة 
الترشيحات 
والمكافآت

مساهمة 
مقفلة

داخل 
المملكة

شركة تداوي 
السعودية 

للرعاية 
الصحية 

اإلجراءات المتخذة من قبل مجلس اإلدارة إلحاطة 
األعضاء – وبخاصة غير التنفيذيين - بمقترحات 

المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة و 
أدائها:

.15

* تعمــل الشــركة علــى توفيــر جميــع المعلومــات التــي تمكــن المســاهمين مــن ممارســة حقوقهــم علــى أكمــل وجــه ودون تمييــز بينهــم علــى أن 
تكــون هــذه المعلومــات وافيــة ودقيقــة، ويتــم تحديــث هــذه المعلومــات بطريقــة منتظمــة وفــي المواعيــد المحــددة، كمــا تســتخدم الشــركة أكثــر 

الطــرق فعاليــة فــي التواصــل مــع المســاهمين.
* تلتزم الشركة باإلجابة على أسئلة واستفسارات مساهميها كافة دون تمييز بالقدر الذي ال ُيعرض مصلحة الشركة للضرر.

* يضمن مجلس اإلدارة تحقيق تواصل بين الشركة والمساهمين ويكون مبنيًا على الفهم المشترك لألهداف اإلستراتيجية للشركة ومصالحها.
* يعمل رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي على إطالع بقية أعضاء مجلس اإلدارة على آراء المساهمين ومناقشتها معهم.

* يتم استقبال مقترحات ومالحظات المساهمين عن طريق إدارة شؤون المساهمين من خالل اإليميل 
."Investor.relation@malath.com.sa"

عقد مجلس اإلدارة خالل عام 2020 خمسة )5( اجتماعات بحسب ما هو مدون في سجل الحضور بالجدول أدناه:

اجتماعات مجلس اإلدارة: .16

الدورة الحالية - العام 2020
صفة 

العضوية الخامساالسم
2020-12-27

الرابع
2020-9-1٥

الثالث
2020-٥-11

الثاني
2020-4-21

األول
2020-3-3

    
رئيس مجلس 

اإلدارة  أ. ممدوح بن سعود الشرهان

    
نائب رئيس 

مجلس اإلدارة  أ.سلمان بن ناصر الهواوي

     عضو  أ.باسم بن عبداهلل السلوم

     عضو  أ.عمرو بن عبدالرزاق النمري

     عضو  أ.عمرو بن عبداهلل بن شلهوب
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     عضو  أ.فواز بن عبدالرحمن الحجي

     عضو أ.محمد بن علي العماري

     عضو  أ.عبد المحسن بن محمد الصالح

     عضو  أ.بدر بن علي العلي

تشكيل لجان مجلس اإلدارة: .17

لجنة المراجعة:

تختــص لجنــة المراجعــة بالمراقبــة علــى أعمــال الشــركة، ولهــا فــي ســبيل ذلــك حــق االطــالع علــى ســجالتها ووثائقهــا وطلــب أي إيضــاح أو بيــان مــن أعضــاء 
مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة، ويجــوز لهــا أن تطلــب مــن مجلــس اإلدارة دعــوة الجمعيــة العامــة للشــركة لعقــد اجتمــاع إذا أعــاق مجلــس اإلدارة عملهــا 

أو تعرضــت الشــركة ألضــرار أو خســائر جســيمة.

* اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة لضمان فعاليتها في تنفيذ أنشطتها والواجبات التي يحددها مجلس اإلدارة.
* مراجعة إجراءات التدقيق الداخلي وإعداد تقارير مكتوبة حول هذه المراجعة ورفع التوصيات بشأنـها لمجلس اإلدارة. 

* مراجعة خطة المراجعة المقدمة من المراجعين الداخليين والخارجيين وإبداء أي مرئيات حولها.
* دراسة تقارير الرقابة النظامية أو المراقب النظامي ورفع التوصيات بشأنها.

* مراجعة تقارير إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي ورفع التوصيات بشأنها لمجلس االدارة.
* مراجعــة مالحظــات البنــك المركــزي والجهــات اإلشــرافية والرقابيــة ذات العالقــة فيمــا يتعلــق بــأي مخالفــات تنظيميــة أو اإلجــراءات التصحيحيــة 

المطلوبــة ورفــع التوصيــات بشــأنها لمجلــس اإلدارة.
* مراجعة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصيات بشأنها.

* مناقشة البيانات المالية السنوية المراجعة والربع سنوية غير المراجعة مع المراجعين الخارجيين واإلدارة العليا بالشركة قبل نشرها.
* تقييم مستوى كفاءة وفعالية وموضوعية أعمال المراجعين الخارجيين وإدارة المراجعة الداخلية والرقابة النظامية.

ــام بأنشــطة الشــركة  ــة خاصــة بقواعــد الســلوك المهنــي معتمــدة مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة لضمــان القي * التأكــد مــن وجــود الئحــة مكتوب
ــة. ــة وأخالقي بطريقــة عادل

* تجتمع لجنة المراجعة مع مجلس اإلدارة وتقوم برفع التقارير الهامة لمجلس اإلدارة بشكل دوري.

وقــد عقــدت لجنــة المراجعــة ثمانيــة )8( اجتماعــات خــالل العــام 2020 م   لتنفيــذ المهــام المناطــة بهــا والمذكــورة أعــاله حســب مــا هــو مــدون فــي ســجل 
الحضــور أدنــاه:

الدورة الحالية - العام 2020

صفة العضوية الثامناالسم
-12-3
2020

السابع
-10-28

2020

السادس*
2020-9-1٥

الخامس
2020-9-2

الرابع
-8-13
2020

الثالث
2020-6-3

الثاني
-2-26

2020

األول
2020-1-12

        رئيس لجنة  أ.عمرو بن 
عبدالرزاق النمري

        عضو أ.صالح عبد 
الرحمن السماعيل 

        عضو أ.سعد بن سعود 
الطيار

* االجتماع السادس تم عقده مع مجلس اإلدارة.



شركة مالذ للتأمين التعاوني  22   تقرير مجلس اإلدارة السنوي

اللجنة التنفيذية:

تشمل مهام اللجنة التنفيذية ومسؤولياتها ما يلي:

* التوصية لمجلس اإلدارة حول الخطط اإلستراتيجية والتشغيلية والميزانيات وخطط األعمال واتخاذ ما يلزم بشأنها.
* اتخــاذ القــرارات حــول المســائل المخولــة لهــا مــن المجلــس والتــي تكــون خــارج نطــاق صالحيــات الرئيــس التنفيــذي للشــركة، بمــا فــي ذلــك المســائل 

المتعلقــة بالنفقــات الرأســمالية والمشــتريات فــي الحــدود الممنوحــة للجنــة مــن قبــل المجلــس.
* ممارســة الصالحيــات واالمتيــازات الكاملــة لمجلــس اإلدارة عنــد عــدم انعقــاده بيــن االجتماعــات للحــاالت التــي يكــون فيهــا اتخــاذ قــرار أو إجــراء ســريع 
مطلوبــًا ومبــرراً، مــا لــم تكــن للجنــة الســلطة التخــاذ قــرار بــدالً عــن المجلــس فــي أي مســألة يحظــر فيهــا تخويــل الســلطات بموجــب األنظمــة المعمــول 

بهــا والــذي يســتلزم موافقــة مســاهمي الشــركة أو كانــت أحــد لجــان المجلــس األخــرى مكلفــة بــه تحديــداً.
* مراجعة تفاصيل إستراتيجية عمل الشركة وتقديم التوصيات لمجلس اإلدارة إلقرارها.

* مراجعة تفاصيل خطط عمل الشركة والميزانية ومراقبة تقدم العمل المحرز في خطط العمل والميزانية بشكل منتظم.
* اإلشراف على أنشطة الرئيس التنفيذي للشركة.

* دعم ومساندة الرئيس التنفيذي على أساس الحاجة لمعالجة احتياجات أو مهمات محددة.
* مراجعة حاالت التحالفات واالندماج واالستحواذ واالتفاقيات اإلستراتيجية األخرى وتقديم التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة للموافقة عليها. 

* اتخاذ أي إجراء آخر أو تولي أية صالحيات ومسؤوليات أخرى قد تكلف بها اللجنة أو تخول إليها من وقت آلخر من قبل المجلس.

وقــد عقــدت اللجنــة التنفيذيــة ثمانيــة )8( اجتماعــات خــالل العــام 2020 م لتنفيــذ المهــام المناطــة بهــا والمذكــورة ســابقًا حســب مــا هــو مــدون فــي ســجل 
الحضــور أدنــاه :

لجنة إدارة المخاطر:

وتشمل مهام لجنة المخاطر واالكتتاب ومسؤولياتها ما يلي:

* تحديد المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والمحافظة على مستوى مقبول من المخاطرة للشركة.
* تحديد معايير ونطاق قدرة الشركة على قبول المخاطر ورفع التوصية لمجلس اإلدارة بخصوص ذلك. 

* تحديــد إســتراتيجية شــاملة إلدارة المخاطــر بالشــركة، واإلشــراف علــى تطبيقهــا ومراجعتهــا وتحديثهــا علــى أســس ســنوية، آخذيــن فــي االعتبــار 
التطــورات الداخليــة والخارجيــة للشــركة متضمنــة أفضــل التطبيقــات العالميــة. 

* ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر.
* مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس اإلدارة.

* مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل والتي قد تؤثر في إدارة مخاطر الشركة.
* مراجعة هيكل وإستراتيجية إسناد إعادة التأمين على أساس دوري. 

* مراجعة سياسات ولوائح االكتتاب. 
* تقييم ومراجعة آداء االكتتاب بالشركة. 

* اإلشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعاليته.
* وضع إستراتيجية شاملة إلدارة المخاطر ومتابعة تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءاً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.

* مراجعة سياسات إدارة المخاطر.

الدورة الحالية - العام 2020

صفة العضوية الثامناالسم
-12-27

2020

السابع
-11-22

2020

السادس
2020-11-1٥

الخامس
-10-1٥
2020

الرابع
-9-20
2020

الثالث
-7-20
2020

الثاني
2020-3-3

األول
-1-22
2020

        رئيس اللجنة 
أ. ممدوح بن 

سعود الشرهان

        عضو 
أ. عمرو بن عبد 
اهلل بن شلهوب

        عضو 
أ. فواز بن عبد 
الرحمن الحجي

        عضو أ. بدر بن علي 
العلي
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* إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري )من خالل إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال(.
* رفع تقارير مفصّلة لمجلس اإلدارة حول التعرّض للمخاطر والخطوات المقترحة إلدارة هذه المخاطر.

ــة )3( اجتماعــات خــالل العــام 2020 م لتنفيــذ المهــام المناطــة بهــا والمذكــورة ســابقًا حســب مــا هــو مــدون فــي ســجل  وقــد عقــدت لجنــة المخاطــر ثالث
ــاه: الحضــور أدن

الدورة الحالية - العام 2020

صفة العضوية الثالثاالسم
2020-10-18

الثاني
2020-7-23

األول
2020-3-1

   رئيس اللجنة  أ. سلمان بن ناصر الهواوي*

   عضو  أ. باسم بن عبد اهلل السلوم

   عضو  أ. عمرو بن عبد اهلل بن شلهوب

*العضو سلمان بن ناصر الهواوي استقال من مجلس اإلدارة في تاريخ 2021/01/17 م.

لجنة الترشيحات والمكافآت:

وتشمل مهام لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها ما يلي:

* التوصيــة لمجلــس اإلدارة بالترشــيح لعضويــة مجلــس اإلدارة ولجانــه وفقــًا للمتطلبــات النظاميــة والسياســات والمعاييــر المعتمــدة، وعلــى اللجنــة 
مراعــاة عــدم ترشــيح شــخص ســبق إدانتــه بجريمــة مخلــة بالشــرف واألمانــة لعضويــة المجلــس.

* إعــداد وصــف للقــدرات والمؤهــالت المطلوبــة لعضويــة مجلــس اإلدارة ولجانــه، بمــا فــي ذلــك الوقــت الــذي يجــب علــى العضــو تخصيصــه ألعمــال 
مجلــس اإلدارة ولجانــه.

* وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين.
* مراجعــة االحتياجــات الالزمــة مــن المهــارات المناســبة لعضويــة مجلــس اإلدارة بشــكل ســنوي علــى األقــل وتقديــم التوصيــات بالحلــول بمــا يتفــق مــع 

مصلحــة الشــركة علــى أفضــل وجــه. 
* وضع سياسات وإجراءات التعاقب لمجلس اإلدارة ولجانه. 

* مراجعــة هيــكل وتركيبــة المجلــس ولجانــه وتحديــد جوانــب الضعــف فيهــا بصفــة دوريــة واقتــراح الخطــوات الالزمــة لمعالجتهــا وكذلــك وضــع وصــف 
وظيفــي لألعضــاء التنفيذييــن واألعضــاء غيــر التنفيذييــن واألعضــاء المســتقلين وكبــار التنفيذييــن.

* تقييــم ومراقبــة اســتقاللية أعضــاء المجلــس ولجانــه بشــكل ســنوي علــى األقــل والتأكــد مــن عــدم وجــود تضــارب فــي المصالــح فــي الحــاالت التــي 
يكــون فيهــا العضــو يشــغل عضويــة مجلــس إدارة شــركة أخــرى. 

ــه والرئيــس التنفيــذي وأعضــاء اإلدارة العليــا علــى أســاس آداهــم فــي  * وضــع سياســات واضحــة لتعويضــات ومكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجان
ــة )كمــا أقــرت الجمعيــة العامــة(. ــاح األعمــال المعدل تحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية للشــركة وأرب

* التأكيد على إجراء مراجعة سنوية لخطط التعويضات الخاصة بأعضاء اإلدارة العليا بشكل مستقل عن اإلدارة التنفيذية. 
* تقديــم التوصيــات النهائيــة للمجلــس حــول المســائل المتعلقــة بتعييــن وإعفــاء أعضــاء اإلدارة العليــا و/ أو ترقيــة الموظفيــن الحالييــن إلــى وظائــف 

اإلدارة العليــا حســب قواعــد البنــك المركــزي الســعودي المتعلقــة بمالئمــة ومناســبة األشــخاص.
* تقديم التوصيات النهائية للمجلس فيما يخص إعفاء أعضاء اإلدارة العليا. 

* تقــوم لجنــة المكافــآت والترشــيحات بتقييــم آداء أعضــاء المجلــس )آداء المجلــس بكاملــه واآلداء الفــردي ألعضائــه( ولجانــه بشــكل دوري علــى األقــل 
علــى أســاس ســنوي. 

* اإلشراف على البرنامج التعريفي والتدريب الدوري ألعضاء مجلس اإلدارة.

وقــد عقــدت لجنــة الترشــيحات والمكافــآت اجتماعيــن )2( خــالل العــام 2020 م لتنفيــذ المهــام المناطــة بهــا والمذكــورة ســابقًا حســب مــا هــو مــدون فــي 
ســجل الحضــور أدنــاه:
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الدورة الحالية - العام 2020

صفة العضوية الثانياالسم
2020-12-8

األول
2020-3-11

  رئيس اللجنة  أ. باسم بن عبد اهلل السلوم

  عضو  أ. ممدوح بن سعود الشرهان

  عضو  أ. عبد المحسن بن محمد الصالح

  عضو أ. بدر بن علي العلي

لجنة االستثمار:

تشمل مهام لجنة االستثمار ومسؤولياتها ما يلي:

* التأكيد على أن السياسة االستثمارية بالشركة قد تم إعدادها وفقًا إلستراتيجية العمل الشاملة بالشركة والضوابط النظامية.
* تعقد اللجنة أربع اجتماعات على األقل سنويا.

* تصدر القرارات وتوصيات اللجنة بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين.
* يتم االحتفاظ بمحاضر اإلجتماعات وفق سجالت ُمعدة لذلك.

* يتم تعيين سكرتير للجنة من أحد األعضاء أو من أحد موظفي الشركة.
* الحصول على موافقة المجلس للسياسة االستثمارية.

* مراجعة وصياغة إستراتيجية االستثمار بصورة ربع سنوية مع األخذ في االعتبار المتغيرات في متطلبات األعمال وظروف السوق.
* تعيين وتقييم أداء مدراء االستثمار والصناديق االستثمارية.
* التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين وإعفاء مستشار االستثمار.

* تخويل لجنة فرعية يتم اختيارها مع أو من فريق اإلدارة لتنفيذ قرارات لجنة االستثمار عند االقتضاء.
* إصــدار قــرارات تنفيــذ اإلســتراتيجية لــكل شــريحة مــن شــرائح المحافــظ االســتثمارية، وأن تتــم إدارتهــا محليــًا أو بواســطة مــدراء خارجييــن عــن طريــق 

تفويضــات منفصلــة أو صناديــق اســتثمارية.
* تعيين مدراء االستثمار وتقييم خدماتهم وإنهاء مهامهم وتحديد أتعابهم.

* مراجعة القرارات التي يتخذها فريق اإلدارة ومستشار )مستشاري( االستثمار.
* تقديــم التقاريــر إلــى المجلــس حــول أداء اســتثمارات الشــركة مــن حيــث المخاطــر، العوائــد علــى االســتثمار، المخصصــات وعــن أي تطــورات رئيســية 

ذات صلــة.

وقــد عقــدت لجنــة االســتثمار أربعــة )4( اجتماعــات خــالل العــام 2020 م لتنفيــذ المهــام المناطــة بهــا والمذكــورة ســابقًا حســب مــا هــو مــدون فــي ســجل 
الحضــور أدنــاه:

الدورة الحالية - العام 2020

صفة العضوية الرابع االسم
2020-12-29

الثالث
2020-10-18

الثاني
2020-7-8

األول
2020-3-1

    رئيس اللجنة  أ. باسم بن عبد اهلل السلوم

    عضو  أ. سلمان بن ناصر الهواوي*

    عضو  أ. عمرو بن عبد اهلل بن شلهوب

    عضو أ. فواز بن عبد الرحمن الحجي

*العضو سلمان بن ناصر الهواوي استقال من مجلس اإلدارة في تاريخ 2021/01/17 م.
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ومكافآت أعضاء اللجان: .18

سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان:

طبقــًا للمــادة التاســعة عشــر فــي النظــام األساســي للشــركة والمــادة الخامســة والعشــرون مــن الئحــة الحوكمــة الخاصــة بالشــركة، فــإن مكافــآت أعضــاء 
مجلــس اإلدارة تكــون كالتالــي:

* يكــون الحــد األدنــى للمكافــأة الســنوية لرئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة مبلــغ )200.000 ريــال( مائتــان ألــف ريــال ســعودي والحــد األعلــى مبلــغ )500.000 ريــال( 
خمســمائة ألــف ريــال ســعودي ســنويًا نظيــر عضويتهــم فــي مجلــس اإلدارة ومشــاركتهم فــي أعمالــه، شــاملة للمكافــآت اإلضافيــة فــي حالــة مشــاركة 

العضــو فــي أي لجنــة مــن اللجــان المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة.
* وفــي حــال حققــت الشــركة أربــاح يجــوز أن يتــم توزيــع نســبة تعــادل )10٪( مــن باقــي صافــي الربــح بعــد خصــم االحتياطيــات التــي قررتهــا الجمعيــة 
العامــة تطبيقــًا ألحــكام نظــام مراقبــة شــركات التأميــن التعاونــي وبعــد توزيــع ربــح علــى المســاهمين ال يقــل عــن )5٪( مــن رأس مــال الشــركة المدفــوع، 

علــى أن يكــون اســتحقاق هــذه المكافــأة متناســبًا مــع عــدد الجلســات التــي يحضرهــا العضــو، وكل تقديــر يخالــف ذلــك يكــون باطــاًل.
* وفــي جميــع األحــوال، ال يتجــاوز مجمــوع مــا يحصــل عليــه عضــو مجلــس اإلدارة مــن مكافــآت ومزايــا ماليــة أو عينيــة مبلــغ )500,000 ريــال( خمســمائة ألــف 

ريــال ســنويًا.
* يكون الحد األعلى لبدل حضور جلسات المجلس ولجانه )5000 ريال( خمسة االف ريال عن كل جلسة، غير شاملة مصاريف السفر واإلقامة.

* ُيدفــع لــكل عضــو مــن أعضــاء المجلــس بمــا فيهــم رئيــس المجلــس، قيمــة النفقــات الفعليــة التــي يتحملونهــا مــن أجــل حضــور اجتماعــات المجلــس 
أو اللجــان المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة بمــا فــي ذلــك مصروفــات الســفر واإلقامــة واإلعاشــة

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

"المبالغ باأللف ريال سعودي"

المكافآت المتغيره المكافآت الثابته
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عضو المجلس

أوال: األعضاء المستقلين

- 500 - 85 - - - 85 - 415 - - - 44 21 350
أ. ممدوح بن 

سعود الشرهان 1

- 484.5 - 87.5 - - - 87.5 - 397 - - - 26 21 350
أ.سلمان بن ناصر 

الهواوي 2

- 500 - 90 - - - 90 - 410 - - - 39 21 350
أ.باسم بن عبداهلل 

السلوم 3

- 500 - 98 - - - 98 - 402 - - - 31 21 350
أ.عمرو بن 

عبدالرزاق النمري 4

- 463 - 100 - - - 100 - 363 - - - 67 16 280
أ.عمرو بن عبداهلل 

بن شلهوب 5

- 2,447.5 - 460.5 - - - 461 - 1,987 - - - 207 100 1,680 المجموع

ثانيا: األعضاء غير التنفيذيين 

- 371 - - - - - - - 371 - - - - 21 350
أ.محمد بن علي 

العماري 1
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- 479 - 100 - - - 100 - 379 - - - 8 21 350
أ.عبد المحسن بن 

محمد الصالح 2

- 500 - 85 - - - 85 - 415 - - - 44 21 350
أ.بدر بن علي 

العلي 3

- 1,350 - 185 - - - 185 - 1,165 - - - 52 63 1,050 المجموع

ثالثا: األعضاء التنفيذيين 

- 500 - 75 - - - 75 - 425 - - - 54 21 350
أ.فواز بن 

عبدالرحمن 
الحجي

1

- 500 - 75 - - - 260 - 425 - - - 54 21 350 المجموع

رابعًا: األعضاء المستقلين في لجنة المراجعة من خارج مجلس اإلدارة 

- 136 - - - - - 100 - 36 - - - 36 - -
أ.سعد بن سعود 

الطيار 1

- 136 - - - - - 100 - 36 - - - 36 - -
أ.صالح عبد 

الرحمن 
السماعيل 

2

- 272 - - - - - 200 - 72 - - - 72 - - المجموع

*المكافآت المذكورة بالجدول عن عام 2020م
*بلغــت المكافــآت الســنوية الممنوحــة ألعضــاء المجلــس عــن عــام 2019م ثالثمئــة وخمســون ألــف )3٥0 ألــف( لــكل عضــو، بنــاء علــى 

موافقــة الجمعيــة العامــة العاديــة المنعقــدة فــي 2020/04/22م.   
*المكافــآت الدوريــة؛ هــي مكافــآت مشــاركة العضــو فــي اللجــان التابعــة للمجلــس، بغــض النظــر عــن عــدد اللجــان الموكلــة للعضــو 

وتصــرف بنــاًء علــى عــدد حضــور الجلســات مــع ضمــان عــدم تجــاوز المجمــوع الكلــي لمبلــغ ٥00 ألــف ريــال لــكل عضــو   
* العضو االستاذ / سلمان بن ناصر الهواوي إستقال من مجلس اإلدارة في تاريخ 2021/01/17م  

أعضاء اللجان:

أعضاء لجنة المراجعة وجميع لجان مجلس اإلدارة  إن كانوا أعضاء بمجلس اإلدارة أو من خارجها تتم مكافأتهم كالتالي:
* مبلغ وقدرة 100,000 ريال سعودي مقابل مهامهم في عضوية اللجان.

* مبلغ وقدرة 5,000 ريال سعودي لحضور كل اجتماع اللجان.
* كمــا أن أعضــاء اللجــان مــن حقهــم الحصــول علــى تعويــض للنفقــات التــي يتكبدونهــا فــي حضــور االجتماعــات وعلــى أداء واجباتهــم كأعضــاء فــي 

اللجــان.
يوضح الجدول التالي البدالت والمكافآت التي حصل عليها أعضاء مجلس اإلدارة ومكافآت أعضاء اللجان خالل العام 2020 م 

مكافآت أعضاء اللجان

"المبالغ باأللف ريال سعودي"

المجموع  بدل حضور جلسات  المكافآت الثابتة
) عدا بدل حضور الجلسات( * العضو

أعضاء اللجنة التنفيذية

36 36 - ممدوح بن سعود الشرهان 1

36 36 - فواز بن عبدالرحمن الحجي 2

36 36 - بدر  بن علي العلي 3

36 36 - عمرو بن عبداهلل بن شلهوب 4

144 144 - المجموع

أعضاء لجنة المراجعة

131 31 100 عمرو عبدالرزاق النمري 1

136 36 100 سعد سعود الطيار 2
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136 36 100 صالح بن عبد الرحمن السماعيل 3

403 103 300 المجموع

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

8 8 - عبدالمحسن بن محمد الصالح 1

8 8 - باسم بن عبداهلل السلوم 2

8 8 - ممدوح بن سعود الشرهان 3

8 8 - بدر بن علي العلي 4

32 32 - المجموع

أعضاء لجنة المخاطر

13 13 - سلمان بن ناصر الهواوي 1

13 13 - باسم بن عبداهلل السلوم 2

13 13 - عمرو بن عبداهلل بن شلهوب 3

39 39 - المجموع

أعضاء لجنة االستثمار

18 18 - باسم بن عبداهلل السلوم 1

13 13 - سلمان بن ناصر الهواوي 2

18 18 - عمرو بن عبداهلل بن شلهوب 3

18 18 - فواز بن عبدالرحمن الحجي 4

67 67 - المجموع

مكافآت وأجور اإلدارة التنفيذية: .19

* يحدد المجلس أجر الرئيس التنفيذي ومكافآته في قرار تعيينه وتدون هذه المكافآت واألجور في العقد المبرم معه.
* تكــون مكافــأة وأجــور اإلدارة التنفيذيــة بنــاءاً علــى السياســات واإلجــراءات الداخليــة للشــركة، وتحــدد بنــاءاً علــى الدرجــة الوظيفيــة الممنوحــة لعضــو 
اإلدارة التنفيذيــة، مــا عــدا مديــر إدارة التدقيــق الداخلــي ومديــر االلتــزام والتــي تحــدد مكافآتهــم وأجورهــم مــن المجلــس بنــاءاً علــى اقتــراح لجنــة 

المراجعــة.
* يراعــى فــي المكافــآت واألجــور الخاصــة بــاإلدارة التنفيذيــة أن تكــون متناســبة مــع المهــام والمســئوليات والمؤهــالت العلميــة والخبــرات العمليــة 

والمهــارات ومســتوى األداء.
* يجــب علــى الشــركة فــور علمهــا بــأي معلومــات مضللــة قدمهــا عضــو اإلدارة التنفيذيــة الســتغالل الوضــع الوظيفــي للحصــول علــى مكافــآت غيــر 
مســتحقة أن توقــف مكافــأة ذلــك الشــخص فــور علمهــا بذلــك، وللشــركة مطالبــة ذلــك العضــو عــن كل المكافــآت غيــر المســتحقة التــي صرفــت لــه، 

ولهــا أن تطالــب بهــا لــدى الجهــات المختصــة أو داخــل الشــركة. 
* علــى لجنــة الترشــيحات والمكافــآت أن تراجــع مكافــآت وأجــور اإلدارة التنفيذيــة دوريــًا لضمــان كفايتهــا بشــكل معقــول الســتقطاب وإبقــاء أشــخاص 

ذوي كفــاءة وخبــرة، والحــرص علــى حثهــم لتنميــة الشــركة علــى المــدى الطويــل.
* فــي مكافــأة أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة يجــب مراعــاة معاييــر ترتبــط بــاألداء كأن تكــون المكافــأة أو جــزء منهــا مرتبــط بأدائــه كارتبــاط المكافــأة الســنوية 

بأدائــه تجــاه مســئولياته وأهدافه

*بــدالت الحضــور بقيمــة 5٬000 ريــال تــم تحديثهــا فــي الئحــة الحوكمــة الخاصــة بالشــركة وتمــت الموافقــة علــى التحديــث فــي إجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة 
المنعقــد بتاريــخ 2020/4/22 م، وعليــه فــإن بــدالت الحضــور الجتماعــات المجلــس واللجــان التــي عقــدت قبــل إجتمــاع الجمعيــة كانــت 3٬000 ريــال.
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مكافآت كبار التنفيذيين 2020

مكافآت خمسة من 
كبار التنفيذيين 

بما فيهم الرئيس 
التنفيذي والمدير 
المالي التنفيذي

بأالف الرياالت سعودي 

المجموع 
الكلي 

مكافأة نهاية 
الخدمة 

المكافآت المتغيرة المكافآت الثابتة

خطط 
تحفيزية 
قصيرة 
األجل 

المكافآت 
السنوية 
والدورية  

المجموع مزايا 
عينية بدالت  رواتب 

7,881 363 - 1,188 6,330

تأمين 
صحي 

للموظف 
ومُعاليه 
وتأمين 

للموظف 
في حالة 

الوفاة 
والحوادث 
الشخصية 

حسب 
نظام 

الشركة.

- 6,330

نتائج المراجعة السنوية إلجراءات الرقابة الداخلية، 
ورأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة 

الداخلية في الشركة:
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اللجنة ومسؤولياتها واختصاصاتها:

فوضــت الجمعيــة العامــة لشــركة مــالذ للتأميــن التعاونــي لجنــة المراجعــة باإلضطــالع بمســؤولية اإلشــراف والرقابــة المســتقلة علــى أداء األجهــزة 
الرقابيــة بالشــركة ودراســة التقاريــر األوليــة، والســنوية للشــركة وأنظمــة الرقابــة الداخليــة، عليــه قامــت اللجنــة بتنفيــذ مهامهــا ومســؤوليتها كمــا هــو 
مفصــل فــي الئحــة لجنــة المراجعــة والئحــة الحوكمــة المنشــورة فــي موقــع الشــركة، والتعليمــات واألنظمــة الصــادرة مــن الجهــات الرقابيــة واالشــرافية، 
ــة  ــة ومراقــب الحســابات وإطــار الرقاب ــم الماليــة والمعلومــات المقدمــة مــن اإلدارة التنفيذي ــج القوائ ووفــق صالحيتهــا المعتمــدة لهــا وفــي ضــوء نتائ
الداخليــة، وقــد عقــدت لجنــة المراجعــة )8( اجتماعــات خــالل عــام 2020 م، بمــا فيهــا اإلجتمــاع الســنوي للجنــة المراجعــة مــع مجلــس اإلدارة. تنفيذيــًا 

المقتضيــات العمــل بالشــركة.
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األعمال واإلنجازات خالل العام 2020:

عقــدت لجنــة المراجعــة )8( اجتماعــات خــالل عــام 2020 م، بمــا فيهــا االجتمــاع الســنوي للجنــة المراجعــة مــع مجلــس اإلدارة، وقــد شــملت االجتماعــات علــى أهــم 
األعمــال الواقعــة ضمــن نطــاق عملهــا والتــي كانــت علــى النحــو التالــي:

 اعتمــاد خطــة المراجعــة المقدمــة مــن إدارة المراجعــة الداخليــة للعــام المالــي2020  م و المبنيــة علــى درجــة المخاطــر بالشــركة بعــد مناقشــتها 
ومتابعــة تنفيذهــا وفــق الجــدول الزمنــي المحــدد. 

 التوصيــة بتعييــن المراجعيــن الخارجييــن للشــركة وتحديــد أتعابهــم مــن بيــن المرشــحين لمراجعــة حســابات الشــركة لعــام 2020 م، والربــع األول 
مــن العــام 2021 م ، حيــث أوصــت اللجنــة بتعييــن مكتــب البســام و النمــر ومكتــب العظــم والســديري.

 مناقشــة القوائــم الماليــة الربــع ســنوية للشــركة والتوصيــة لمجلــس اإلدارة باعتمادهــا بعــد مراجعتهــا ومناقشــتها مــع اإلدارة التنفيذيــة 
الخارجييــن. والمراجعيــن 

 اعتماد خطة إدارة االلتزام للعام 2020 م.
 مناقشــة نتائــج عمــل إدارة المراجعــة الداخليــة بشــكل دوري وتحليــل المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة ودراســة أثرهــا وتعديلهــا وفقــًا 

لذلــك.
 مناقشــة ومتابعــة المالحظــات الــواردة علــى الشــركة مــن قبــل الجهــات التنظيميــة واالشــرافية والتوصيــة بتعزيــز االلتــزام باألنظمــة والتعليمــات 

الصــادرة عنهــم لتحقيــق أعلــى درجــات االلتــزام.
 متابعــة عمــل المراجعيــن الخارجييــن للشــركة والتأكــد مــن اســتمرارية اســتقالليتهم و التأكــد مــن عــدم وجــود أيــة معوقــات تؤثــر علــى ســير 

أعمالهــم وتقييــم مســتوى كفــاءة وفعاليــة آدائهــم.
 متابعــة إدارة االلتــزام بشــكل دوري للتأكــد مــن التــزام الشــركة باللوائــح والتنظيمــات الصــادرة مــن قبــل البنــك المركــزي الســعودي والجهــات 

التشــريعية األخــرى.   
 مناقشــة القوائــم الماليــة الســنوية والتوصيــة لمجلــس اإلدارة باعتمادهــا بعــد مراجعتهــا ومناقشــتها مــع اإلدارة التنفيذيــة والمراجعيــن 

العموميــة إلقرارهــا.  للجمعيــة  الخارجييــن ورفعهــا 
 دراســة المالحظــات التــي وردت مــن المراجــع الداخلــي والمراجعيــن الخارجييــن للشــركة ومتابعــة إنجازهــا وفــق الجــدول الزمنــي المتفــق عليــه مــع 

إدارة الشــركة.
 متابعة تنفيذ توصيات ومالحظات اللجنة ضمن اجتماعاتها السابقة.
 مناقشة أرصدة الذمم المدينة ، والمتابعة مع اإلدارة بشأن التحصيل.
 متابعة الوضع الزكوي والمخصصات ذات العالقة مع اإلدارة التنفيذية.

 متابعــة الدعــاوي القضائيــة الهامــة المرفوعــة مــن الشــركة أو المرفوعــة ضدهــا ، وأســبابها للوقــوف علــى حالتهــا الراهنــة والتوصيــة بمــا يتوجــب 
اتخــاذه حيالهــا.

 متابعة خطة التحول المعيار المحاسبة الدولي رقم 17 عقود التأمين.

رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

بنــاء علــى مــا ذكــر فــي نتائــج المراجعــة الســنوية إلجــراءات الرقابــة الداخليــة ، ورأي لجنــة المراجعــة فــي مــدى كفايــة نظــام الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة ومــا 
قامــت بــه إدارة المراجعــة الداخليــة و إدارة االلتــزام مــن اعمــال وفــق الخطــة المعتمــدة مــن لجنــة المراجعــة لعــام 2020 م واالطــالع علــى التقاريــر والمالحظــات 
المقدمــة لهــا مــن المراجــع الداخلــي والخارجــي ودراســتها مــع اإلدارة التنفيذيــة ، لــم  يتبيــن للجنــة المراجعــة وجــود ضعــف جوهــري فــي إجــراءات الرقابــة 
الداخليــة فــي الشــركة يتطلــب لفــت االنتبــاه إليــه وال يوجــد أي تحفظــات أو قيــود للوصــول إلــى أيــة معلومــات أو وثائــق وســجالت الشــركة ، مــع اســتمرار 
توصيــة اللجنــة إلدارة الشــركة بالمتابعــة المســتمرة لتحســين كفــاءة وفاعليــة الضوابــط الداخليــة والتحديــث المســتمر لسياســات الشــركة وإجراءاتهــا بمــا 
يتــالءم مــع طبيعــة نشــاط وأعمــال الشــركة و مــا يســتجد مــن تطــورات و تحديثــات مــن الجهــات اإلشــرافية ذات العالقــة بنشــاط الشــركة واخــذ مــا تســتوجبه 

الظــروف الراهنــة فــي االعتبــار.

توصيــات لجنــة المراجعــة التــي تعارضــت مــع قــرارات مجلــس اإلدارة أو التــي رفــض مجلــس اإلدارة األخــذ بهــا بشــأن تعييــن مراجــع 
ــه أو تعييــن المراجــع الداخلــي ومســوغات تلــك التوصيــات وأســباب عــدم  ــه وتقييــم أدائ ــد أتعاب ــه وتحدي حســابات الشــركة وعزل

األخــذ بهــا:

وافــق مجلــس اإلدارة علــى توصيــات لجنــة المراجعــة فيمــا يتعلــق بتعييــن مراجعــي حســابات الشــركة والتــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة و اليوجــد أي 
تعــارض مــع توصيــات لجنــة المراجعــة لمــا تــم ذكــره فــي تلــك الفقــرة.
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الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم 
أدائه وأداء لجانه وأعضائه، والجهة الخارجية التي 

قامت بالتقييم وعالقتها بالشركة، إن وجدت: 
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يقــوم مجلــس اإلدارة بتقييــم أداء المجلــس/ لجــان المجلــس واألعضــاء المعنييــن بشــكل مســتمر مــن خــالل االجتماعــات الدوريــة وعبــر لجنــة الترشــيحات 
والمكافــآت.

بيان اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة:

سجل الحضور

االسم
الجمعية العامة العادية

)اإلجتماع الثاني(

2020-4-22

 أ. ممدوح بن سعود الشرهان 1

 أ. سلمان بن ناصر الهواوي 2

 أ. باسم بن عبد اهلل السلوم 3

 أ. عمرو بن عبد الرزاق النمري 4

 أ. عمرو بن عبد اهلل بن شلهوب 5

 أ. فواز بن عبد الرحمن الحجي 6

 أ. محمد بن علي العماري 7

 أ. عبد المحسن بن محمد الصالح 8

 أ. بدر بن علي العلي 9

المخاطر التي قد تواجه الشركة: .22

حوكمة المخاطر:

تســعى شــركة مــالذ للتأميــن إلــى تأســيس هيــكل حوكمــة مخاطــر تماشــًيا مــع قيــادة إدارة المخاطــر فــي مجــال حوكمــة المخاطــر، حيــث تســعى مــالذ إلــى 
تبنــي خطــة خطــوط الدفــاع الثالثــة كجــزء مــن خطــة حوكمــة المخاطــر كمــا هــو موضــح بالتفصيــل فــي الرســم األدنــى:
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مجلس 
اإلدارة

خط الدفاع 
الثالث
ضمان

المراجعة 
الداخلية

خط الدفاع
األول
منع 

وحدات
العمل

خط الدفاع 
الثاني

رصد
إدارة

االلتزام

خط الدفاع 
الثاني

رصد
إدارة

المخاطر

الرقابة واإلشراف:
.-Tone From The Top- "وضع منهجية "اإلشراف من األعلى *

* تأسيس إطار قابلية تحمل المخاطر وإستراتيجية المخاطر.
* االعتماد على إطار عمل إدارة المخاطر، المنهجيات، السياسات العامة، األنظمة والمسؤوليات.

* االســتعانة بمعلومــات إدارة المخاطــر فــي إجــراءات اتخــاذ القــرار، قبــول نقــل، أو تقليــل المخاطــر التــي 
تــم إيجادهــا.

* بناء تقييم نشاطات وحدات العمل على أساس معدل المخاطر.

االختبار والتأكيد:
* مراجعة جميع أعمال المنشأة.

* القيام باختبارات مستقلة للتأكد والتحقق من فعالية أنظمة المنشأة والتزام وحدات العمل.
* التحقق من إطار عمل إدارة المخاطر.

* التحقــق مــن أن إجــراءات عمــل إدارة المخاطــر تســير حســب اإلطــار المصمــم لهــا مــع الســعي للتطــور 
بإيجــاد فــرص جديــدة.

* رفع مستوى الرقابة الدخلية للشركة.

رصد وتقرير:
* "المسؤول الفعلي" لعملية إدارة المخاطر.

* االلتزام بإطار المخاطر للمنشأة.
* إيجاد، إدارة، تخفيف ورفع تقارير دورية إلدارة المخاطر عن المخاطر المحتملة.

* متابعة الدورية لبيانات الخسائر والحوادث.

التفسير والتطوير:
* تفســير وإيصــال اللوائــح إلــى وحــدات 

المعنيــة. العمــل 
* مراقبة االلتزام باللوائح.

* مراقبة وتطوير السياسات واإلجراءات.
أســاس  علــى  الخطــر  وتقييــم  اختبــار   *

االلتــزام.
* تقديــم المشــورة فــي مــا يخــص اللوائــح 

واإلجراءات.

التصميم والتسهيل:
* تصميــم ونشــر إطــار عمــل إدارة المخاطــر 

علــى كامــل المنشــأة.
* مراقبــة مــدى التــزام وحــدات العمــل فــي 

منهجيــات وإطــار عمــل إدارة المخاطــر.
ــى  ــط الالزمــة إل * تصعيــد المخاطــر والضواب

ــا فــي المنشــأة. اإلدارة العلي
* رفع التقارير عن المخاطر اإلجمالية.

هيكل إدارة المخاطر موضح بالشكل أدناه:

مجلس اإلدارة

الرئيس التفيذي

إدارة االلتزام

لجنة المراجعة

لجنة المخاطر

إدارة المراجعة 
الداخلية

خط الدفاع األول
اإلدارة العليا

خط الدفاع الثاني
خط الدفاع الثالثإدارة المخاطر

إدارة التدقيق الداخلي

مدير إدارة المخاطر

مساعد مدير إدارة 
المخاطر
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وحدات العمل
المدير المالي إدارة تأمين المخاطر والممتلكات وإعادة التأمين إدارة المبيعات والتسويق 

المدير العام إلدارة تقنية المعلومات  مدير إدارة التأمين الصحي وتأمين الحياة
للمجموعات نائب الرئيس التنفيذي، إدارة تأمين المركبات

المدير العام إلدارة رعاية العمالء المدير العام إلدارة الموارد البشرية والكوادر مدير إدارة المشاريع

لجنة المخاطر المجلس االدارة  إدارة المراجعة
الداخلية إدارة االلتزام إدارة المخاطر  مجال إدارة وحدات العمل

 المخاطر

 المراجعة االعتماد
والتوصية

 تقديم مراجعة
 مستقلة وضمان

 الشمولية
 والمالءمة

 تقديم مراجعة
 مستقلة وضمان

 الشمولية
والمالءمة

 مسؤول
 االطار االجمالي

 لعمل إدارة
 المخاطر

 المراجعة االعتماد
والتوصية  إستراتيجية مسؤول

 المخاطر

االعتماد  المراجعة
والتوصية مسؤول  إطار القابلية على

تحمل المخاطر

االعتماد  المراجعة
والتوصية

 مراجعة، تحديث
وتقديم المقترحات االمتثال للحدود قبول المخاطر

 مراجعة وتقديم
المقترحات إيجاد على المخاطر مسؤول

 المراجعة
والتوصية

 مراجعة وتقديم
المقترحات مسؤول تقييم المخاطر

 المراجعة
والتوصية

 مراقبة بشكل
 دوري، رفع تقارير
 بالمخاطر إقتراح
 خطط لتخفيف

 المخاطر

 تقديم خطة
لتخفيف المخاطر

 إدارة، مراقبة
وتصعيد المخاطر

االعتماد  المراجعة
والتوصية مراجعة وتحديث  االمتثال للسياسات

واالجراءت
 سياسات واجراءت

المخاطر

 األول الثاني الثالث

األدوار والمسؤوليات:

خطوط الدفاع 

المخاطر في "مالذ": 

المخاطر

االلتزام  االكتتاب  االستراتيجية  المالية  العمليات

مكافحة غسل األموال  إعادة التأمين حوكمة المنشأة
اإلئتمان

تقنية المعلومات
الموارد والتخطيط 

السلوكيات الموارد البشرية  المنتجات 
مبادرات العمل  السوق 

المتطلبات النظامية التسعير  إدارة العالقات 
إستمرارية العمل 

السيولة  المبيعات والتسويق 
الضوابط القانونية  عمليات االكتتاب عالقات المستثمرين  المطالبات 
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استراتيجية الخطر:

المخاطر هي تأثير "عدم اليقين" على األهداف، قد يكون التأثير إيجابًيا، سلبًيا أو إنحراف عن المتوقع، وغالًبا ما يتم وصف المخاطر من خالل حدث، تغير 
في الظروف أو النتيجة، "مالذ" ملتزمة بإدارة المخاطر التي تواجهها بما يتماشى مع إطار إدارة المخاطر المعتمد لديها والذي من شأنه أن يساعد على 

اكتشاف وتقييم ومعالجة وتخفيف ومراقبة المخاطر.
تعد إدارة المخاطر جزًءا أساسًيا من اإلدارة اإلستراتيجية لشركة مالذ للتأمين، وتتمثل إدارة المخاطر بمجموعة من األنشطة التي تضمن الشركة من 
خاللها بشكل منهجي أن تكون المخاطر التي تواجهها ضمن مقدرتها على تحمل المخاطر، وتتخذ اإلجراءات المناسبة لتوفير ضمان معقول فيما 

يتعلق بتحقيق أهدافها االستراتيجية.
فيما يتعلق باألهداف المنصوص عليها في إستراتيجية العمل، تهدف شركة مالذ للتأمين إلى ضمان عدم وجود حدث أو مجموعة من األحداث التي 

من شأنها أن تسبب تبايًنا في النتيجة بما ال يتماشى مع قدرتها على تحمل المخاطر.
أنشأت "مالذ" إجراءات محددة إليجاد وتقييم ومعالجة وتخفيف ومراقبة مثل هذه األحداث، حيث يكون إحتمال وعواقب حدوثها ضمن حدود يعتبرها 

مجلس اإلدارة مقبولة.

المخاطر التي قد تواجه الشركة:

* المنافسة:
أسوًة بشركات التأمين في المملكة قد يتأثر نشاط شركة مالذ للتأمين بالبيئة التنافسية في السوق السعودي نتيجة عدد شركات التأمين المرخصة 

والمدرجة في السوق حيث بلغ إجمالي عدد شركات التأمين في 2020 م 30 شركة تأمين موزعة على جميع أنحاء المملكة باإلضافة إلى السماح 
للشركات األجنبية بفتح فروع لها داخل المملكة العربية السعودية مما يؤدي لبيئة تنافسية قوية قد تؤثر على نشاط الشركة وفرصها المستقبلية، 

وعليه سعت الشركة للتوسع في قنوات البيع على سبيل المثال ال الحصر : المبيعات اإللكترونية التي تسمح لجميع المواطنين والمقيمين 
باإلستفادة من هذه الخدمات بكل يسر وسهولة ، وتسعى الشركة إلبتكار طرق إبداعية للمبيعات والمطالبات وتقديم خدمات للعمالء بشكل أفضل 

ومتزامن مع التطورات التقنية ومتطلبات العمالء .

* القدرة على تحقيق عوائد استثمار ُمرضية في الظروف االقتصادية الحالية:
تعتمد النتائج المالية لمالذ جزئًيا على أدائها االستثماري، وقد تتأثر ربحية الشركة من ارتفاع و انخفاض عوائد االستثمار من وقت آلخر نتيجة الظروف 

والمخاطر التي تؤثر على تلك االستثمارات وتقلبات السوق والظروف االقتصادية المحلية والعالمية، وعليه تحرص الشركة على تنويع استثماراتها 
وانتقاء أفضل األدوات االستثمارية بما يتناسب مع خططها االستثمارية والمخاطر المحتملة لذلك.

* المخاطر النظامية والقانونية: 
تخضع عمليات التأمين التي تقوم بها الشركة لإشراف والمراقبة من قبل البنك المركزي السعودي من خالل نظام مراقبة التأمين التعاوني والئحته 

التنفيذية، وكذلك الالئحة التنفيذية لمجلس الضمان الصحي التعاوني فيما يخص منتج التأمين الصحي، وبوجه عام فإن التنظيم واإلشراف على 
التأمين تحديًدا موجهان لمصلحة المؤمن لهم والمستثمرين، وعليه فإن شركة مالذ تعمل وبشكل مستمر بتطوير أنظمتها الداخلية لتتناسب مع 

المتطلبات النظامية المتطورة.

* مخاطر التقنية واستمرارية العمل:
تعتمد الشركة على أنظمة تقنية معلومات خاصة بها ، وبالرغم من أن الشركة تتخذ إجراءات أمنية مناسبة ، إال أن أنظمة المعلومات قد تتعرض 

لعمليات اختراق أو فيروسات كمبيوتر أو أخطاء بشرية أو كوارث طبيعية ، فالتعرض لتلك األعطال أو استمرارها لفترات طويلة قد يزيد من التكاليف 
والنفقات الرأسمالية مما يؤثر سلبًا على نتائج الشركة المالية ، حيث قامت الشركة بإنشاء إدارة أمن المعلومات ترتبط مباشرة مع الرئيس التنفيذي 
لتقوم هذه اإلدارة بخلق بيئة آمنة في حماية وأمن معلومات الشركة ، وبذلك أسست الشركة " خطة طوارئ " شاملة وفعالة للحد والتقليل من ضرر 

هذه الحوادث وضمان استمرارية العمل . 

* تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17:
يهدف المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 إلى توحيد محاسبة التأمين على المستوى العالمي بغية تحسين عملية المقارنة ورفع درجة الشفافية، 

باإلضافة إلى تزويد مستخدمي البيانات المالية بالمعلومات التي يطلبونها لتقويم أثر عقود التأمين على المركز المالي لشركة التأمين وأدائها 
المالي وتدفقاتها النقدية ومدى تعرضها للمخاطر. 
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* األمراض والفيروسات:
تقوم شركة مالذ بالعمل على تفعيل خطة الطوارئ وذلك جزء من نظام إدارة المخاطر في الشركة لضمان استمرارية األعمال والحفاظ على سالمة 

موظفيها وعمالئها.  

* مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب:
تدرك الشركة أن قطاع التأمين معرض إلى غسل األموال وتمويل اإلرهاب عن طريق عمليات التأمين المختلفة، وهو ما يستدعي وضع سياسات 
وتطبيقات خاصة بقبول العميل وإجراءات العناية الواجبة المنصوص عليها في اللوائح ذات العالقة، عليه قامت الشركة بإنشاء نظام إلكتروني 

داخلي لمتابعة المتطلبات النظامية.

* التحصيل:
مع تأثير جائحة كورونا على قطاع األعمال، مما ادى إلى انخفاض السيولة لدى نسبة كبيرة من الشركات. وعليه، تدرك مالذ مدى خطر صعوبة تحصيل 

مستحقاتها، عليه تم وضع سياسات وإجراءات للتحصيل، ويتم دراسة كل طلب اقساط من قبل اإلدارة المالية.

2020م 2019م 2018م 2017م 2016م البيان
اإليرادات: 

781,568 835,236 729,076 726,978 2,167,856 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

(59,770) (70,420) (69,718) (56,067) (667,164)
يخصم: أقساط إعادة التأمين 

الصادرة
(18,890) (17,278) (20,508) (19,745) (38,750) أقساط تأمين فائض الخسارة
702,908 747,538 638,850 651,166 1,461,942 صافي أقساط التأمين المكتتبة

17,085 (83,178) (47,500) 163,684 (76,850)
التغير في أقساط التأمين غير 

المكتسبة
719,993 664,360 591,350 814,850 1,385,092 صافي أقساط التامين المكتسبة
15,052 17,786 15,736 98,008 415,332 عمولة إعادة التأمين
63,567 31,549 21,662 14,761 40,768 دخل استثمار وإيرادات أخرى
798,612 713,695 628,748 927,619 1,841,192 مجموع اإليرادات

التكاليف والمصاريف:
600,381 558,429 606,774 975,630 1,955,189 إجمالي المطالبات المدفوعة
(47,653) (29,217) (82,624) (71,857) (353,885) يخصم: حصة معيدي التأمين
552,728 529,212 524,150 903,773 1,601,304 صافي المطالبات المدفوعة

28,709 (22,442) (119,165) (157,014) 21,970
التغير في المطالبات تحت 

التسوية
581,437 506,770 404,985 746,759 1,623,274 صافي المطالبات المتكبدة
78,930 71,602 77,336 98,018 217,666 تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

- - - (18,471) 18,471 احتياطي عدم مطابقة األصول

3,187 (1,075) 11,532 (3,000) 7,400
 مخصص / )عكس( الديون 

المشكوك في تحصيها 
75,695 71,151 71,879 67,896 78,560 رواتب تشغيلية وإدارية
36,689 45,882 46,030 47,445 45,995 مصاريف عمومية وإدارية أخرى
775,938 694,330 611,762 938,647 1,991,366 مجموع التكاليف والمصاريف

مقارنة نتائج األعمال: .23

"بآالف الرياالت السعودية"
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22,673 19,365 16,986 (11,028) (150,174)
صافي فائض / )عجز( السنة قبل 

الزكاة  
(15,125) (13,183) (13,000) - - مصروف الزكاة المحمل على الفترة 

- (1,000) (1,356) - -
صافي الفائض المحول إلى حملة 

الوثائق 

7,548 5,182 2,630 (11,028) (150,174)
صافي الفائض / )العجز( المحول 
إلى قائمة عمليات المساهمين 

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين: 

"بآالف الرياالت السعودية"

المجمـــوع

 مكاسب
 أو خسائر

 اعادة قياس
 خطط المافع

المحددة

 التغير في
 القيمة
 العادلة

 لالستثمارات
المتاحة للبيع

 العجز
المتراكم

 احتياطي
نظامي رأس المال البيان

300,000 - - - - 300,000 تمويل رأس المال
(68,207) - (9,000) (59,207) - - مجموع الخسارة الشاملة للفترة

231,793 - (9,000) (59,207) 300,000
الرصيد في 31 ديسمبر 

2008م
20,419 - 13,191 7,228 - - مجموع الربح الشامل للسنة

252,212 - 4,191 (51,979) 300,000
الرصيد في 31 ديسمبر 

2009م
10,399 - (7,675) 18,074 - - مجموع الربح الشامل للسنة
262,611 - (3,484) (33,905) 300,000 الرصيد في 31 ديسمبر 2010م
17,923 - 3,831 14,092 - - مجموع الربح الشامل للسنة

280,534 - 347 (19,813) 300,000 الرصيد في 31 ديسمبر 2011م
42,001 - 11,534 30,467 - - مجموع الربح الشامل للسنة

- - - (2,131) 2,131 - محول لالحتياطي

322,535 - 11,881 8,523 2,131 300,000
الرصيد في 31 ديسمبر 

2012م
(31,555) - 10,279 (41,834) - - مجموع الربح الشامل للسنة

290,980 - 22,160 (33,311) 2,131 300,000
الرصيد في 31 ديسمبر 

2013م
(14,761) - (1,049) (13,712) - - مجموع الربح الشامل للسنة

276,219 - 21,111 (47,023) 2,131 300,000
الرصيد في 31 ديسمبر 

2014م
(17,785) - (7,902) (9,883) - - مجموع الربح الشامل للسنة

258,434 - 13,209 (56,906) 2,131 300,000
الرصيد في 31 ديسمبر

 201٥م
(169,075) - (12,901) (156,174) - - مجموع الربح الشامل للسنة

89,359 - 308 (213,080) 2,131 300,000
الرصيد في 31 ديسمبر

 2016م
(19,436) (1,754) (654) (17,028) - - مجموع الربح الشامل للسنة
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- - - 180,000 - (180,000) تخفيض رأس المال *

380,000 - - - - 380,000
زيادة رأس المال - أسهم حقوق 

األولوية* 

543 197 346 - - -

بنود تم تعديلها واضافتها في 
قائمة الدخل الشامل اآلخر بعد 
اعادة تصنيف القوائم حسب 

متطلبات المعايير الدولية 
للتقرير المالي*

450,466 (1,557) - (50,108) 2,131 500,000 الرصيد في 31 ديسمبر 2017 م
(375) (2,774) (231) 2,630 - - مجموع الربح الشامل للسنة

450,091 (4,331) (231) (47,478) 2,131 500,000 الرصيد في 31 ديسمبر 2018 م
5,338 (709) 865 5,182 مجموع الربح الشامل للسنة

455,429 (5,040) 634 (42,296) 2,131 500,000 الرصيد في 31 ديسمبر 2019 م
5,031 (2,556) 39 7,548 مجموع الربح الشامل للسنة

460,460 (7,596) 673 (34,748) 2,131 500,000 الرصيد في 31 ديسمبر 2020 م

*خالل العام 2017 م تم تخفيض رأس المال من 300 مليون ريال إلى 120 مليون ريال وذلك بإلغاء عدد 18 مليون سهم وكذلك تم زيادة رأس المال من 120 
مليون ريال إلى 500 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية 32 مليون سهم.

*كما تم في العام 2017 إعادة هيكلة وتصنيف بعض بنود قائمة الدخل الشامل اآلخر )جزء من حقوق الملكية( و إضافة و تعديل بعض المبالغ 
لتتماشى مع متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي و متطلبات البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، كما تم إضافة التغيرات في خطط 

المنافع المحدودة في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م، وعليه تطلب األمر إعادة هيكلتها و إضافتها في قائمة المركز المالي 
للسنة المقارنة 2017 م. 

مقارنة األصول والخصوم:

"بآالف الرياالت السعودية"

2020م 2019م 2018م 2017م 2016م البيان
موجودات عمليات التأمين:

203,466 98,970 66,352 477,898 807,533 النقدية وشبه النقدية
165,284 360,000 365,349 55,000 75,000 استثمارات قصيرة األجل
53,974 3,372 3,322 4,600 5,346 استثمارات متاحة للبيع
10,000 - - - - استثمارات محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق 

200,224 183,834 162,966 114,853 158,624 ذمم مدينة، صافي
180,763 232,681 157,411 187,430 503,920 موجودات أخرى
813,713 878,857 755,400 839,781 1,550,423 مجموع موجودات عمليات التأمين

موجودات المساهمين:
356,604 71,300 47,791 220,852 151,498 النقدية وشبه النقدية

- 280,000 313,000 163,000 - استثمارات قصيرة األجل
62,582 32,815 32,299 35,851 72,834 استثمارات متاحة للبيع
80,376 117,234 97,239 79,667 49,695 موجودات أخرى

499,562 501,349 490,329 499,370 274,027 مجموع موجودات المساهمين
1,313,275 1,380,206 1,245,729 1,339,151 1,824,450 مجموع الموجودات

مطلوبات عمليات التأمين:
6,840 11,248 5,266 10,287 42,122 ذمم معيدي التأمين

670,518 692,729 571,343 669,400 1,159,817 احتياطيات فنية
136,355 174,880 178,791 160,094 348,484 مطلوبات أخرى
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813,713 878,857 755,400 839,781 1,550,423 مجموع مطلوبات عمليات التأمين
مطلوبات وحقوق المساهمين:

31,506 40,880 35,907 47,347 184,668 مطلوبات المساهمين
468,056 460,469 454,422 452,023 89,359 حقوق المساهمين
499,562 501,349 490,329 499,370 274,027 مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين
1,313,275 1,380,206 1,245,729 1,339,151 1,824,450 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

التحليل الجغرافي إليرادات الشركة وشركاتها التابعة:

الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج 
السنة السابقة أو توقعات الشركة المعلنة: 

.24

.25

التحليل الجغرافي إلجمالي
إيرادات الشركة 2020 م

التحليل الجغرافي إلجمالي
إيرادات الشركة 2019 م المنطقة

النسبة إجمالي اإليرادات النسبة إجمالي اإليرادات
%47  370,714 %61 512,981 الوسطى 
%12  90,399 %5 الشرقية  39,573 
%11  87,707 %5 الغربية  37,867 
%1  4,389 %17 139,803 اإلدارة الرئيسية 

%29  228,359 %13 105,010 المبيعات اإللكترونية
%100 781,568 %100 835,236 المجموع 

نسبة التغير التغيرات + أو - 2019م 2020م البيان / "بألف ريال سعودي"
-6.4% - 835,236 781,568 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
-15.6% - (70,420) (59,420) أقساط إعادة التامين المسندة
%9.3 + (17,278) (18,890) مصاريف فائض الخسارة
-6.0% - 747,538 702,908 صافي أقساط التأمين المكتتبة
8.4% + 664,360 719,993 أقساط التأمين المكتسبة

-15.4% - 17,786 15,052 عموالت إعادة التامين
85.4% + 2,694 4,996 إيرادات أخرى
14.7% + (506,770) (581,438) صافي المطالبات المتكبدة
10.2% + (71,602) (78,930) تكاليف االكتتاب المؤجلة
-9.7% - (1,881) (1,699) استهالك
-0.2% - (114,077) (113,872) مصروفات تشغيلية أخرى

278.3% + (9,490) (35,898) الربح )الخسارة( التشغيلي
23.7% + 26,670 32,980 أرباح استثمار

1071.2% + 2,185 25,591 أرباح أخرى

17.1% + 19,365 22,673
الربح )الخسارة( للسنة المالية 

المنتهية في 31 ديسمبر )قبل الزكاة(
(1,000) - المحول لحملة الوثائق

23.5% + 18,365 22,673
الربح )الخسارة( للسنة المالية 

المنتهية في 31 ديسمبر )قبل الزكاة(

"بآالف الرياالت السعودية"

"بآالف الرياالت السعودية"
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كمــا ورد فــي تقريــر المراجــع الخارجــي بــأن الشــركة قامــت بإعــداد القوائــم الماليــة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن.

يســتحق المســاهم حصتــه فــي األربــاح وفقــًا لقــرار الجمعيــة العامــة الصــادر بهــذا 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 ، وفقــًا 

للتعليمــات التــي تصدرهــا الجهــة المختصــة مــع مراعــاة الموافقــة الكتابيــة المســبقة للبنــك المركــزي الســعودي .
وباالســتناد إلــى المــادة الخامســة مــن الئحــة الحوكمــة الخاصــة بالشــركة، تعتمــد سياســة توزيــع األربــاح فــي الشــركة علــى تحقيــق عوائــد ومكاســب مجزيــة 

للمســتثمرين فــي أســهم الشــركة، بحيــث يمتــد أثــر تلــك العوائــد والمكاســب ليشــمل المحــاور التاليــة:

* سياسة توزيع األرباح:

< توزيــع أربــاح نقديــة مجزيــة علــى المســاهمين بعــد األخــذ فــي االعتبــار العوامــل المختلفــة القائمــة وقــت التوزيــع بمــا فــي ذلــك الوضــع المالــي للشــركة 
ومتطلبــات رأس المــال العامــل واألربــاح القابلــة للتوزيــع وحــدود االئتمــان المتاحــة للشــركة باإلضافــة إلــى الوضــع االقتصــادي العــام.

< منــح أســهم مجانيــة للمســاهمين فــي حالــة توفــر الظــروف والمتطلبــات الخاصــة بذلــك والمرتبطــة باألربــاح المبقــاة ومكونــات حقــوق المســاهمين 
فــي المراكــز والقوائــم الماليــة للشــركة.

< تكــون أحقيــة األربــاح ســواء األربــاح النقديــة أو أســهم المنحــة لمالكــي األســهم المســجلين بســجالت مركــز اإليــداع لــدى شــركة الســوق الماليــة فــي 
نهايــة ثانــي يــوم تــداول بعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة.

< تدفع الشركة األرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة.

* اإلعالن عن توزيع األرباح:

< القــرار الخــاص باإلعــالن والســداد للتوزيعــات متضمنــًا القــرار الخــاص بمقــدار التوزيعــات واإلجــراءات الخاصــة بســدادها يتــم اتخــاذه عــن طريــق الجمعيــة 
العامــة للمســاهمين بنــاء علــى توصيــات مجلــس اإلدارة.

< القرار الخاص باإلعالن والسداد للتوزيعات سوف يكون موضوع مستقل في جدول أعمال الجمعية العامة للمساهمين.
< القــرار الخــاص بتحديــد مقــدار التوزيعــات واإلجــراءات الخاصــة بســدادها، ســوف يتــم اتخــاذه بواســطة مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه عندمــا يتــم اعتمــاد 

التوزيــع المبدئــي لصافــي أربــاح الشــركة عــن العــام، ويتــم التوصيــة بــه للجمعيــة العامــة للمســاهمين. 
< يتم اتخاذ القرار الخاص باإلعالن عن التوزيعات لألسهم وفقا للنظام األساسي للشركة.

أقــر مجلــس اإلدارة تعديــالت علــى سياســة تنظيــم تعــارض المصالــح ألعضــاء مجلــس اإلدارة والمــدراء التنفيذييــن والمســاهمين لتتماشــى مــع اللوائــح 
واألنظمــة الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة، وال يوجــد تعامــالت مــع أطــراف ذات عالقــة، باإلضافــة إلــى أنــه ال توجــد خــالل هــذه الفتــرة للشــركة أيــة عقــود 
كانــت الشــركة طرفــا فيهــا وكانــت توجــد فيهــا مصلحــة للرئيــس التنفيــذي أو المديــر المالــي أو ألي شــخص ذو عالقــة بــأي منهــم، وال توجــد أيــة ترتيبــات أو 

اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو أحــد كبــار التنفيذييــن عــن أي راتــب أو تعويــض.

سياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم:

وصف المعامالت مع األطراف ذات العالقة:

.26

.27
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وصف ألي مصلحة و أوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة 2020 م

 نسبة
التغيير

 صافي
التغيير

نهاية العام بداية العام  اسم من تعود له
 المصلحة أو األوراق
 التعاقدية أو حقوق

االكتتاب

تسلسل
أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم

- - - 98 - 98
 ممدوح بن سعود دخيل

الشرهان 1

-96% (21,500) - 1,000 - 22,500
 سلمان بن ناصر

الهواوي 2

- - - 14,275 - 14,275 محمد بن علي العماري 3

- - - 400 - 400
 عبد المحسن بن محمد

الصالح 4

- - - 100 - 100
 عمرو بن عبداهلل بن

شلهوب 5

- - - 20 - 20 بدر بن علي العلي 6

- - - 4500 - 4500
 فواز بن عبدالرحمن

الحجي 7

- - - 1000 - 1000
 عمرو بن عبدالرزاق

النمري 8

- - - 250 - 250
 باسم بن عبداهلل

السلوم 9

 وصف ألي مصلحة و أوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة 2020 م

 نسبة
التغيير

 صافي
التغيير

نهاية العام بداية العام  اسم من تعود له
 المصلحة أو األوراق
 التعاقدية أو حقوق

االكتتاب

تسلسل
أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم

- - 4500 4500
 فواز بن عبد الرحمن

1 الحجي

- - - - رامي الحوشان 2

- - - - 3 طارق الغامدي

- - - - أحمد الركف 4

- - - - 5  عبد اهلل الحصيني

وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب 
تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم 

أو أدوات دين الشركة:

.28

وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق 
اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في 

أسهم أو أدوات دين الشركة:

.29
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خــالل الفتــرة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020 م ، ال توجــد أي أدوات ديــن صــادرة عــن الشــركة ، وال توجــد أيــة مصلحــة فــي فئــة األســهم ذات األحقيــة فــي 
التصويــت أليــة أشــخاص ، وال توجــد أيــة مصلحــة وحقــوق خيــار وحقــوق اكتتــاب تعــود ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن أو أفــراد أســرهم فــي أســهم 
الشــركة ، كمــا ال توجــد أيــة أدوات ديــن قابلــة للتحويــل إلــى أســهم أو أي حقــوق خيــار أو مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا الشــركة أو 
منحتهــا خــالل تلــك الفتــرة ، كذلــك ال توجــد أيــة حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل إلــى أســهم أو حقــوق خيــار أو شــهادات حقــوق 
مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة خــالل تلــك الفتــرة ، وال يوجــد أي اســترداد أو شــراء أو إلغــاء مــن جانــب الشــركة أليــة أدوات ديــن قابلــة لالســترداد ، 

كذلــك ال توجــد أيــة ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل مــن أي مــن المســاهمين عــن أي حقــوق فــي األربــاح .

أنشطة األسهم وأدوات الدين: .30

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك 
الطلبات وأسبابها:

.31

أسباب الطلب تاريخ الطلب عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

إجراءات الشركة 2020/04/19 1

الجمعية العامة   2020/04/22 2

إجراءات الشركة 2020/08/05 3

إجراءات الشركة 2020/10/28 4

إجراءات الشركة 2020/12/14 5

إجراءات الشركة 2020/12/23 6

بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة 
والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو 
أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة 

المالية السنوية مع وصف موجز لها وبيان أسبابها: 

.32

2020م

بيان األسباب وصف موجز لها
 المستحق حتى

 نهاية الفترة المالية
السنوية ولم يسدد

المسدد البيان

متطلب 
نظامي

 المسدد بقيمة 11,245,300.43 ريال
 مدفوعات الزكاة التي تمت في 2020

 عبارة عن المسدد للهيئة عن الفترة
المنتهية في 31-ديسمبر-2019

11,245,300 الزكاة

متطلب 
نظامي

 المسدد يخص ضريبة االستقطاع
 وضريبة القيمة المضافة عن الفترة

من يناير 2020 حتى نوفمبر 2020
1,920,798 67,309,759 الضريبة

متطلب 
نظامي

 رسوم التفتيش والفحص للبنك
 المركزي السعودي باإلضافة إلى
الرسوم النظامية على المبيعات

3,112,449 1,749,872 البنك السعودي المركزي 

متطلب 
نظامي

 رسوم التفتيش والفحص لمجلس
 الضمان الصحي باإلضافة إلى الرسوم

النظامية على المبيعات
1,828,306 1,570,232 مجلس الضمان الصحي
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بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة 
موظفي الشركة

.33

يوجــد لــدى الشــركة برنامــج ادخــار للموظفيــن يتــم بموجبــه اقتطــاع نســبة محــددة مــن رواتــب الموظفيــن حيــث إن المســجلين فــي البرنامــج 34 موظفــًا 
بنهايــة عــام 2020م وبقيمــة 1 مليــون و316 ألــف ريــال.

*تسوية الزكاة لالعوام 2007 - 2015 بلغت 7٬390٬982 ريال، وتسوية الضريبة لالعوام 2007 - 2015 بلغت 22٬434٬344 ريال.

إقرار مجلس اإلدارة: .34

ويقر مجلس اإلدارة بالتالي:

أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.. 1
أن نظام الرقابة تم إعداده على ُأسس سليمة وُنفذ بفعالية.. 2
أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.. 3
ال يوجد أي قروض على الشركة )سواء واجبة السداد أم غير ذلك(.. 4
ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.. 5
ال يوجــد أي تعــارض بيــن أي توصيــات مــن لجنــة المراجعــة وبيــن قــرارات مجلــس اإلدارة، وال يوجــد أي توصيــات للجنــة المراجعــة رفــض المجلــس األخــذ . 6

بهــا بشــأن تعييــن مراجــع حســابات الشــركة وعزلــه وتحديــد أتعابــه وتقييــم آدائــه أو تعييــن المراجــع الداخلي.
ال يوجد أي تحفظ في تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية.. 7
ال يوجــد أي عقوبــة أو قيــد احتياطــي أو جــزاء مفــروض علــى أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن أي جهــة قضائيــة أو إشــرافية أو تنظيميــة يكــون . 8

لــه عالقــة بالشــركة.
ال يوجد كبار مساهمين في الشركة.. 9

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

واهلل الموفق

متطلب 
نظامي

 المستحق للمؤسسة يخص
اشتراكات شهر نوفمبر للعام 2020 م 594,095 7,095,188

المؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية 

متطلب 
نظامي

 تكاليف إصدار التأشيرات للموظفين
غير السعوديين - تم السداد 149,500 تكاليف تأشيرات وجوازات

متطلب 
نظامي

 رسوم كروت العمل للموظفين غير
السعوديين- تم السداد 990,334 رسوم مكتب العمل


