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 31/12/2021 في نتهيةعن السنة املالية امل ن الكرام تقريره السنوي للسادة املساهمييسر مجلس إدارة شركة بروج للتأمين التعاوني أن يقدم 
 
 م ، مرفقا

اإليضاحات املرفقة بها عن الفترة مع  وشركاهشركة السيد العيوطي و  البسام PKF به القوائم املالية املدققة من قبل مدققي الحسابات الخارجيين 

 املذكورة. 

 
 
لى عرض العوامل املؤثرة على أعمال إومركزها املالي، باإلضافة  م2021لنشاط الشركة وعملياتها خالل السنة املالية  يتضمن هذا التقرير عرضا

 إلى الئح الشركة.
 
ت وما يتضمنه نظام الشركاوالبنك املركزي السعودي حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية  تيويصدر إستنادا

 لنظام الشركات الخاصة ب
 
 ركات املساهمة املدرجة.شالوالضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

 

 : مقدمة عن الشركة -1

هـ )املوافق 28/10/1429تاريخ ب( 72شركة بروج للتأمين التعاوني وهي شركة مساهمة عامة سعودية تأسست بموجب املرسوم امللكي رقم )م/ 1-1

 طريق الثمامة حي الندىم(، وعنوان مقرها الرئيس: 28/10/2008هـ )املوافق 27/10/1429تاريخ ب( 313م( وقرار مجلس الوزراء رقم )29/10/2008

م(، ومصرح لها بمزاولة التأمين 26/01/2010هـ )املوافق  10/02/1431تاريخ ب( 1010280606بمدينة الرياض، وتم قيدها بالسجل التجاري رقم )

 29/05/2010هـ )املوافق 15/06/1431تاريخ ب( 28/20105/رقم )ت م ن البنك املركزي السعوديبموجب ترخيص 
 
م(، وتزاول الشركة نشاطها وفقا

ملكة العريية تمارس الشركة نشاطها في امللنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة والقواعد األخرى السارية في اململكة، و 

لوكالئها و  تابعة مباشرة للشركةبيع  اطنق شبكة واسعة من الى جهات ذات العالقة، باإلضافةالخصة لها من السعودية من خالل الفروع التالية املر 

 معظم مناطق اململكة: علىموزعة و الحصريين 

 

 فرع الخبر  فرع جدة  املركز الرئيس ي

 مركز الديوان  برج اإلقتصاد العاملي  

 شارع الظهران  بن عبد العزيز عبدهللاطريق امللك   طريق الثمامة

 الخبر  جدة  الرياض – حي الندى

 31952الخبر  1961ص.ب.   21421جدة  742ص.ب.   11553الرياض  51855ص.ب. 
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 مركز خدمة مطالبات املركبات

     مجمع البجعة التجاري 

     شارع األمير سلطان بن عبد العزيز

 الرياض –السليمانية 

 11511الرياض  40997ص.ب. 

    

 

 :واملنتجات الرئيسية للشركةاألنشطة  -2

 :الخدمات واملنتجات 2-1

 بأن الشركة قد حصلت حتى اآلن على 2( التأمين العام )1ة التالية: )يتم الترخيص للشركة بمزاولة أنشطة التأمين الرئيس
 
( التأمين الصحي. علما

 :لعدد من منتجاتها التأمينية وهي كما يلي البنك املركزي السعوديموافقات نهائية من 

 :تأمين املركبات 2-1-1

 .التأمين الشامل للمركبات -أ

 .التأمين ضد الغير )بموجب "الوثيقة املوحدة للتأمين اإللزامي على املركبات"( -ب

 :التأمين البحري والنقل البري  2-1-2

 .شحنة واحدة –تأمين الحمولة البحرية  -أ

 .تغطية مفتوحة –الحمولة البحرية  تأمين -ب

 .ةحتغطية مفتو  –تأمين املرور البري  -ج

 :تأمينات املمتلكات 2-1-3

 .تأمين املمتلكات )ضد الحريق أو الصواعق( -أ

 .تأمين جميع أخطار املمتلكات -ب

 .تأمين الضرر الطارئ  -ج
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 :التأمينات الهندسية 2-1-4

 .تأمين جميع أخطار املقاولين -أ

 .التركيبتأمين جميع أخطار  -ب

 .تأمين معدات وآليات املقاولين -ج

 .تأمين اآلالت -د

 .تأمين األجهزة اإللكترونية -ه

 .تأمين تلف املخزون املبرد -و

 .تأمين خسارة األرياح الناتجة عن عطل اآلالت -ز

 .تأمين مرجل ووعاء ضغط -ح

 :تأمينات الحوادث العامة 2-1-5

 .تأمين املسؤولية العامة -أ

 .تأمين خيانة األمانة -ب

 .النقدتأمين  -ج

 .تأمين الحوادث الشخصية -د

 .تأمين التعويض عن العمال -ه

  .تأمين أخطاء مزاولة املهن الصحية )فردي(  -و

 .تأمين السفر -ز

 .منتجات( 6تأمينات ضمانات املركبات املتنوعة )عدد  -ح

 .تأمين التعويض املنهي للمهندسين املعماريين واملهندسين املدنيين )مشروع واحد( -ط

 .للمهندسين املعماريين واملهندسين )التغطية السنوية(تأمين التعويض املنهي  -ي

 .تأمين التعويض املنهي )مهن متنوعة( -ك

 :التأمين الصحي 2-1-6

 .وثيقة الضمان الصحي التعاوني -أ
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 .وثيقة التامين الصحي للسائحين -ب

 .وثيقة اإلقامة املميزة -ج

  ة:ات الشركة حسب القطاعات التشغيليتحليل إلجمالي إيراد  2-2

، في (GWP)على التوالي من إجمالي أقساط التأمين املكتتبة  %28و  %57م، بلغت أقساط تأمين املركبات وتأمين الصحي ما نسبته 2120العام خالل 

 سمن إجمالي األقساط املكتتبة. ويبين الجدول التالي إجمالي أقساط التأمين املكتتبة خالل الخم %15حين شكلت أقساط التأمين األخرى ما نسبته 

 سنوات األخيرة:

 

ــــان ـــ  2017 2018 2019 2020 2021 البيـ

 ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي إحمالي األقساط

 276,899,240 190,943,386 148,058,847  123,983,203 166,407,028 تأمين املركبات

 190,284,636 87,886,625 100,170,594  38,725,358 81,243,026 تأمين الصحي

 8,820,217 7,696,116 7,753,071 6,875,885  6,504,428 تأمين البحري 

 14,268,803 13,914,448 19,836,652   12,804,857 20,756,719 تأمين املمتلكات

 21,235,855 19,557,407 29,721,775  19,862,623 15,800,702 تأمينات أخرى 

 511,508,751 319,997,982 305,540,939  202,251,926 290,711,903 املجموع

 

 م:2021فيما يلي نتائج اإلكتتاب للقطاعات التشغيلية في الشركة لعام 
 

ــــان ـــ  أخرى  البحري  املمتلكات صحي مركبات البيـ

 15,800,702 6,504,428 20,756,719 81,243,026 166,407,028 اجمالي أقساط التأمين املكتتبة

 6,255,411 1,711,208 2,325,459 76,802,341 166,617,518 أقساط التأمين املكتتبة صافي

 6,615,807 1,697,190 1,872,733 42,801,964 108,755,086 صافي أقساط التأمين املكتسبة

 4,043404 3,149,836 2,839,563 99,075 98,363 إيرادات تأمين أخرى 

 1,706,014 (1,104,036) (59,755) 36,258,709 57,555,485 صافي املطالبات املتكبدة

 911,345 554,868 1,477,837 4,052,711 4,069,036 تكاليف إكتتاب وثائق التأمين

 (270,137) (81,419) (248,143) 4,969,216 15,457,658 مصاريف إكتتاب أخرى 
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 8,311,989 5,477,613 3,542,357 (2,379,597) 31,771,270 اإلكتتاب فائض/)عجز( 

 

 :تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة والشركات التابعة  2-3

م كما أنها ال تمتلك أية فروع أو شركات تابعة خارج أراض ي 31/12/2120ال تمتلك الشركة أية شركات تابعة في اململكة العريية السعودية كما في 

يوجد تحليل جغرافي لها. ويبين الجدول التالي التحليل الجغرافي إليرادات الشركة في اململكة العريية اململكة العريية السعودية، ويالتالي فإنه ال 

 السعودية للخمس سنوات األخيرة:

 

ــــان ـــ  2017 2018 2019 2020 2021 البيـ

 ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي إجمالي األقساط املكتتبة

 162,425,176 121,514,332 104,284,632  66,369,996 132,878,273 الغرييةاملنطقة 

 222,866,199 120,223,749 140,769,554 70,878,611  109,364,019 املنطقة الوسطى

 63,440,225 44,927,096 25,336,891  25,532,069 16,017,050 املنطقة الشمالية

 27,662,277 21,377,462 25,190,192  27,028,675 22,444,318 املنطقة الشرقية

 35,114,874 11,955,343 9,959,670  12,442,575 10,008,243 املنطقة الجنويية

 511,508,751 319,997,982 305,540,939 202,251,926  290,711,903 املجموع

  

محدودة املسؤولية البالغ رأس مالها ثالثة ماليين ريال سعودي،  –في شركة ضمانات الخليج لخدمات التأمين  %40لدى الشركة حصة بنسبة  2-3-1

لة. لعدم ممارسة الشركة أي سيطرة على السياسات املالية والتشغيلية للشركة الزميوليس تابعة ويتم إعتبار هذا اإلستثمار كإستثمار في شركة زميلة 

ريال سعودي مقارنة مع العام السابق وهي تمثل  102,658ريال سعودي، أي بمبلغ  597,960الى  2021قيمة هذا اإلستثمار في العام  انخفضتوقد 

 م.31/12/2021شركة ضمانات الخليج، طبقا لحسابات الشركة الزميلة )غيراملدققة( كما في  خسائرحصة شركة بروج من 

  :والتوقعات املستقبليةالتطورات الهامة  -3

   :م2021أهم التطورات خالل العام   3-1

 ة.الوساطة االلكتروني  بالريط منصات قامت الشركة   

  .اطلقت الشركة املنصة االلكترونية للتأمين الطبي  
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 مدير  تعيين األستاذ/ عبدالرحمن بن دخيل 
 
 عام ا

 
 م.15/02/2021بتاريخ : للشركة ا

 بيع منتج تأمين السفر اإللزامي للموطنين خارج اململكة العريية السعودية.شاركة ضمن اتفاقية امل 

  وما يلي هو ملخص ألهم النقاط واملؤشرات وكذلك  ،2021 يونيو 08تم إصدار التقرير الشامل عن شركة بروج من وكالة موديز في تاريخ

 لهذه 
 
 املؤشرات(:تقييم إدارة املخاطر لتوجهات التصنيف خالل العام القادم )طبقا

 مع تغيير وضع التصنيف إلى "قيد املراجعة نحو التخفيض  Baa2 :(IFS)للقوة املالية  السابقالتصنيف  .1

مع تغيير نظرتها  Baa2( للشركة في الفئة IFSRتأكيد تصنيف قوة التأمين املالية )  :(IFS)للقوة املالية  الجديدالتصنيف  .2

 املستقبلية من قيد املراجعة نحو التخفيض الى مستقرة.

مستوى احتياطيات السيولة ورأس املال القوي الذي حافظت عليه الشركة وتوقع وكالة موديز بأن شركة مدى النظرة املستقبلية املستقرة  تعكس و

 .يات رأس مال كافية وقويةبروج ستستعيد حصتها السوقية في الوقت الذي تحافظ فيه على مستو 

 :نقاط القوة )العوامل املؤثرة في التصنيف

  .جودة األصول  -

 ملتطلبات املالءة املالية التنظيمية. الحفاظ على رأس املال كما يتضح من -
 
 قوة معدل اجمالي األقساط لحقوق امللكية واإللتزام ايضا

 مستويات االحتياطي الفني الحذرة وإدارة االحتياطيات. -

 .املحافظة على السيولة مع وجود أصول سائلة كافية -

 م.15/08/2021لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني بتاريخ  تجديد تأهيلها 

  م.07/11/2021تجديد ترخيص مزاولة نشاط التأمين بتاريخ الحصول على موافقة البنك املركزي السعودي على 

 

 :وقطاع التأمين التوقعات املستقبلية ألعمال الشركة  3-2

 مينية الء وتلبية إحتياجاتهم التأمينية، والتركيز على منتجات التأاإلستمرار في سياسة التوسع االفقي للوصول الى أكبر عدد ممكن من العم

 الخاصة باألفراد بمختلف أنواعها.

 عمليات البيع عبر املوقع اإللكتروني للشركة. التركيز على 

 لألجهزة دد مالعامة وتأمينات الضمان امل ضمن تأمينات الحوادث واملسؤولياتتستهدف األفراد متعددة منتجات جديدة وترخيص طوير ت

 أفضل خدمة ممكنة لعمالئنا.لضمان  وذلك اإللكترونية
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  من خالل بناء تطبيقات جديدة وتقارير ألية إضافية تساعد الشركة في إتخاذ  داخل الشركةاملعلومات تقنية تحسين وتطوير أنظمة

 القرارات املناسبة.

 

  :املخاطر إدارة -4

لكبيرة التي اتعتبر إدارة املخاطر بشركة بروج للتأمين التعاوني أحد األعمدة الرئيسية التي تعتمد عليها في تحديد وقياس والحد من التعرض للمخاطر 

 لترسيخ ثقافة قوية إلدارة املخاطر، مدعومة بهيكل حوكمة مستقل وفعال. وألهمية هذا الدو تواجه 
 
 ر الشركة أو قد تواجهها. حيث تسعى بروج دائما

اإلدارة  ذلككبشركة بروج فقد حظيت إدارة املخاطر على الدعم الكافي واملتابعة الدورية من مجلس إدارة الشركة ولجنة إدارة املخاطر املنبثقة عنه، و 

 التنفيذية للشركة.

 :هيكل إدارة املخاطر

 تم تأسيس هيكل تنظيمي محكم داخل الشركة لتحديد وتقييم ومتابعة ومراقبة املخاطر.

 :مجلس اإلدارة

األهداف  لتحقيقإن مجلس اإلدارة هو الجهة العليا املسؤولة عن حوكمة املخاطر حيث يقوم بتقديم التوجيه وإعتماد اإلستراتيجيات والسياسات 

 املحددة للشركة .

 :اإلدارة التنفيذية

 من قبل الشركة بشأن قبول 
 
 اإلدارة التنفيذية مسؤولة عن العمليات اليومية من أجل تحقيق األهداف اإلستراتيجية ضمن سياسة محددة مسبقا

 املخاطر.

 :لجنة إدارة املخاطر

جلس اإلدارة( بشركة بروج هو مساعدة مجلس اإلدارة في تنفيذ مهامه املتعلقة بإدارة املخاطر الهدف الرئيس ي من لجنة إدارة املخاطر )املنبثقة عن م

راف املباشر شمع وضع إجراءات الرقابة الداخلية املناسبة، لضمان متابعة االلتزام باللوائح والقوانين واالستراتيجيات الخاصة بإدارة املخاطر، واإل 

 يضمن استقالليتها وتحقيق أهداف الشركة وحماية مصالح مساهميها بكفاءة وفاعلية. على إدارة املخاطر وعملياتها، بما

 : إدارة املخاطر -4

 الشركة معرضة للمخاطر التي تصاحب عادة العمل في مجال التأمين، ومن أبرزها على سبيل املثال ال الحصر:

 املخاطر املالية 4-1
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  الخسارة التي تتعرض لها املؤسسة نتيجة تحركات أسعار السوق.مخاطر السوق: تشير مخاطر السوق إلى مخاطر 

  سعار صرف العمالت: هي املخاطر املرتبطة بتغير قيمة االستثمار بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت.أمخاطر 

 .مخاطر أسعار الفائدة: هي مخاطر تغير قيمة االستثمار بسبب التغير في سعر الفائدة 

 ملخاطر املرتبطة بعدم القدرة على الوفاء بإلتزاماتها قصيرة األجل.مخاطر السيولة: هي ا 

 .مخاطر االئتمان: هي املخاطر املرتبطة بعدم قدرة الطرف االخر على الوفاء بالتزاماته تجاه الشركة 

  د بالقيمة الكاملة حتى بعمخاطر املالءة املالية: هي مخاطر عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها املستحقة عند استحقاقها

 التخلص من أصولها.

املخاطر اإلستراتيجية: املخاطر املرتبطة بالخطط واالستراتيجيات املستقبلية، وتشمل مخاطر التخطيط وتطوير املنتجات ومخاطر  -

 السمعة.

ي، وتقنية املعلومات أو من حدث خارج املخاطر التشغيلية: مخاطر الخسارة الناتجة من الفشل في اإلجراءات والعمليات الداخلية واألفراد -

 مخاطر تسوية املطالبات ومخاطر استمرارية االعمال.
 
 وتشمل ايضا

 وإعدادة التأمين والكوارث. املخاطر التأمينية: وتشمل مخاطر اإلحتياطيات الفنية والنظامية ومخاطر اإلكتتاب والتسعير -

 القوانين والقواعد واللوائح.مخاطر عدم اإللتزام: هي املخاطر الناشئة عن انتهاك  -

 

 :ملخص املعلومات املالية للشركة -5

خمس األخيرة اليجب قراءة القوائم املالية امللخصة الواردة أدناه مع القوائم املالية املراجعة بما في ذلك اإليضاحات املرفقة بها للسنوات املالية 

 .2021و  م2020 , م2019م، 2018م، 2017ديسمبر لألعوام  31واملنتهية في 

  :معايير املحاسبة املتبعة 5-1
 

 للمعايير الدولية للتقارير املالية )"املعايير"( )
 
 وذلك منذ تأسيس الشركة. (IFRSتم إعداد القوائم املالية وفقا

 

 القوائم املالية.إن أسس إعداد القوائم املالية والسياسات املحاسبية الهامة يتم شرحها بمزيد من التفاصيل في اإليضاحات حول 
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  :قائمة املركز املالي، قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية 5-2
 

 قائمة املركز املالي )ريال سعودي(

 م2017 م2018 م2019 م2020 م2021 

      موجودات عمليات التأمين

 569,245,838 488,603,621 451,852,934 413,777,484  321,817,797 استثمارات ونقد لدى البنوك

 39,876,887 37,828,171 49,101,466  36,267,297 39,887,814 ذمم مدينة ، صافية

 146,685,360 121,390,437 112,907,767  90,730,098 84,657,166 موجودات أخرى 

 755,808,085 647,822,229 613,862,167 540,774,879  446,362,777 مجموع موجودات عمليات التأمين

      موجودات املساهمين

 253,520,632 288,077,229 266,065,332  260,064,578 406,491,869 استثمارات ونقد لدى البنوك

 25,527,829 25,837,567 31,206,937  31,838,010 32,353,079 وديعة نظامية

 146,671,766 172,765,503 176,821,396 187,268,538  41,320,913 موجودات أخرى 

 425,720,227 486,680,299 474,093,665  479,171,126 480,165,861 مجموع موجودات املساهمين

 1,181,528,312 1,134,502,528 1,087,955,832  1,019,946,005 926,528,638 مجموع املوجودات

      مطلوبات عمليات التأمين

 33,134,204 30,090,471 43,576,379  39,437,101 50,224,303 الدائنة والتأمين ينالتأمذمم معيدي 

 530,220,950 409,494,831 358,375,016  283,241,280 324,128,592 احتياطات فنية

 192,452,931 208,236,927 211,910,772  218,096,498 72,009,882 مطلويات أخرى 

 755,808,085 647,822,229 613,862,167 540,774,879         446,362,777 مجموع مطلوبات عمليات التأمين

      مطلوبات وحقوق املساهمين

 28,743,711 33,135,583 35,934,261 34,652,299       37,744,647 مطلويات املساهمين

 396,976,516 453,544,716 438,159,404 444,518,827 442,421,214 حقوق املساهمين

 425,720,227 486,680,299 474,093,665  479,171,126 480,165,861 مجموع مطلوبات وحقوق املساهمين

 1,181,528,312 1,134,502,528 1,087,955,832   1,019,946,005 926,528,638 مجموع املطلوبات
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 قائمة الدخل )ريال سعودي(

 م2017 م2018 م2019 م2020 م2021 

      قائمة دخل عمليات التأمين

 511,508,751 319,997,982 305,540,939  202,251,926 290,711,903 التأمين املكتتبةاجمالي أقساط 

 462,219,445 342,456,534 270,061,081  189,712,305 161,742,780 صافي أقساط التأمين املكتسبة

عموالت إعادة تأمين وايرادات تأمين 

 25,732,502 15,314,362 11,161,084 14,632,022  10,230,241 أخرى 

 8,087,064 12,134,303 19,415,415  13,058,505 17,184,633 ايرادات استثمارات واخرى 

 496,039,011 369,905,199 300,637,580  217,402,832 189,157,654 مجموع االيرادات

 (251,324,368) (240,048,036) (232,332,313)   (157,559,748) (126,527,044) اجمالي املطالبات املدفوعة

 (274,513,942) (184,996,246) (192,869,227)   )110,332,231( (94,356,417) صافي املطالبات املتكبدة 

 (44,144,575) (29,999,421) (22,265,047) ( 13,093,204( (11,065,797) تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

 (75,160,819) (81,642,580) (80,823,526)  (76,838,773) (85,756,779) مصاريف أخرى 

 (393,819,336) (296,638,247) (295,957,800)  (200,254,208) (191,178,993) مجموع التكاليف واملصاريف

 10,221,967 7,326,695 467,978  1,714,863 0 الفائض بعد حصة املساهمين

      قائمة دخل املساهمين

 8,308,780 9,175,099 14,649,539  5,186,169 22,549,750 إيرادات استثمارات واخرى 

 حصة املساهمين من صافي 

 91,997,708 65,940,257 4,211,802 15,433,762 (2,021,339) )العجز(الفائض

 (2,558,049) (2,698,504) (3,675,710)  )3,555,179( (4,758,271) مصروفات عمومية وادارية 

 97,748,439 72,416,852 15,185,631 17,064,752  15,570,140 صافي النتيجة قبل الزكاة

      املشررات املالية الرئيسةاال

 90.7% 85.8% %80.9 %81.2  %87.27 معدل اإلحتفاظ

 59.4% 54.0% %71.4  %58.2 %58.34 معدل الخسارة، صافي 

 18.9% 26.2% %33.1  %39.5 %53.19 معدل املصاريف، صافي

 78.3% 80.2% %104.5  %97.7 %111.53 معدل املركب
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 التدفقات النقدية )ريال سعودي(

 م2017 م2018 م2019 م2020 م2021 

 قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين

من  /في( مصافي النقد )املستخد

 التشغيلية األنشطة
48,204,315 (33,464,796)  (43,114,130) (38,733,379) 167,123,517 

النقد )املستخدم في(/ من صافي 

 األنشطة االستثمارية
182,549,565 55,269,489 (33,039,087) 26,103,468 (128,099,532) 

صافي النقد املستخدم في األنشطة 

 التمويلية
(145,841,442) (6,031,137) 5,552,428 (40,271,229) (54,443,927) 

 194,470,790 141,569,650 70,968,861 86,742,417 171,654,855 النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة

 لتدفقات النقدية للمساهمين

األنشطة  صافي النقد املستخدم في

 التشغيلية
(123,623,777) (5,887,055) (5,060,607) (1,081,192) (719,661) 

املستخدم في( (صافي النقد من/

 األنشطة االستثمارية
(1,744,596) (7,860,597) 7,358,818 (1,630,668) (100,339,155) 

صافي النقد )املستخدم في(/ من 

 األنشطة التمويلية
146,450,897 4,405,291 (29,771,443) 40,271,229 41,943,927 

 44,405,740 81,965,109 54,491,877 45,149,516 66,232,040 النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة

      املشررات املالية الرئيسةاال

نسبة األصول املقبولة من إجمالي 

 األصول 
88.95%  % 84.6 88.1%  %91.6 %93.7 

%304.9 %286 340.08% نسبة هامش املالءة املحققة  %361.4 %331.2 
 

 

  :الجوهرية في النتائج التشغيلية الفروقات  5-3

  24.81قدره  نخفاضريال للعام السابق، وذلك با  5,737,126ريال، مقابل  4,313,807بلغ صافي الريح بعد الزكاة خالل العام% 

  للعام السابق. 0.19ريال، مقابل  0.14بلغت ريحية السهم بعد الزكاة خالل العام 

 ريال للعام  2,811,753  شاملاجمالي دخل  ( ريال سعودي مقابل1,957,842التأمين خالل العام الحالي ) لعمليات ةالشامل الخسارةإجمالي  تبلغ

 السابق، 

 ريال للعام السابق،  6,714,280  اجمالي دخل شامل (  ريال مقابل2,097,613خالل العام الحالي ) مساهمينللالخسارة الشاملة  ت اجماليبلغ 

   27.35قدره  بانخفاضك ريال للعام السابق، وذل  64,316,075ريال، مقابل   46,723,632بلغ صافي فائض اإلكتتاب خالل العام%. 

  منها عائد استثمارات حملة الوثائق )نتائج العمليات التشغيلية فقط( خالل العام عجزبلغ 
 
ريال، مقابل   ) 18,965,418)  عمليات التأمين مخصوما

 ريال للعام السابق. 6,615,468 فائض
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  60.86قدره  رتفاعريال للعام السابق، وذلك با 10,533,157ريال، مقابل  16,944,078بلغ صافي أرياح استثمارات حملة الوثائق خالل العام%. 

  334.8قدره  بارتفاعريال للعام السابق، وذلك  5,186,169ريال، مقابل  22,549,750بلغ صافي أرياح استثمارات أموال املساهمين خالل العام%. 

  0.47قدره  انخفاضريال للعام السابق، وذلك ب 444,518,827ابل ريال، مق 442,421,214بلغ إجمالي حقوق املساهمين خالل العام% . 

  نتيجة  %27.35بنسبة  فائض االكتتاببالعام السابق إلى اإلنخفاض في صافي    األرياح خالل العام الحالي مقارنةصافي  في االنخفاضيعود سبب

. وذلك على الرغم من %91.42االخرى بنسبة  مصاريف االكتتابفي  االرتفاع. باالضافة الى 14.74%االقساط املكتسبة بنسبة االنخفاض في صافي 

 . %14.48في صافي املطالبات املتكبدة بنسبة نخفاض ال ا

 :بيان بقيمة املدفوعات النظامية املسددة واملستحقة  5-4

 هذا التقرير: م والتي لم يتم سدادها بعد لغاية تاريخ نشر2120عام يبين الجدول التالي بيان بقيمة املدفوعات النظامية املدفوعة واملستحقة على الشركة عن ال

 بيان األسباب لم يسدد بعد املسدد  البيان

 سوف تسدد عند تقديم اإلقرار الزكوي  11,456,333 8,762,953 )الزكاة( الهيئة العامة للزكاة والدخل

   336,632 )ضريبة إستقطاع( الهيئة العامة للزكاة والدخل

   29,353,370 )ضريبة القيمة املضافة( الهيئة العامة للزكاة والدخل

   4,112,452 املؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

   924,567 )تكاليف اإلشراف والتفتيش( البنك املركزي السعودي

)املقابل املالي لإلشراف على  مجلس الضمان الصحي التعاوني

 شركات التأمين(
541,412   

   644,217 تكاليف تأشيرات وجوازات ورسوم مكتب العمل

 

 م:اسة الشركة في توزيع أرباح األسهوصف لسي -6

 تنص املادة السادسة واألربعون من النظام األساس ي للشركة على ما يلي:

 لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع. وت .أ
 
ون كيستحق املساهم حصته في األرياح وفقا

بلغ الشركة هيئة السوق املالية دون 
ُ
 أحقية األرياح ملالكي األسهم املسجلين في سجالت املساهمين في نهاية اليوم املحدد لالستحقاق. وت
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 سأخير بأي قرارات لتوزيع األرياح أو التوصية بذلك وتدفع األرياح املقرر توزيعها على املساهمين في املكان واملواعيد التي يحددها مجلت

 للتعليمات التي تصدرها الجهة املختصة مع مراعاة املوافقة الكتابية املسبقة 
 
 للبنك املركزي السعودي.اإلدارة، وفقا

 :يع أرياح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي بعد إستيفاء املتطلبات التاليةيجوز للشركة توز  ب.

1-  
 
 .أن تفوض الجمعية العامة العادية املجلس بتوزيع أرياح مرحلية بموجب قرار يجدد سنويا

 .أن تكون الشركة ذات ريحية جيدة ومنتظمة -2

 .بمستوى أرياحهاأن يتوفر لديها سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة  -3

 آلخر قوائم مالية مراجعة كافية لتغطية األرياح املقترح توزيعها بعد خصم ماتم  -4
 
أن يتوفر لدى الشركة أرياح قابلة للتوزيع وفقا

 توزيعه ورسملته من تلك األرياح بعد تاريخ هذه القوائم املالية.

 ساس ي قبل تحديد مبلغ توزيع األرياح أن:ويجب على الشركة ووفقأ للمادة الخامسة واألربعون من النظام األ 

 تجنب الزكاة وضريبة الدخل -1

( من األرياح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ إجمالي اإلحتياطي %20تجنب ) -2

 ( من رأس املال املدفوع.100%)

سهم في صافي األرياح أن تقرر تكوين إحتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب األ  -3

 الشركة أو يكفل توزيع أرياح ثابتة قدر اإلمكان على املساهمين.

الشركة خالل عام  ةيوص ي مجلس ادار  ، هذا ولم إن الطريقة املتبعة لتوزيع األرياح النقدية تكون عبر التحويل الى الحسابات اإلستثمارية للمساهمين

  .2020بتوزيع اية ارياح نقدية عن العام  2021

 :كبار املساهمين والجمعيات العامة للمساهمين -7

 كبار املساهمين 7-1

  م:31/12/2120أسماء كبار املساهمين ونسبة تملك كل منهم في أسهم الشركة كما في  يبين الجدول أدناه

 نسبة امللكية اململوكةعدد األسهم  الجنسية إسم املساهم 

 %28.5 8,550,000 الكويت مجموعة الخليج للتأمين 1

 %11.50 3,450,000 السعودية ياسر يوسف محمد ناغي 2

 %5.00 1,500,000 السعودية شركة الخليج الطبيه املحدودة 3

 %5.00 1,500,000 السعودية شركة يوسف محمد عبدالوهاب ناغي املتحدة 4

 %3.00 900,000 السعودية التجارية لصاحبها ياسر يوسف محمد ناغي مؤسسات سقاله 5
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 :التغيرات في نسب ملكية كبار املساهمين 7-2

 م.2120وأكثر خالل العام  %5تغيرات في نسب ملكية كبار املساهمين الذين يملكون  ال يوجد أية
 

 

 

 :الجمعيات العامة للمساهمين 7-3

 م مع أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:2021يبين الجدول أدناه تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين املنعقدة خالل العام 

 الصفه اإلسم 

 سجل الحضور 

 28/06/2021إجتماع الجمعية العامة العادية 

  رئيس مجلس اإلدارة/ رئيس اللجنة التنفيذية ياسر يوسف ناغي 1

  نائب رئيس مجلس اإلدارة/ رئيس لجنة الترشيحات واملكافآت املرزوقيحامد أحمد محمد 2

 × العضو املنتدب/ رئيس لجنة اإلستثمار خالد سعود الحسن 3

  عضو املجلس/ رئيس لجنة الحوكمة ولجنة املخاطر رأفت عطية السالموني 4

  عضو املجلس زياد بسام البسام 5

  عضو املجلس عبدهللا السمومعادل  6

  عضو املجلس زين العابدين عبدهللا بري  7

  من خارج املجلس / رئيس لجنة املراجعة عبدالرحمن السلطان 8

 

 أبرز قرارات الجمعية:

 م.31/12/2020في  املالي املنتهي عن العامعلى تقرير مراجعي الحسابات  املوافقة .1

 م31/12/2020على تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي املنتهي في  املوافقة .2

 م.31/12/2020في املالي املنتهي  عن العامعلى القوائم املالية للشركة  املوافقة .3

 م.31/12/2020على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام املنتهي في  املوافقة .4

ن املرشحين بناء  على توصية لجنة املراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بي املوافقة .5

 ، وهم:م وتحديد أتعابهم 2022م والربع األول من العام املالي 2021للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام املالي 

  شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيونPKF. 

  شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيونMoore. 

 في لجنة املراجعة األستاذ/عبدالرحمن بن خالد السلطان على قرار مجلس اإلدارة بتعيين املوافقة . 6
 
تداء  من اب )من خارج املجلس( عضوا

  م08/03/2022م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 03/09/2020 تاريخ
 
األستاذ/ إيهاب من عضو اللجنة السابق )وذلك بدال

 ،م03/09/2020على أن يسري التعيين ابتداء  من تاريخ القرار الصادر في  )من خارج املجلس(( محمد الدباغ
 
  للجنة إعتبارا

 
وتعيينه رئيسا

 لالئحة عمل لجنة املراجعةم 21/12/2020من تاريخ 
 
 . ويأتي هذا التعيين وفقا
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 في لجنة املراجعة  الدكتور/زين العابدين عبدهللا بري س اإلدارة بتعيين على قرار مجل املوافقة . 7
 
 ن تاريخابتداء  م)عضو مجلس إدارة مستقل( عضوا

 من عضو اللجنة السابق  م08/03/2022م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 21/12/2020
 
األستاذ/عادل السموم )عضو مجلس وذلك بدال

 لالئحة عمل لجنة املراجعة. م21/12/2020ى أن يسري التعيين ابتداء  من تاريخ القرار الصادر في علإدارة مستقل( 
 
 ، ويأتي هذا التعيين وفقا

 في لجنة املراجعة  األستاذ/مشعل بن عبداملحسن السليمانعلى قرار مجلس اإلدارة بتعيين  املوافقة . 8
 
 ريخابتداء  من تا )من خارج املجلس( عضوا

 من عضو اللجنة السابق  م08/03/2022م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 21/12/2020
 
األستاذ/ إبراهيم العلوان )من خارج وذلك بدال

 لالئحة عمل لجنة املراجعةم21/12/2020على أن يسري التعيين ابتداء  من تاريخ القرار الصادر في  املجلس(
 
 . ، ويأتي هذا التعيين وفقا

 م.2020على توصية مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرياح نقدية عن العام  املوافقة .9

 م.31/12/2020في ريال مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية  900,000على صرف مبلغ  املوافقة .10

مجلس  رئيسلوالتي بين الشركة ومؤسسة سقالة التجارية ومصنع الذواق لألغذية )فرع مؤسسة سقالة( تمت على األعمال والعقود التي  املوافقة .11

وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة املعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها مباشرة"، غير   ياسر يوسف ناغي "مصلحة /اإلدارة االستاذ

 .ريال سعودي  134,193م 2020سنة حيث بلغت التعامالت خالل العام 

ياسر يوسف  /األستاذ مجلس اإلدارة لرئيسوالتي بين الشركة وشركة يوسف محمد عبد الوهاب ناغي املتحدة تمت  على األعمال والعقود التي املوافقة .12

الل سنة حيث بلغت التعامالت خوهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة املعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها ، مصلحة غير مباشرة فيها ناغي 

 .ريال سعودي  3,518,993م 2020العام 

تاذ ياسر األس مجلس اإلدارة لرئيساملحدودة والتي بين الشركة وشركة املأمون عبر البحار وسطاء تأمين  تمتعلى األعمال والعقود التي  املوافقة .13

عتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة "مصلحة غير مباشرة"، وهي عقد وساطة تأمين بالصيغة امليوسف ناغي 

 .ريال سعودي  2,203,945م 2020العمولة حسب نوع وثيقة التأمين حيث بلغت التعامالت خالل العام 

لحة ياسر يوسف ناغي "مصذ/ األستا مجلس اإلدارة لرئيسوالتي  بين الشركة ومؤسسة حافل لنقل الحجاج  تمتعلى األعمال والعقود التي  املوافقة .14

م 2020غير مباشرة"، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة املعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعامالت خالل العام 

 .ريال سعودي  15,992,295

مصلحة ياسر يوسف ناغي "ذ/ األستا مجلس اإلدارة لرئيسوالتي  بين الشركة وشركة األندلس لنقل الحجاج تمتعلى األعمال والعقود التي  املوافقة .15

م  2020غير مباشرة"، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة املعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعامالت خالل العام 

 .ريال سعودي  12.825

وسف ناغي ياسر يذ/ األستا مجلس اإلدارة لرئيسوالتي  رحال الوطنية للخدمات املحدودةبين الشركة وشركة  تمتعلى األعمال والعقود التي  املوافقة .16

 م"مصلحة غير مباشرة"، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة املعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعامالت خالل العا

 .ريال سعودي  28,448م 2020

أحمد محمد  ذ/األستا مجلس اإلدارة لعضووالتي بين الشركة والشركة السعودية ملنتجات األلبان واألغذية  تمتعلى األعمال والعقود التي  قةاملواف .17

الل خاملرزوقي "مصلحة غير مباشرة"، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة املعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعامالت 

 .ريال سعودي  11,324,647م 2020العام 
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عود الحسن خالد س/األستاذ ألعضاء مجلس اإلدارةوالتي تأمين بين الشركة وشركة الخليج للتأمين وإعادة ال تمتعلى األعمال والعقود التي  املوافقة .18

رأفت عطية السالموني "مصلحة غير مباشرة"، وهي تعامالت إعادة تأمين بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعامالت  /واألستاذ

 .ريال سعودي 1,984,216م 2020خالل العام 

 :املساهمينعدد طلبات الشركة لسجل  7-4

 يبين الجدول أدناه عدد وتواريخ طلبات الشركة لسجل املساهمين وأسبابها:
 

 تاريخ الطلب طلبات العدد 
تاريخ ملف 

 امللكيات
 أسباب الطلب

 أخرى  م31/03/2021 م13/07/2021 1

 الجمعية العامة م28/03/2021 م27/06/2021 2

 إجراءات الشركة 31/12/2021 م24/03/2021 3

 : مجلس اإلدارة -8

 :اإلدارة وتصنيف أعضائه ومشهالتهمتكوين مجلس  8-1

تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة وأسماء الشركات املساهمة التي يكون عضو  التالية أدناهول االجد تبين( أعضاء و 7) سبعةمن  يتألف مجلس اإلدارة

 :مجلس اإلدارة عضو في مجلس إدارتها

 

 
 املنصب اإلسم

تصنيف 

 العضوية
 املشهالت

 م1984بكالوريوس إقتصاد وإدارة أعمال من جامعة امللك عبدالعزيز، جدة عام  غير تنفيذي رئيس املجلس ياسر يوسف محمد ناغي 1

 أحمد محمد حامد املرزوقي 2
نائب رئيس مجلس 

 إدارة
 مستقل

 م1978بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة القاهرة، مصر عام 

 م1983جامعة والية كاليفورنيا، أمريكا عام ماجسيتر إدارة أعمال من 

 م1976بكالوريوس علوم سياسية وإقتصاد من جامعة الكويت، الكويت عام  تنفيذي العضو املنتدب خالد سعود عبد العزيز الحسن 3

 م1971بكالوريوس محاسبة من جامعة اإلسكندرية، مصر عام  غير تنفيذي عضو مجلس إدارة رأفت عطية حسن السالموني 4

 غير تنفيذي عضو مجلس إدارة زياد بسام محمد البسام 5
 م 1987بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة امللك عبدالعزيز، جدة عام 

 حاصل على دورات متعددة في املجال اإلداري واملالي.

 مستقل عضو مجلس إدارة عادل عبدهللا السموم 6
 م1984جدة عام بكالوريوس محاسبة من جامعة امللك عبدالعزيز، 

 م2019دبلوم تحكيم تجاري من الهيئة الدولية للتحكيم، مصرعام 

 مستقل عضو مجلس إدارة زين العابدين عبدهللا بري  7
 م1971بكالوريوس إقتصاد وعلوم سياسية من جامعة امللك سعود، الرياض عام 

 م 1980دكتوراه إقتصاد من جامعة كلورادو، أمريكا عام 
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 في مجالس إداراتها الحالية والسابقة أو من مديريهاأسماء  8-2
ً
  الشركات داخل اململكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا

 

 اإلسم

أسماء الشركات التي يكون عضو 

مجلس اإلدارة عضوا في مجالس إدارتها 

 الحالية أو من مديريها

داخل 

اململكة/خارج 

 اململكة

 الكيان القانوني

اء الشركات التي يكون أسم

عضو مجلس اإلدارة عضوا في 

مجالس إدارتها السابقة أو من 

 مديريها

داخل 

اململكة/خارج 

 اململكة

 الكيان

 القانوني 

 ياسر يوسف ناغي 1

 شركة الخليج الطبية .1

 شركة التموين العربي لألطعمة .2

 ي املتحدةغشركة يوسف محمد نا .3

 القوت بيت شركة  .4

 مؤسسات سقالة التجارية .5

داخل اململكة 

داخل اململكة 

 داخل اململكة 

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 مسؤولية محدودة

 مسؤولية محدودة

 مسؤولية محدودة

 مساهمة غير مدرجة 

 مؤسسة فردية

الشركة السعودية للتنمية  .1

 الصناعية )صدق(
 داخل اململكة

 

 مساهمة مدرجة

 

 خالد سعود الحسن 2

 )الكويت( مجموعة الخليج للتأمين .1

ن وإعادة التأميشركة الخليج للتأمين  .2

 )جي أي جي الكويت(

 التكافل الدولية.شركة  .3

جي أي جي ) الشرق العربي للتأمين .4

 األردن(

 الشركة البحرينية الكويتية للتأمين .5

 البحرين(جي أي جي )

 العريية املصرية للتأمين  املجموعة .6

 شركة إعادة التأمين العريية .7

 مساهمة مدرجة خارج  اململكة

 

 

شـــــــــــــــــــركـــــــة إعـــــــادة الــــــتـــــــأمــــــيـــــــن  .1

 )الكويت( الكويتية

 

 خارج اململكة

  

 

 مساهمة مدرجة

 

 

 رأفت عطية السالموني 3

للتامين وأعاده التأمين شركه الخليج  .1

 .الكويت –

شركه فجر الخليج للتامين وأعاده   .2

  بيروت -التأمين 

 للتأمين التكافلي ةالشركه املصري .3

 )مصر(  ممتلكات ومسؤوليات

 

 خارج اململكة

 

 

 خارج اململكة

 

 

 مساهمة غير مدرجة

 

 

 مساهمة غير مدرجة

 

الــخــلــيــج لــلــتـــــــأمــيــن  ةشـــــــــــــــركـــــــ .1

  (الكويتعاده التأمين )إو 

فجر الخليج للتامين  ةشـــــرك .2

 بيروت -وأعاده التأمين 

للتأمين  ةاملصـــــــــــــري ةالشـــــــــــــرك .3

 التكافلي ممتلكات )مصر(

 

 خارج اململكة

 

 

 خارج اململكة

 

 

مساهمة غير 

 مدرجة

 

مساهمة غير 

 مدرجة

 زياد بسام البسام 4

 . شركة مكة لإلنشاء والتعمير1

 . شركة جرهم للتنمية والتطوير2

 . شركة مكين السعودية3

 . شركة مشاركة املالية.4

 شركة زهرة البرتقال.

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 مساهمة مدرجة

 غير مدرجةمساهمة 

 مساهمة غير مدرجة

 مساهمة غير مدرجة

 مساهمة غير مدرجة

 . شركة جبل عمر1

 . شركة البلد األمين.2

 . شركة رواء العقارية.3

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 مساهمة مدرجة

    مساهمة غير مدرجة داخل اململكة ريت الخبيرصندوق  عادل عبدهللا السموم 5

 - - - - - - العابدين عبدهللا بري زين  6

 أحمد محمد املرزوقي 7
. الشركة السعودية ملنتجات األلبان 1

 سدافكو –واألغذية 
 - - - مساهمة مدرجة داخل اململكة 



  

شركة بروج للتأمين التعاوني –م 1202تقرير مجلس اإلدارة للعام   

 

 19 

أقربائهم في أسهم أو أدوات  8-3 وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين و

 األخيرةدين الشركة أو أي من رركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك املصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة املالية 

ف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتتاب في أسهم أو أدوات دين الشركة  تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وصإن الجدول التالي يبين  8-3-1

كهاس اإلدارة لبما فيها أسهم الضمان التي يوجب النظام على أعضاء مجوأقريائهم 
َ
 :تمل

 إسم من تعود له امللكية أو  املصلحة

 املباررة وغير املباررة

 العامنهاية  بداية العام

 نسبة التغيير صافي التغيير
 عدد األسهم

أدوات 

 الدين
 عدد األسهم

أدوات 

 الدين

 %0 0 0 7,350,000 0 7,350,000 ياسر يوسف ناغي

 %0 0 0 2,307 0 2,307 خالد سعود الحسن

 %100 0 0 0 0 1000 رأفت عطية السالموني

 %0 0 0 2,307 0 2,307 زياد بسام البسام

 %0 0 0 0 0 0 السموم عادل عبدهللا

 %0 0 0 0 0 0 زين العابدين عبدهللا بري 

 %0 0 0 0 0 0 أحمد محمد املرزوقي

 ال يوجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقريائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة. 8-3-2

فيذيين وأقريائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها نمالية تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود لكبار التال يوجد أي مصلحة وأوراق  8-3-3

 التابعة.

 ة:ارة التنفيذيداإل  8-4

 :م2120كما في نهاية العام  بالشركة التنفيذيةيبين الجدول التالي أسماء ومناصب ومؤهالت كل من أعضاء اإلدارة 

 املشهالت والخبرات  الوظائف السابقة الحاليةالوظائف  االسم #

1 
عبدالرحمن بن 

 دخيل
 املدير العام

من الخبرات املتراكمة في أحد أكبر الشركات في  سنة 20أكثر من يمتلك 

دة عوقد شغل بالسوق السعودي ) التعاونية للتأمين (.  قطاع التأمين

أمين دارة التإل عام ال دير املمناصب قيادية فيها ومن أبرز تلك املناصب 

  للممتلكات والحوادث التنفيذي نائب الرئيسومنصب  والدعم الفني

  جامعة امللك سعود مندرجة البكالوريوس 

 م1998تخصص إدارة مالية عام  في

  عام والتأمين ماجستير الخدمات املالية

 م2016

2 

سنوات في إدارة املخاطر بالقطاع املالي وقد  20خبرة أكثر من يمتلك  مدير إدارة املخاطر منذر حسن الغانم

م 2006في بنك ساب من  مدير أول املخاطر التشغيليةشغل منصب 

 في البنك مدير أول املخاطر التشغيليةم كما شغل منصب 2013وحتى 

 م 2016م وحتى 2013الهولندي 

درجة البكالوريوس من جامعة امللك سعود 

 م1992تخصص أساليب كمية عام 
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3 

مفرح جارهللا 

 الجنفاوي 

  20تناهز خبرة يمتلك  مدير املوارد البشرية
 
سنوات في  9في مجال املوارد البشرية منها  عاما

منصب مدير املوارد البشرية في شركة تكافل فيها وقد شغل قطاع التأمين 

كما م 2018وحتى  م2010للتامين التعاوني منذ  والشركة األهليةالراجحي 

 قبل إنضمامهانه شغل منصب مستشار شئون إدارية في وزارة الطاقة 

درجة البكالوريوس من جامعة امللك سعود 

 م 2001تخصص اقتصاد عام 

4 

 هللاعبدبدر سعد 

 الغنيم

  20تناهز خبرة يمتلك  املدير املالي
 
عدة مناصب فيها. شغل  في قطاع التأمين وقد عاما

ي شركة ف والتحليل املاليمنصب رئيس إدارة التخطيط ومن تلك املناصب 

 م 2021 عام حتىو م 2013 عام التعاونية للتأمين منذ

درجة البكالوريوس من جامعة امللك سعود 

 م 2003تخصص إدارة مالية عام 

5 

محمد محمود 

 حسبو

 خبرة يمتلك  املدير الفني
 
في السوق  في قطاع التأمين تناهز خمسة عشر عاما

منصب رئيس الشؤون السعودي. وقد شغل عدة مناصب ومن ذلك 

 في شركة االنماء طوكيو مارين للتأمين التعاوني و ساب تكافل الفنية 

درجة البكالوريوس من جامعة امللك سعود 

 م2005تخصص تسويق عام 

6 

  املدير الفني سيد رياض رضوي 
 
 سابقا

  املجموعة املتحدة للتأمين )أسيج( من مدير الشؤون الفنية في شركة

 م2007م الى 2003

  مدير الشؤون الفنية في شركة اللؤلؤة السعودية للضمان من

 م2010م الى 2007

 م1/7/2010على رأس العمل في املنصب الحالي منذ 

بكـــــــــــــــــــــــــــالوريوس فـــــــــــــــــــــــــــي العلـــــــــــــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــــــــــــن جامعـــــــــــــــــــــــــــة 

 م.1972بونجاب في باكستان عام 

 ( زمالة املعهد القانوني للتأمينACII في )

 25م، وخبرة تزيد عن 2004بريطانيا عام 

عاما في التأمين في كل من باكستان 

 والسعودية

 فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة معلومات تتعلق بأي وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة و  8-5
ً

أعمال أو عقود تكون الشركة طرف

د، و ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء املعنيين باألعمال أو العق

 ا:أو العقود ورروطها ومدتها ومبلغهوطبيعة هذه األعمال 

 فيها وتوجد أو كانت توجد فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس 2120لجدول التالي خالل العام يبين ا 8-5-1
 
م األعمال أو العقود التي كانت الشركة طرفا

 ادارة او ألي شخص ذي عالقة باي منهم:

إسم العضو أو أي شخص 

 ذي عالقة بأي منهم
 مدة العقد طبيعة العقد طرف العقد

 إجمالي قيمة العقد

 سعودي()ريال 
 طبيعة املصلحة مع طرف العقد

 ياسر يوسف ناغي
مؤسسات سقالة التجارية ومصنع الذاوق 

 لألغذية )فرع مؤسسة سقالة(
 مالك املؤسسة 10,859,643 سنة واحدة عقود تأمين

 ياسر يوسف ناغي
شركة يوسف محمد عبد الوهاب ناغي 

 املتحدة
 من الحصص يملك فيها نسبة 3,537,257 سنة واحدة عقود تأمين

 تريط عالقة قرابة بالشركاء فيها 3,442,863 سنة واحدة عقد وساطة تأمين شركة املأمون عبر البحار لوساطة التأمين ياسر يوسف ناغي

 تريط عالقة قرابة بالشركاء فيها 11,704 سنة واحدة عقود تأمين شركة رحال الوطنية للخدمات املحدودة ياسر يوسف ناغي

 تريط عالقة قرابة بالشركاء فيها 12,430,433 سنة واحدة عقود تأمين مؤسسة حافل لنقل الحجاج ناغيياسر يوسف 

 تريط عالقة قرابة بالشركاء فيها 11,175 سنة واحدة عقود تأمين شركة األندلس لنقل الحجاج ياسر يوسف ناغي
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اإلعتيادية على أساس التراض ي وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة تقر الشركة بأن جميع العقود قد صدرت أو تم تجديدها في سياق األعمال 

في حال  كاملعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة وسيتم عرضها على املساهمين للتصديق عليها والترخيص بها لعام قادم في الجمعية العامة املقبلة وذل

م والترخيص بها لسنة أخرى في الجمعية العامة 2020ألعمال املماثلة عن العام إستمرت في تعاقدها مع الشركة، مع العلم بأنه تمت املصادقة على ا

 م.28/06/2021العادية التي إنعقدت بتاريخ 

 فيها وكانت فيها مصلحة لكبار التنفيذيين أو ألي شخص ذي عالقة بأي 2021ال يوجد خالل العام  8-5-2
 
م أية أعمال أو عقود كانت الشركة طرفا

 منهم.

 .1-5-8يوجد أي صفقات بين الشركة وأطراف ذي عالقة بإستثناء ما ذكر في البند رقم  ال 8-5-3

  :إجتماعات مجلس اإلدارة 8-6

 وكان سجل الحضور فيها وفقا ملا يلي: إجتماعاتستة م2120العام  خالل عقد مجلس اإلدارة

 أسماء أعضاء 

 مجلس اإلدارة

 (1 )

08/02/2021 

 (2 )

05/04/2021 

(3) 

 27/06/2021 

(4 )

10/08/2021 

(5) 

10/08/2021 

 بدون التنفيذيين

(6 )

01/11/2021 

       ياسر يوسف ناغي

     ×  خالد سعود الحسن

       رأفت عطية السالموني

       زياد بسام البسام

       عادل عبدهللا السموم

       زين العابدين عبدهللا بري 

       أحمد محمدحامد املرزوقي

         حضر : Xلم يحضر : 

 

 

 

 أحمد محمد املرزوقي
الشركة السعودية ملنتجات األلبان واألغذية 

 سدافكو –
 عضو مجلس إدارة في نفس الشركة 9,969,931 سنة واحدة عقود تأمين

خالد سعود الحسن/رأفت 

 عطية السالموني
 2,739,303 سنة واحدة عقود إعادة تأمين  شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين

شركة مملوكة للمساهم الرئيس ي 

ويعتبر من مجموعة الخليج للتأمين 

كبار التنفيذيين عضوي املجلس ومن 

  فيها.

خالد سعود الحسن/رأفت 

 عطية السالموني
 43,343 سنة واحدة عقود إعادة تأمين  شركة اكسا للتأمين التعاوني

م للمساه %50بنسبة  شركة مملوكة 

 .الرئيس ي مجموعة الخليج للتأمين
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 م:2021أبرز قرارات مجلس اإلدارة خالل العام 

 .في الشركة كبار التنفيذيينتعيين  .1

 .تعديل املكافآة السنوية ألعضاء اللجان وأمناء سر .2

 .2020املوافقة على القوائم املالية السنوية  .3

 .م2020أرياح عن العام املالي التوصية بعدم توزيع  .4

 صرف بدل أتعاب ألمناء سر اللجان. .5

 (.IFRS17ملوافقة على شراء النظام املحاسبي وإعتماد التكلفة املالية الخاصة بتطبيق املحاسبي )ا .6

 املوافقة على الهيكل التنظيمي. .7

 م2021لعام ل الريحيةاملوافقة على القوائم املالية  .8

 السيبراني.تعيين مستشار لألمن  .9

 م.2020صرف مكافأة العام املالي  .10

 إعتماد صالحيات تخفيض األسعار ملنتجات تأمين املركبات. ومنتجات التأمين الطبي. .11

 إعتماد إستراتيجية البيع بموجب الخطة التنفيذية وامليزانية املرادفة. .12

 إنشاء لجنة داخلية تختص باستمرارية األعمال. .13

 م.2021للربع الثالث لعام  املوافقة على القوائم املالية .14

 :لجان مجلس اإلدارة -9

لجان  تةسودليل حوكمة الشركة البنك املركزي السعودي و لالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن كل من هيئة سوق املال شكل مجلس اإلدارة طبقا 

دارة املخاطر، لجنة إ، ، لجنة اإلستثمارالترشيحات واملكافأتلجنة  ملساعدته في تأدية مهامه بشكل فعال وهي اللجنة التنفيذية، لجنة املراجعة،

 .ولجنة الحوكمة

 تقدم الفقرات التالية وصف مختصر إلختصاصات لجان مجلس اإلدارة املذكورة أعاله، مع ذكر أسماؤها ورؤسائها وأعضائها وعدد إجتماعاتها. 

  : اللجنة التنفيذية 9-1

 على النحو التالي:واجبات ومسؤوليات اللجنة التنفيذية  وأبرز أعضاء. تنفيذية مؤلفة من ثالثة اللجنة الشكل مجلس اإلدارة 

 .وضع اإلستراتيجية الشاملة واألهداف الرئيسة للشركة وخطط العمل واإلشراف على تنفيذها 

 اإلدارة والتوصية ملجلس اإلدارة باملوافقة عليها. مراجعة ميزانية الشركة والخطط املالية املعدة من قبل اإلدارة التنفيذية قبل تقديمها ملجلس 

  املوافقة عليها.بمراجعة السياسات الداخلية واألحكام التنظيمية املعدة من قبل اإلدارة التنفيذية قبل تقديمها ملجلس اإلدارة والتوصية ملجلس اإلدارة 

  التوصيات املناسبة بشأنها. دراسة كل ما يحال للجنة من مواضيع تتعلق باإلدارة التنفيذية وإتخاذ 

 من السادة:للدورة الحالية وتتكون اللجنة التنفيذية  
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 العضوية في مجلس اإلدارة الصفة  اإلسم

 غير تنفيذي – رئيس مجلس اإلدارة رئيس اللجنة التنفيذية  ياسر يوسف محمد ناغي

 تنفيذي –عضو مجلس اإلدارة  عضو اللجنة خالد سعود عبد العزيز الحسن

 مستقل -عضو مجلس اإلدارة عضو اللجنة أحمد محمد حامد املرزوقي

 

 وكان سجل الحضور فيها وفقا ملا يلي:إجتماعات  ستة م2120خالل العام املالي عقدت اللجنة التنفيذية 

 إسم عضو اللجنة
 اإلجتماع األول 

04/02/2021 

 اإلجتماع الثاني 

01/04/2021 

 اإلجنماع الثالث 

27/06/2021 

 اإلجتماع الرابع

14/07/2021  

 اإلجتماع الخامس

01/11/2021 

 اإلجتماع السادس

14/12/2021 

       ياسر يوسف ناغي

       خالد سعود الحسن

       أحمد محمد حامد املرزوقي

        حضر : Xلم يحضر : 

 م:2021أبرز قرارات اللجنة خالل العام 

 .لجنة داخلية للقيام باألعباء التي تتعلق بأنشطة التعامل مع حطام السياراتالتوصية بتشكيل  .1

 .إعتماد دليل صالحيات تخفيض األسعار للمنتجات الطبي واملركباتالتوصية ب .2

 .التوصية بإعادة تشكيل لجنة األمن السيبراني .3

 

  :لجنة املراجعة 9-2

 الى القواعد املنظمة لعمل اللجنة. تختص لجنة املراجعة بمراقبة تعمل لجنة املراجعة وفقا ألحكام األنظمة واللوائح 
 
القانونية املرعية اإلجراء وإستنادا

 لحصر مايلي:اأعمال الشركة والتأكد من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية وأنظمة الرقابة الداخلية. وتشمل مهام اللجنة على سبيل املثال ال 

 األولية والسنوية للشركة ويشمل ذلك التحقق من التقديرات املحاسبية للمسائل الجوهرية الواردة في التقارير  دراسة البيانات املالية

 املالية واملسائل املهمة والغير مألوفة والسياسات املحاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة بشأنها.

  يذ ومتابعة تنفواإللتزام وإدارة املخاطر في الشركة ودراسة تقارير املراجعة الداخلية دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية

 اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها.

  اإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية ، إدارة اإللتزام وإدارة مكافحة غسيل األموال ومكافحة اإلرهاب في الشركة من أجل التحقق من

 يتها في تنفيذ األعمال واملهمات التي حددها لها مجلس اإلدارة.مدى فاعل

 .مراجعة سياسات وإجراءات املراجعة الداخلية واإللتزام ورفع التوصيات بشأنها ملجلس اإلدارة 
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 .مراجعة خطة املراجعة املقدمة من املراجعين الداخليين وإبداء املرئيات حيالها 

  ما.واقتراح مكافآته واإللتزام املراجعة الداخلية ي التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين مدير 

  التوصية ملجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد اتعابهم وتقييم أدائهم والتحقق من استقالليتهم ومدى فعالية

 أعمالهم.

 ومالحظاتهم على القوائم املالية ومتابعة مااتخذ ريرهم امراجعة خطة مراجعي الحسابات وأعمالهم واإلجابة على إستفساراتهم ودراسة تق

 بشأنها.

 .التنسيق بين املراجعين الداخليين والخارجيين 

  التحقق من إلتزام الشركة بتعليمات الجهات الرقابية وذلك بمراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية ومراجعة العقود والتعامالت املقترح

 لعالقة ورفع املسائل الواجب إتخاذ إجراءات حيالها إلى مجلس اإلدارة ورفع التوصيات بشأنها.أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي ا

 .تقييم مستوى كفاءة وفعالية وموضوعية أعمال املراجعين الخارجيين وإدارتي املراجعة الداخلية واإللتزام 

 .التأكد من إلتزام الشركة بقواعد السلوك املنهي 

 واري وضمان إلتزام الشركة بتطبيق مقترحاته وتوصياتهدراسة تقارير الخبير اإلكت 

 تتكون لجنة املراجعة للدورة الحالية من السادة: 

 العضوية في مجلس اإلدارة الصفة  اإلسم

 من خارج مجلس اإلدارة  رئيس لجنة املراجعة  لسلطاناخالد عبدالرحمن 

 مستقل  –عضو مجلس اإلدارة  عضو اللجنة  بري  عبدهللا د. زين العابدين

 من خارج مجلس اإلدارة  عضو اللجنة  السليمانعبداملحسن مشعل 

 خارج مجلس اإلدارة: من ألعضاء لجنة املراجعةالذاتية  وتجدون أدناه نبذة عن السير

 املشهالت الوظائف السابقة والخبرات الوظائف الحالية االسم 

 لسلطاناعبدالرحمن خالد  1

املراجعة الداخلية مدير عام 

الهيئة العامة لإلحصاء  –

م وحتى 2018منذ عام 

 تاريخه

 

سكرتير لجنة املراجعة 

الهيئة العامة  –واملخاطر 

 واإلحصاء

 

  الرقابة الداخلية للبنك  إداراتموظف في

 م.2003م إلى 1999السعودي الهولندي من 

 

  الرقابة املالية واملراجعة  إداراتموظف في

الداخلية للمؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية 

 م.2018م إلى 2003من 

 

  في   مراقب مالي في مستشفى التأمينات اإلجتماعية

 م2003

 

بكالوريوس في املحاسبة من جامعة امللك سعود 

 م1999بالرياض عام 

 

 جامعة نيوكاسلماجستير في املالية التطبيقية من 

 .م2009بأستراليا عام 

 

 .م2016كاديمية املالية أساسيات التأمين من األ
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عضو لجنة املراجعة بشركة 

ستثمار واألعمال باتك لإل 

 اللوجستية

 

عضو لجنة املراجعة 

 واملخاطر بصندوق البيئة

 

عضو لجنة املراجعة بهيئة 

مام محمية اإل تطوير 

 عبدالعزيز بن محمد امللكية

  عضو لجنة املراجعة في شركة التأمين العريية

 م2016التعاونية في 

 

 .عضو لجنة املراجعة شركة تبوك للتنمية الزراعية 

 

2 
مشعل عبداملحسن 

 السليمان

 شركة –الرئيس التنفيذي 

جوار اإلحسان القابضة منذ 

 م وحتى تاريخه2017عام 

  خبرات مصرفية متعددة من البنك السعودي

إلى  م1999األمريكي والبنك السعودي الهولندي من 

 م.2005

 

  عضو في مجالس إدارات شركات متعددة من

 م2018م إلى2005

 

  شريك في شركة وايت تيل للخدمات اإلستشارية

 م2020م إلى 2013بدبي من 

 

 

بكـــــــــــــــــالريوس فـــــــــــــــــي املحاســـــــــــــــــبة مـــــــــــــــــن جامعـــــــــــــــــة نـــــــــــــــــوتردام 

 دي نامور بكاليفورنيا

 

 

شــــــــــــــــــهادات مهنيــــــــــــــــــة مختلفــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــي مجــــــــــــــــــاالت املاليــــــــــــــــــة 

مـــــــــــــــــــــــن جامعـــــــــــــــــــــــات والبنـــــــــــــــــــــــوك ومكافحـــــــــــــــــــــــة اإلحتيـــــــــــــــــــــــال 

 ومعاهد وكليات مختلفة بأمريكا ويريطانيا

 

 

 

 ي:يل ا وكان سجل الحضور فيها وفقا ملاملتابعة وتنفيذ املهام املناطة به  2021خالل العام إجتماعات  )10(عشرة هذا وقد عقدت لجنة املراجعة 

 إسم عضو اللجنة
(1) 

21/01/2021 

(2) 

01/02/2021 

(3) 

10/03/2021 

(4) 

16/03/2021 

(5) 

25/04/2021 

(6) 

09/05/2021 

(7) 

04/08/2021 

(8) 

12/08/2021 

(9) 

31/10/2021 

(10) 

01/12/2021 

           رئيس اللجنة -أ.عبدالرحمن السلطان

           عضو اللجنة -د. زين العابدين بري 

           عضو اللجنة -أ.مشعل السليمان

        حضر : Xلم يحضر : 
 

 

 م:2021أبرز قرارات اللجنة خالل العام 

وقد شملت اإلجتماعات على أهم األعمال الواقعة ضمن نطاق عملها والتي كانت على  ، م2021عام الخالل  تإجتماعاعشرة عقدت لجنة املراجعة 

 :النحو التالي 

  والتوصية ملجلس اإلدارة بإعتمادها بعد مراجعتها ومناقشتها مع اإلدارة التنفيذية واملراجعين مناقشة القوائم املالية الربع سنوية للشركة

 .الخارجيين



  

شركة بروج للتأمين التعاوني –م 1202تقرير مجلس اإلدارة للعام   

 

 26 

 مناقشة القوائم املالية السنوية للشركة والتوصية ملجلس اإلدارة بإعتمادها بعد مراجعتها ومناقشتها مع اإلدارة التنفيذية واملراجعين 

 ية إلقرارها.الخارجيين ورفعها للجمعية العموم

 م وذلك بعد مناقشتها ومتابعة تنفيذها وفق الجدول الزمني املحدد.2021للعام واإللتزام املراجعة الداخلية  طإعتماد خط 

 .التوصية بتعيين املراجعين الخارجيين للشركة وتحديد أتعابهم 

 ة بعة إنجازها وفق الجدول الزمني املتفق عليه مع إدار دراسة املالحظات املستلمة من قبل املراجعين الداخليين والخارجيين للشركة ومتا

 مع رفع التوصيات بشأنها إلى مجلس اإلدارة. الشركة

 .اإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية بالشركة لضمان فعاليتها في تنفيذ أنشطتها والواجبات املنوطة بها 

 تزام الشركة باللوائح والتنظيمات الصادرة من قبل البنك املركزي السعودي متابعة إدارة اإللتزام وقسم مكافحة غسل األموال للتأكد من إل

 .والجهات الرقابية األخرى 

 .متابعة الدعاوى القضائية الهامة املرفوعة من أوضد الشركة 

  وية ورفع املطلمراجعة مالحظات البنك املركزي والجهات الرقابية األخرى فيمايتعلق بأي مخالفات تنظيمية أواإلجراءات التصحيحية

 التوصيات بشأنها ملجلس اإلدارة.

 .تقييم مستوى كفاءة وفعالية وموضوعية أعمال املراجعين الخارجيين وإدارتي املراجعة الداخلية واإللتزام 

 .التأكد من إلتزام الشركة بقواعد السلوك املنهي وأخالقيات العمل 

  2021مناقشة التقارير اإلكتوارية للعام. 

 عقود التأمين(. 17ت التحول ملعيار املحاسبة الدولي رقم متابعة تطورا( 

   :والترريحات لجنة املكافأت 9-3

لقانونية وفقا ألحكام األنظمة واللوائح الجنة املكافأت والترشيحات املؤلفة من ثالثة أعضاء. تعمل لجنة املكافأت والترشيحات شكل مجلس اإلدارة 

ي كما هعلى سبيل املثال ال الحصر إن واجبات ومسؤوليات لجنة الترشيحات واملكافأت  ،القواعد املنظمة لعمل اللجنةاملرعية اإلجراء وإستنادا الى 

 يلي:

 .تقديم التوصية ملجلس اإلدارة بالترشح لعضوية املجلس وفقا للسياسات واملعايير املعتمدة 

 يمكن إجرائها، وتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي  مراجعة

 وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
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  التأكد بشكل سنوي من إستقاللية األعضاء املستقلين وعدم وجود تضارب مصالح في حال كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة

 أخرى.

 مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين. وضع سياسات واضحة بشأن تعويضات ومكافأت 

 من السادة:للدورة الحالية لجنة املكافأت والترشيحات تتكون 

 العضوية في مجلس اإلدارة الصفة  اإلسم

 مستقل –عضو مجلس اإلدارة  رئيس اللجنة  املرزوقي حامد أحمد محمد

 مستقل –عضو مجلس اإلدارة  عضو اللجنة عادل عبدهللا السموم

 من خارج مجلس اإلدارة عضو اللجنة فقيه أسامه عمر
 

 :لجنة الترشيحات واملكافآت من خارج مجلس اإلدارةوتجدون أدناه نبذة عن السيرة الذاتية لعضو 

 االسم 
الوظائف 

 الحالية
 املشهالت الوظائف السابقة والخبرات

 أسامه بن عمر فقيه 1

مدير تنفيذي 

لشركة عمر 

فقيه للتطوير 

 واإلستثمار

 

نائب رئيس املوارد البشرية وشؤون املؤسسات لشركة 

 رابغ للتكرير والبتروكيماويات

 

من جـــــامعـــــة  الريـــــاضــــــــــــــيـــــاتبكـــــالوريوس في 

ام عـ بوتالنـد في الواليـات املتحـدة اإلمريكيـة

 م1982

 )تتمة( :لجنة الترريحات واملكافأت 9-3

 وكان سجل الحضور فيها وفقا ملا يلي:  ( إجتماعا16)عقدت لجنة الترشيحات واملكافأت خالل العام املالي 

إسم عضو 

 اللجنة
(1) 

3/1/2021 

(2) 

11/1/2021 

(3) 

13/1/2021 

(4) 

4/2/2021 

(5) 

18/2/2021 

(6) 

2/3/2021 

(7) 

1/4/2021 

(8) 

22/4/2021 

(9) 

30/5/2021 

(10) 

22/6/2021 

(11) 

01/07/2021 

(12) 

8/8/2021 

(13) 

26/9/2021 

(14) 

24/11/2021 

(15) 

1/12/2021 

(16) 

15/12/2021 

           × ×     أحمد املرزوقي

                 أسامة فقيه

                 عادل السموم

        حضر : Xلم يحضر : 

 م:2021أبرز قرارات اللجنة خالل العام 

  في الشركة التنفيذيينكبار التوصية بتعيين. 

 التوصية على صرف بدل حضور عن كل إجتماع ومكافآة سنوية آلمناء سر اللجان. 

 التوصية بتعديل املكافآة السنوية ألعضاء اللجان. 

  تقييم أداء مجلس اإلدارة وجميع أعضائه والتأكد من إستقالليتهم و تقييم اللجان املنبثقة عن املجلس. 
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  التنظيمي وإبداء املقترحات لتعديلهمراجعة الهيكل. 

 م.2020عام املالي املوظفين لل مناقشة توزيع مكافآت 

 .التوصية بإعتماد خطة اإلحالل والتعاقب الوظيفي 

 .التوصية بإختيار شركة لبناء هيكل الرواتب والهيكل الوظيفي 

 .التوصية بإعتماد سياسة التقييم واملكافآت 

  :لجنة اإلستثمار 9-4

 أهداف وإختصاصات لجنة اإلستثمار وواجباتها على سبيل املثال ال الحصر:تتكون 

  يقها.واإلشراف على تطب املرعية اإلجراءوضع السياسة اإلستثمارية للشركة والتأكد من مطابقتها مع أحكام وشروط اللوائح واألنظمة 

 روف السوق.مراجعة السياسة اإلستثمارية بشكل دوري وإصدار توصيات جديدة تتماش ى مع ظ 

 .املوافقة على إستقطاب اإلستثمارات والتصرف بها وإتخاذ القرارات بشأن اإلستثمارات 

 .مراقبة أداء إستثمارات الشركة وتحديد إهداف اإلستثمار ووضع الخطط الالزمة لذلك 

 للدورة الحالية من السادة: لجنة اإلستثمارتتكون 

 العضوية في مجلس اإلدارة الصفة  اإلسم

 تنفيذي  –عضو مجلس اإلدارة  رئيس لجنة اإلستثمار  سعود الحسن خالد

 غير تنفيذي –عضو مجلس اإلدارة  عضو اللجنة زياد بسام البسام

 من خارج مجلس اإلدارة عضو اللجنة عادل علي السيد

 

 

 وتجدون أدناه نبذة عن السيرة الذاتية لعضو لجنة اإلستثمار من خارج مجلس اإلدارة: 

 املشهالت الوظائف السابقة والخبرات الوظائف الحالية االسم 

 عادل علي السيد 1

 –عضو مجلس إدارة 

شركة علي حسن السيد 

 وأبناؤه

  مدير تنفيذي في الشركة الخليجية املتحدة

م الى 2006لإلستثمار )البحرين( من مارس 

 م.2013مايو 

  مدير تنفيذي وعضو مجلس إدارة في شركة

م الى أبريل 2014يناير اململكة القابضة من 

 م2017

دكتوراه في اإلدارة املالية من جامعة جورج 

الواليات املتحدة األميركية  -واشنطن ، واشنطن 

م، وماجستير في اإلدارة الهندسية من 1993عام 

حدة الواليات املت -لووكي معهد ملواكي للهندسة، مي

م، ويكالوريوس في الهندسة 1989األميركية عام 

املدنية من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن، 

 م1982الظهران عام 
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  عضو مجلس إدارة في شركة بروج للتأمين

م الى مارس 2010التعاوني من يناير 

 م.2019

 

 إجتماعات وكان سجل الحضور فيها وفقا ملا يلي: ستةم 2021عقدت لجنة اإلستثمار خالل العام املالي 

 إسم عضو اللجنة
 اإلجتماع األول 

04/03/2021 

 اإلجتماع الثاني

15/04/2021 

 ماع الثالث جتاال 

15/07/2021 

 اإلجتماع الرابع

07/09/2021 

 الخامساإلجتماع 

24/10/2021 

 السادساإلجتماع 

30/12/2021 

       خالد سعود الحسن

       زياد بسام البسام

       عادل علي السيد

        حضر : X يحضر: لم 

 م:2021أبرز قرارات اللجنة خالل العام 

لكة العريية في املم شرافيةاملوافقة والتوصية على تعديل السياسة االستثمارية وذلك بما يتماش ى مع متطلبات الجهات الرقابية واإل  .1

 السعودية.

 .2021املوافقة على التقارير الدورية والعمليات االستثمارية لعام  .2

 بعض االستثمارات ذات ريحية عالية ومتدنية املخاطر. املوافقة على استقطاب .3

 املوافقة على التخارج من بعض استثمارات حملة الوثائثق واملساهمين وذلك لتعزيز العائد على االستثمار وتعزيز ريحية الشركة. .4

   :املخاطر لجنة 9-5

ل مجلس اإلدارة لجنة إلدارة املخاطر إستنادا الى الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن كل من هيئة سوق املال 
ّ
والبنك املركزي السعودي فقد شك

 تشتمل واجباتها على سبيل املثال ال الحصر:

 .تحديد املخاطر التي قد تتعرض لها الشركة واملحافظة على مستوى مقبول من املخاطرة للشركة 

 .اإلشراف على نظام إدارة املخاطر بالشركة وتقييم فعاليته 

 يجية شاملة إلدارة املخاطر ومتابعة تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناء  على املتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.وضع إسترات 

 .مراجعة سياسات إدارة املخاطر 

 إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل املخاطر وتعَرضها لها بشكل دوري. 

 ة الى مجلس اإلدارة حول التعرَض للمخاطر
َ
 .والخطوات املقترحة إلدارة هذه املخاطر رفع تقارير مفصل



  

شركة بروج للتأمين التعاوني –م 1202تقرير مجلس اإلدارة للعام   

 

 30 

 تقديم التوصيات للمجلس حول املسائل املتعلقة بإدارة املخاطر. 

 للدورة الحالية من السادة: وتتكون لجنة إدارة املخاطر

 العضوية في مجلس اإلدارة الصفة  اإلسم

 غير تنفيذي  –عضو مجلس اإلدارة  رئيس لجنة إدارة املخاطر  رأفت عطية السالموني

 من خارج مجلس اإلدارة عضو اللجنة أحمد جالل رجب

 غير تنفيذي –عضو مجلس اإلدارة  عضو اللجنة  زياد بسام البسام

 

 وتجدون أدناه نبذة عن السيرة الذاتية لعضو لجنة املخاطر من خارج مجلس اإلدارة: 

   

 إجتماعات وكان سجل الحضور فيها وفقا ملا يلي: سبعةم 2021عقدت لجنة إدارة املخاطر خالل العام املالي 

        حضر : Xلم يحضر : 

 م:2021أبرز قرارات اللجنة خالل العام 

 اللجنة بمتابعة التقارير املرفوعة من إدارة املخاطر واملتعلقة بأوجه القصور في الضوابط وخطط العمل املوضوعة للحد من مخاطرها.قامت  .1

 بالتعاون مع شركة استشارية خارجية . 2021متابعة تنفيذ مشروع استمرارية االعمال والذي تم العمل به في بداية عام  .2

تنفيذ بقية مالحظات شركة ديلويت االستشارية التي تم رصدها للمشروع اإلشرافي املبني على املخاطر والخاص بالبنك املركزي متابعة تطورات  .3

 ومدى تطبيق إدارات الشركة لخطط العمل املوضوعة لهم وذلك عن طريق إدارة املخاطر.

لتحديث ســــياســــات واجراءات الشــــركة بصــــورة عامة ومراجعة اعمال متابعة تنفيذ مالحظات شــــركة الدار االســــتشــــارية والتي تم التعاقد معها  .4

 االدارات الرقابية بصورة خاصة ومن ضمنهم إدارة املخاطر.

اعتماد تشــــــــــكيل لجنة ضــــــــــوابط اعتماد املنتجات التأمينية وانشــــــــــاء ميثاق خاص بهذه اللجنة متوافق مع ضــــــــــوابط اعتماد املنتجات التأمينية  .5

تهدف هذه اللجنة إلى وضـــــــــع القواعد واإلجراءات هـــــــــــــــــــــ واملصـــــــــادقة عليه من مجلس اإلدارة، و  30/4/1442تاريخ  الصـــــــــادر من البنك املركزي في

لذي االتنظيمية واملتطلبات الالزمة قبل تســــــــــــويق وييع املنتج التأميني الجديد من قبل شــــــــــــركة بروج إلى عمالئها، وتحديد فئات املنتج التأميني 

 املشهالت والخبراتالوظائف السابقة  الوظائف الحالية االسم 

 أحمد جالل رجب 1

مديراملخاطرملجموعة 

الخليج للتأمين في الكويت  

م وحتى 2011من عام 

 .تاريخه

شركة أليانز للتأمين مصر من  -إكتواري 

 م2011م الى 2007

بكالوريوس في العلوم اإلكتوارية من جامعة القاهر، 

 م2007مصر عام 

الدولية أخصائي تقييم معتمد دولي من الرابطة 

الشرق األوسط،  -ألخصائي التقييم املعتمدين 

 م2014

 إسم عضو اللجنة
 اإلجتماع األول 

05/01/2021  

 اإلجتماع الثاني

21/02/2021  

 اإلجتماع الثالث

11/04/2021  

 اإلجتماع الرابع

12/04/2021 

 اإلجتماع الخامس

07/06/2021 

 سادساإلجتماع ال

12/09/2021 

 سابعاإلجتماع ال

02/12/2021 

        رأفت عطية السالموني

        أحمد جالل رجب

        زياد البسام
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 عمل تقييم الداء املنتج التأميني والتوصية باستمرار بيعه أو تعديله  يتطلب إما موافقة البنك املركزي 
 
املسبقة أو إشعار البنك املركزي، وايضا

 أو سحبه.

 .تحديث ميثاق لجنة إدارة املخاطر .6

 

  :لجنة الحوكمة 9-6

الحوكمة الصادرة عن كل من هيئة سوق املال شكل مجلس اإلدارة لجنة الحوكمة لتقوم بمتابعة أي موضوعات وتحديثات متعلقة بشأن تطبيقات 

ضل وتحديثها وفقا للمتطلبات النظامية وأف اجعتهار ومودليل حوكمة الشركة والتحقق من إلتزام الشركة بهذه القواعد البنك املركزي السعودي و 

 :واجباتها على سبيل املثال ال الحصرتشتمل و  دوما على التطورات في هذا املجالاملمارسات باإلضافة الى إطالع أعضاء مجلس اإلدارة 

 اإلشراف على تطبيق دليل الحوكمة بالشركة وتقييم فعاليته مع تحديد أي أوجه للقصور به. .1

 تقديم توصيات ملجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية حول املسائل املتعلقة بالحوكمة. .2

 والتوصيات بخصوص أوجه الضعف أو القصور إن وجدت.إعداد تقرير سنوي ملجلس اإلدارة باألعمال املنجزة للجنة  .3

 على التطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل املمارسات .4
 
 إطالع مجلس اإلدارة دوما

 وتتكون لجنة الحوكمة من السادة:

 العضوية في مجلس اإلدارة الصفة  اإلسم

 غير تنفيذي –عضو مجلس اإلدارة  رئيس اللجنة  رأفت عطية السالموني

 مستقل –عضو مجلس اإلدارة  عضو اللجنة عادل عبدهللا السموم

 من خارج مجلس اإلدارة عضو اللجنة مريع سعد هّباش

 

 وتجدون أدناه نبذة عن السيرة الذاتية لعضو لجنة الحوكمة من خارج مجلس اإلدارة:

 املشهالت الوظائف السابقة والخبرات الوظائف الحالية االسم 

 مريع سعد هّباش 1

رئيس مجلس الجمعية 

 السعودية للحوكمة 

مدير مركز حوكمة 

الشركات في جامعة امللك 

 .خالد بأبها

  عميد شؤون الطالب ورئيس قسم

 املحاسبة في جامعة امللك خالد 

  مساعد مراجع في شركة فاروكي وشركاه 

 محاسب في شركة اإلتصاالت 

دكتوراة في املحاسبة املالية من 

 جامعة درم في بريطانيا

ماجستير محاسبة وتمويل من جامعة 

 برمنغام في بريطانيا

بكالوريوس محاسبة من جامعة امللك 

 خالد 

( من SOCPAالحصول على شهادة )

الهيئة السعودية للمحاسبين 

 القانونيين
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 وكان سجل الحضور فيها وفقا ملا يلي: اتإجتماعأربع م 2021عقدت لجنة الحوكمة خالل العام املالي 

 عضو اللجنةإسم 
 اإلجتماع األول 

29/04/2021 

 اإلجتماع الثاني

30/06/2021 

 لثاإلجتماع الثا

30/09/2021 

 رابعاإلجتماع ال

30/12/2021 

     رأفت عطية السالموني

     عادل عبدهللا السموم

     مريع سعد هّباش

        حضر : Xلم يحضر : 

 م:2021 أبرز قرارات اللجنة خالل العام

 التعديل على الهيكل التنظيمي للشركة. .1

 مراجعة قواعد السلوك املنهي. .2

 مراجعة اجراءات فتح باب الترشح لدورة مجلس اإلدارة الجديدة. .3

 . وهيئه سوق املال  الصادره من البنك املركزي السعودي ةلوائح الحوكم ةمع كاف ةالتوافق الكامل للشرك ةكيفي ةمناقش .4

 

  :تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائهالوسائل التي أعتمد عليها مجلس اإلدارة في 

قييــم تصميــم نماذج الت  إلتــزم مجلس اإلدارة بتقييــم فعاليــة أعضائــه، وكذلــك اللجــان التابعــة لــه، حيــث راعــت لجنة الترشيحات واملكافآت عنــد

 هــم وتأثــر مشــاركتهم علــى أعمــال املجلس واللجــان التابعــة.حجــم مشــاركة األعضاء وفعاليت

 

  مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية -10

  :مكافأت أعضاء املجلس 10-1

 ودليل سياسات مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان: للشركة ياملادة التاسعة عشر من النظام األساس بموجب تحدد 

 أحمد محمد املرزوقي زبن العابدين عبدهللا بري  عادل عبدهللا السموم أوال: األعضاء املستقلين

    املكافأت الثابتة

 ريال 18,000 ريال 18,000 ريال 18,000 بدل حضور جلسات املجلس 

 ريال 30,000 ريال 15,000 ريال 30,000 مجموع بدل حضور جلسات اللجان 

 ال يوجد يوجد ال ال يوجد مزايا عينية 

  بيان ما قبضه أعضاء املجلس بوصفهم عاملين

أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو 

 إدارية أو إستشارات

 ال يوجد ال يوجد

 ال يوجد
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  مكافأة رئيس املحلس أو العضو املنتدب أو أمين

 السر إن كان من األعضاء
 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

 ريال 48,000 ريال 33,000 ريال 48,000 املجموع

    املكافأت املتغيرة

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد نسبة من األرياح 

 ريال 120,000 ريال 120,000 ريال 120,000 مكافأت دورية 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد خطط تحفيزية قصيرة األجل 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد خطط تحفيزية طويلة األجل 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد األسهم املمنوحة 

 ريال 120,000 ريال 120,000 ريال 120,000 املجموع

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد مكافأة نهاية الخدمة 

 ريال 168,000 ريال 153,000 ريال 168,000 املجموع الكلي

 ال يوجد ال يوجد ريال 1,500 بدل املصروفات

 

 رأفت عطية السالموني زياد بسام البسام ناغيياسر يوسف  ثانيا: األعضاء غير املستقلين

    املكافأت الثابتة

 ريال 18,000 ريال 18,000 ريال 18,000 بدل حضور جلسات املجلس 

 ريال  16,500 ريال 19,500 ريال 9,000 مجموع بدل حضور جلسات اللجان 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد مزايا عينية 

  بوصفهم عاملينبيان ما قبضه أعضاء املجلس 

أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو 

 إدارية أو إستشارات

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

  مكافأة رئيس املحلس أو العضو املنتدب أو

 أمين السر إن كان من األعضاء
 ال ينطبق ال ينطبق ريال 180,000

 ريال 34,500 ريال 37,500 ريال 207,000 املجموع

    املتغيرةاملكافأت 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد نسبة من األرياح 

 ريال 120,000 ريال 120,000 ال يوجد مكافأت دورية 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد خطط تحفيزية قصيرة األجل 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد خطط تحفيزية طويلة األجل 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد األسهم املمنوحة 
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 ريال 120,000 ريال 120,000 - املجموع

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد مكافأة نهاية الخدمة 

 ريال 154,500 ريال  157,500 ريال 207,000 املجموع الكلي

 ال يوجد            ال يوجد ال يوجد بدل املصروفات

 

: األعضاء التنفيذيين
 
 خالد سعود الحسن ثالثا

  املكافأت الثابتة

  ريال 15,000 جلسات املجلسبدل حضور 

 ريال 18,000 مجموع بدل حضور جلسات اللجان 

 ال يوجد مزايا عينية 

  بيان ما قبضه أعضاء املجلس بوصفهم عاملين

أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو 

 إدارية أو إستشارات

 ريال 240,000

  مكافأة رئيس املحلس أو العضو املنتدب أو

 كان من األعضاءأمين السر إن 
 ريال  120,000

 - املجموع

  املكافأت املتغيرة

 ال يوجد نسبة من األرياح 

 ال يوجد مكافأت دورية 

 ال يوجد خطط تحفيزية قصيرة األجل 

 ال يوجد خطط تحفيزية طويلة األجل 

 ال يوجد األسهم املمنوحة 

  املجموع

 ال يوجد مكافأة نهاية الخدمة 

 ريال 393,000 املجموع الكلي

 ال يوجد بدل املصروفات
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 ن:كبار التنفيذيي مكافأت 10-2

 

 : مكافأت أعضاء اللجان 10-3

العامة املقبلة ويدالت م بعد موافقة الجمعية 2021يبين الجدول أدناه مكافآت أعضاء اللجان للدورة الحالية للمجلس املقررة للدفع عن العام 

 م:2021الحضور ألعضاء اللجان عن الدورة الحالية وذلك عن إجتماعات اللجان للعام املالي 

 

 

 االسم

مكافآت  املكافآت املتغيرة املكافآت الثابتة

نهاية 

 الخدمة

مجموع 

مكافآت 

 التنفيذيين

 عن املجلس

 املجموع الكلي

ب
وات

ر
ت 

دال
ب

ية 
ين
 ع
ايا
مز

 

وع
جم

امل
رية 
دو

ت 
فآ
كا
م

 

اح
ي ار

 

ة 
يزي

حف
ط ت

ط
خ
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صي

ق
 

جل
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ة 
يزي

حف
ط ت

ط
خ

جل
األ

ة 
ويب

ط
 

 

حة
نو

ملم
م ا

سه
اال

 

وع
جم

امل
 

 1,365,378 - 52,261 - - - - - - 1,313,117 61,667 324,450 927,000 املدير العام

 597,026 - 22,546 33,400 - - - - 33,400 541,080 0.00 140,280 400,800 مدير املخاطر

 382,972 - 15,472 - - - - - - 367,500 0.00 95,280 272,220 مدير املوارد البشرية

 304,200 - 12,200 - - - - - - 292,000 0.00 77,308 214,692 املدير املالي

270, - 10,863 - - - - - - 260,000 0.00 69,012 190,988 (الحالي) املدير الفني 863 

 231,592 - 15,642 23,500 - - - - 23,500 192,450 0.00 51,450 141,000 (السابقاملدير الفني ) 

 3,152,031 - 128,984 56,900 - - - - 56,900 2,966,174 61,667 757,780 2,146,700 املجموع

 اللجان 
املكافآت الثابتة )عدا بدل 

 حضور الجلسات(
 املجموع بدل حضور جلسات

  : أعضاء لجنة املراجعة

 ريال  75,000 ريال 15,000 ريال  60,000  عبدالرحمن خالد السلطان -1

 ريال  75,000 ريال 15,000 ريال 60,000  زين العابدين عبدهللا بري  -2

 ريال  75,000 ريال 15,000 ريال 60,000  مشعل عبداملحسن السليمان -3

 ريال 225,000 ريال 45,000 ريال  180,000 املجموع

 أعضاء لجنة املكافآت والترشيحات

 ريال 69,000 ريال   24,000 ريال 45,000 عادل عبدهللا السموم -1

 ريال  66,000 ريال 21,000 ريال 45,000 أحمد محمد املرزوقي -2

 ريال 69,000 ريال  24,000 ريال 45,000 اسامة بن عمر فقيه -3

 ريال 204,000 ريال 69,000 ريال 135,000 املجموع

 أعضاء لجنة املخاطر
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 ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين في الشركة عن أي مكافأت. 10-4

إنحراف جوهري بين املكافآت املمنوحة وما حددته املادة التاسعة عشر من النظام األساس ي للشركة ودليل سياسات مكافأت ال يوجد أي  10-5

 أعضاء مجلس اإلدارة واللجان.

 :رأس مال الشركة واألسهم وأدوات الدين -11

)ثالثون  30,000,000مقسم الى  م31/12/2120عودي كما في )ثالثمائة مليون( ريال س 300,000,000يبلغ رأس مال الشركة املصرح به واملصدر  11-1

 مليون( سهم متساوية القيمة تبلغ قيمة كل منها عشرة رياالت سعودية.

 

 م: 2021خالل العام املالي  11-2

 م ويالتالي تقر الشركة بعدم وجود أي قروض عليها.2021لم تقم الشركة باإلقتراض خالل العام  11-2-1

م بإصدارأو منح أية أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو 2021لم تقم الشركة خالل السنة املالية  11-2-2

 حقوق مشابهة.

 ريال 55,500 ريال 10,500 ريال 45,000 رأفت عطية حسن السالموني -1

 ريال 55,500 ريال 10,500 ريال 45,000 أحمد جالل رجب -2

 ريال 55,500 ريال 10,500 ريال 45,000 زياد بسام البسام -3

 ريال 166,500 ريال 31,500 ريال 135,000 املجموع

 أعضاء لجنة اإلستثمار

 ريال 54,000 ريال 9,000 ريال 45,000 خالد سعود الحسن -1

 ريال 54,000 ريال 9,000 ريال 45,000 زياد بسام البسام -2

 ريال 54,000 ريال 9,000 ريال 45,000 عادل علي السيد -3

 ريال 162,000 ريال 27,000 ريال 135,000 املجموع

 أعضاء لجنة الحوكمة

 ريال 51,000 ريال 6,000 ريال 45,000 رأفت عطية السالموني   -1 

 ريال 51,000 ريال 6,000 ريال 45,000 عادل عبدهللا السموم    -2 

 ريال 51,000 ريال 6,000 ريال 45,000 مريع سعد هباش    -3 

 ريال 153,000 ريال 18,000 ريال 135,000 املجموع

 أعضاء اللجنة التنفيذبة

 ريال 54,000 ريال 9,000 ريال 45,000 ياسر يوسف ناغي  -1 

 ريال 54,000 ريال 9,000 ريال 45,000 خالد سعود الحسن   -2 

 ريال 54,000 ريال 9,000 ريال 45,000 أحمد محمد املرزوقي   -3 

 ريال 162,000 ريال 27,000 ريال 135,000 املجموع
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و أوراق مالية م بإصدارأو منح أية حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أ2021لم تقم الشركة خالل السنة املالية  11-2-3

 تعاقدية، أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة.

 ال يوجد أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لإلسترداد، وقيمة األوراق املالية املتبقية. 11-2-4

 كات تابعة.صادرة عن شركة تابعة كون الشركة ال تملك أية شر  ال توجد أسهم وأدوات دين 11-2-5

 ال يوجد أي إستثمارات أو إحتياطيات أخرى تم إنشاؤها ملصلحة موظفي الشركة. 11-2-6

لم توجد أية مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقريائهم(،  11-2-7

وجب املادة الخامسة واألربعين من قواعد التسجيل واإلداراج وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة ولم يتم تبليغ الشركة بتلك الحقوق بم

 املالية االخيرة.

 : اصيل املساهمات املجتمعية للشركةتف

رسومات وابداعات لدعم جمعية االطفال ذوي االعاقة نظير املشاركة في برنامج  07/07/2021ريال سعودي بتاريخ  25,000مساهمة الشركة بمبلغ 

 االطفال.

 

 :اقرارات قانونية ومعلومات إضافية – 12

 يقر مجلس اإلدارة أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح. 12-1

 يقر مجلس اإلدارة أن نظام الرقابة الداخلية أعَد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية. 12-2

 ة الشركة على مواصلة نشاطها.يقر مجلس اإلدارة أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدر   12-3

 فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية ألحد 2021يقر مجلس االدارة أنه ال يوجد خالل العام املالي  12-4
 
م أي عقد كانت الشركة طرفا

( من تقرير 4-8ي الفقرة )أعضاء مجلس ادارة أو للرئيس التنفيذي او للمدير املالي او الي شخص ذي عالقة باي منهم، بإستثناء ما ورد ف

 مجلس اإلدارة. 

م على إجتماع الجمعية العامة بعد 2021قدمت لجنة املراجعة توصيتها بخصوص تعيين املحاسبين القانونيين من بين املرشحين للعام املالي  12-5

البسام املحاسبون املتحالفون ومور السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون  PKFعرضها على مجلس اإلدارة. وتم تعيين السادة 

م بإستبدال املحاسب القانوني قبل 2021م. لم يوص ي مجلس اإلدارة خالل العام 2022م والربع األول من العام 2021قانونيون للعام املالي 

 إنتهاء الفترة املعين من أجلها.

 .م2021القانوني أية تحفظات على القوائم املالية السنوية لعام لم يتضمن تقرير املحاسب  12-6

 ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن حقوق في األرياح. 12-7
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من هيئة سوق املال أو اي جهة قضائية. اما بخصوص  م أي عقوية أو جزاء أو قيد إحتياطي على الشركة2021لم يتم فرض خالل العام املالي  12-8

 شرافية أو التنظيمية فهي كاألتي:إل ا الجهاتغرامات 

 

ويالتالي لم يتخذ أية إجراءات م أي مقترحات وملحوظات من املساهمين حيال الشركة وأدائها، 2021لم يتلق مجلس اإلدارة خالل العام املالي  12-9

 ويخاصة غير التنفيذيين. –بهذا الخصوص إلحاطة أعضائه بها 

 ال يوجد لدى الشركة أسهم خزينة محتفظ بها 12-10

 

 موضوع املخالفة

م2020 السنة املالية م2021 السنة املالية   

عدد القرارات 

 التنفيذية

إجمالي مبلغ 

الغرامات املالية 

 بالريال السعودي

نظرلفت   

عدد 

القرارات 

 التنفيذية

إجمالي مبلغ الغرامات 

املالية بالريال 

 السعودي

نظرلفت   

مخالفة تعليمات البنك املركزي السعودي 

 اإلشرافية والرقابية
2 ,000140  

- 
7 1,172,998  1 

مخالفة تعليمات البنك املركزي السعودي 

 الخاصة بحماية العمالء
0 - 

- 
0 - 

- 

مخالفة تعليمات البنك املركزي السعودي 

الخاصة ببذل العناية الواجبة في مكافحة غسل 

 األموال وتمويل اإلرهاب

1 ,000420  

- 

0 - 

- 

من تعليمات  62-55-25-20مخالفة املادة 

 املؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية.
0 - - 1 1,000 

- 

 – عدم دفع أجور العاملين في موعد إستحقاقها

 وزارة املوارد البشرية والتنمية اإلجتماعية
0 - - 1 3,000 

- 

ئة الهي  -عدم االلتزام بمتطلبات الفاتورة الضريبية

 العامة للزكاة والدخل
0 - - 1 ,00010  

- 
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 :نتائج املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة -13

 يتم إعداد خطط العمل السنوية من قبل إدارات الرقابة الداخلية ويتم مناقشتها وإعتمادها من قبل لجنة املراجعة والتي تشرف مباشرة على 13-1

دم وجود عخلصت اللجنة إلى جميع أعمال املراجعة والرقابة الداخلية ومنها املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات نظام الرقابة الداخلية للشركة حيث 

ة تطوير ومتابعة مستمرة لتحسين كفاء أي ضعف جوهري في إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، مع إستمرار توصية اللجنة إلدارة الشركة بعمل

ستجدات يتالئم مع طبيعة نشاط وأعمال الشركة ويما يواكب امل وفاعلية الضوابط الداخلية والتحديث املستمر لسياسات الشركة وإجراءاتها بما

 .والتطورات

 م تعارض بين توصيات لجنة املراجعة وقرارات مجلس اإلدارة.2021لم يوجد خالل العام  13-2

 

 :أحكام الئحة حوكمة الشركات -14

 تطبق الشركة جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية بإستثناء األحكام الواردة أدناه:

 

 /الفقرةرقم املادة نص املادة/الفقرة أسباب عدم التطبيق

 

 مادة إسترشادية

 

.
 
 مستقال

 
 يجب أن يكون رئيس لجنة املراجعة  عضوا

املادة الرابعة والخمسون / 

 فقرة )أ(

 مادة إسترشادية

تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز املشاركة واألداء للعاملين في 

 ما يلي: –خاصة بصفة  –الشركة، على أن تتضمن 

لجان أو عقد ورش عمل متخصصة لإلستماع الى آراء تشكيل  (1

العاملين في الشركة ومناقشتهم في املسائل واملوضوعات محل 

 القرارات املهمة.

 من األرياح التي  برامج منح العاملين (2
 
 في الشركة أو نصيبا

 
أسهما

تحققها ويرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل لإلنفاق على 

 ك البرامج.تل

 إنشاء مؤسسات إجتماعية للعاملين في الشركة. (3

 / الخامسة والثمانون املادة 

 3و  2فقرة 

 )تحفيز العاملين(

 مادة إسترشادية
 –بناء  على إقتراح من مجلس اإلدارة  –العامة العادية  تضع الجمعية

سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها واألهداف التي يصبو 

 السابعة والثمانون املادة 

 )املسؤولية اإلجتماعية(
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تحقيقها، بغرض تطوير األوضاع اإلجتماعية املجتمع الى 

 واإلقتصادية للمجتمع.

 مادة إسترشادية

يضع مجلس اإلدارة البرامج ويحدد الوسائل الالزمة لطرح مبادرات 

 الشركة في مجال العمل اإلجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي:

أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات وضع مؤشرات قياس تريط  (1

في العمل اإلجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات األخرى ذات 

 النشاط املشابه.

اإلفصاح عن أهداف املسؤولية اإلجتماعية التي تتبناها  (2

 الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وتثقيفهم بها.

اإلفصاح عن خطط تحقيق املسؤولية اإلجتماعية في التقارير  (3

 الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة.

اعية اإلجتموضع برامج توعية للمجتمع للتعريف باملسؤولية  (4

 للشركة

 الثامنة والثمانون املادة 

 )مبادارات العمل اإلجتماعي(

 الخاتمة – 15

غالية، فإن املجلس يسره أن يقدم  وإذ يعرب مجلس اإلدارة عن شكره وتقديره لعمالء الشركة وجميع املساهمين الكرام على ما يولونها من ثقة

 .خالص شكره وتقديره إلدارة الشركة والعاملين فيها على جهودهم املخلصة التي بذلوها خالل العام

 

 قاملوفوهللا 

 مجلس اإلدارة


