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  كلمة رئيس مجلس اإلدارة

 
 أعزائي المساهمين،

، حيث ان الشركة خالل هذا العام انتقلت إلى مرحلة جديدة وذلك بعد م٢٠١٧ لعام الشركة إدارة مجلس تقرير لكم أقدم أن يسرني
مليار لایر سعودي  ١٫٠١٧قيمة مليار لایر سعودي مقارنة بإجمالي أقساط مكتتبة ب ١٫١٠٢تحقيق إجمالي أقساط مكتتبة بقيمة 

مما يمنح الشركة امتياز اإلنضمام لقائمة الشركات ذات المليار لایر سعودي. و تعتبر  )%٤.٨ م (أي زيادة قدرها٢٠١٦للعام 
م. منذ ذاك و قد ٢٠٠٩مليون لایر سعودي لعام  ١٤٢هذه خطوة عظيمة للشركة  إن ما قورنت بإجمالي األقساط المكتتبة بقيمة 

والء ألن تصل للنجاح رغم التحديات الصعبة، و تعد اليوم والء أحد أفضل عشرة شركات تأمين بالمملكة العربية السعودية  سعت
من خالل تقرير الرئيس التنفيذي وكذلك مراحل  ٢٠١٧بالنسبة لألقساط المكتتبة، كما سوف يتم توضيح أداء الشركة خالل العام 

  لماضية.تطور اعمالها خالل العشر سنوات ا

مليون لایر خالل  ١١٧مليون لایر مقارنة بـ  ١٤٢من أبرز اإلنجازات التي حققتها والء خالل العام هي تحقيق فائض بقيمة 
). إن جهود اإلدارة التنفيذية و هذا التحول اإليجابي في اإلداء هو ما قاد الشركة %٢١م (أي زيادة قدرها ٢٠١٦العام الماضي 

و النمو، و يسغدنا أيضاً أن نرى نتائجه باألرقام القياسية لهذا العام. يدل ذلك أن أداء الشركة   النجاحات للوصول لهذه النتائج و
في الوقت الحالي و حقوق مساهميها في موضع ممتاز للنمو بشكل أقوى في السنوات القادمة. كما و يشمل هذا التطور في األداء 

لمالي من قبل منظمات التصنيف المالي العالمية، فباإلضافة من حصول الشركة على تعزيز قوة الشركة المالية بتصنيف أدائها ا
، حصلت والء internationally reputed Rating Agency ‐Standard and Poorللقوة المالية من قبل  +BBBتصنيف 

 بكونها ممن منحوا شهادة األيزوو أيضاً تفخر والء  بمعايير خليجية. S&P Global للقوة المالية من قبل +gcAA على تصنيف

(ISO 9001:2015)  الذي يعتمد نظام إدارة الجودة، و بذلك تثبت والء حرصها و سعيها للتفوق في سوق التأمين السعودي
  بمعايير عالية.

تنا الرشيدة. والتي أطلقتها قياد ٢٠٣٠تدير المملكة العربية السعودية عجلة اقتصادية قوية في المنطقة تتضمن خطة تواكب رؤية 
حيث ان الخطة تغطي برنامج تنمية ذو قاعدة عريضة وحيوية في االقتصاد والحوكمة والموارد البشرية والتوازن االقتصادي 
بين القطاعات، إن شركة والء تطمح للمساهمة في ذلك المشروع الوطني الرائد وذلك من خالل تقديم نفسها كشركة تأمين مميزة 

طر لشركائها الحاليين والمستقبليين، وانطالقاً من هوية الشركة التي اصبحت حالياً ترتكز على قاعدة توفر فرص إدارة المخا
قوية بفضل االنجازات التي تم تحقيقها من خالل االداء المتميز، فإننا نسعى حالياً إلى استهداف العمالء المميزين الذين يطمحون 

  القادرة على تقديم برامج إدارة مخاطر مميزه وفعاله. بدورهم إلى العمل مع شركات التأمين والرائدة

شهد قطاع التأمين في المملكة والذي يعمل تحت مطلة الرقابة النظامية لتحوالً مميزاً في مجال الحوكمة، حيث قامت الشركة 
تطاعت عمول بها. حيث اسبتحديث لوائح الحوكمة وما يتعلق بها من أنظمة وقوانين داخلية ليتناسب مع التغيرات والمعايير الم

 م، بالمحافظة على رأس مالها وكفاية السيولة على المستوى المطلوب.٢٠١٥الشركة وللسنة الثالثة بعد زيادة رأس المال في عام 

  م مقارنة بالسنوات االربعة السابقة.٢٠١٧وقد تضاعفت حصة شركتنا في اجمالي أقساط التأمين المباع في المملكة خالل سنة 

ا نعتبر إحدى شركات التأمين الرائدة، فإننا نحرص باالبقاء على النقد لدعم و تقوية األساس المالي. رغم ذلك، إال إنه و ألنن
يسرنا مشاركة هذا النجاح مع مساهميننا، و لذلك أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح عن طريق منح أسهم على المساهمين 

  عها نقداً.، على أن يكون ذلك بعد الحصول على موافقة المساهمين. بمعدل سهم لكل عشرة أسهم، بدالً من توزي

كما عملت الشركة على إعادة تكوين العالمة التجارية الخاصة بها و يتضمن ذلك تغيير شامل لهوية شركة والء للتأمين التعاوني 
جيات ضع العديد من المعايير واالستراتيو أيضاً تغيير المقر الرئيسي للشركة في مدينة الخبر. لقد عملت إدارة الشركة على و

لتنمية قاعدة العمالء وتقديم خدمات متطورة لعمالئها. و عليه، فإن لقرار التغيير حسناته لترسيخ هذه المعايير و التي من ضمنها 
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مزايا يد من التغيير شعار الشركة ومقر إدارتها بالخبر والذي تم إختياره وتجهيزه وإعداده على أفضل وجه بهدف إضفاء العد
  على الشركة وشركاؤها نظراً لسهولة الوصول إليه وكذلك تقديم عدد من الخدمات في موقع واحد.

 التعاون من مزيدل الشركة وتتطلع الشركة إدارة في وثقتهم الشركة مسيرة في لمساندتهم للمساهمين بالشكر اإلدارة مجلس يتقدم كما
ً  والء فتسعى الشركة، في للعاملين بالنسبة ماأ المستقبل. في المساهمين بين المستمر  الذي و لمهنيا للنمو تشجيعهم على دوما
 المناسب و وبالمطل التدريب بتوفير ذلك يكون أن على الالزمة. المسؤوليات تحمل و مستقبالً  القيادية المناصب لتولي سيمكنهم

ً  لهم  خالل ٪٧٣ تبلغ توطين بنسبة تفخر والء شركة ان كما لمملكة.ا خارج لهم المتخصصة التدريبة الدورات تقديم حتى أو محليا
 الشركة إدارة مجلس يعمل العام. خالل الشركة في فنية و قيادية مناصب السعوديين الموظفين من العديد تولى قد و م٢٠١٧ عام

  عام. بشكل الشركة نمو تحسين في تساعد التي و الشركة في الحوكمة عن رؤيتها لتحقيق بجد إدارتها و

ويتطلع مجلس اإلدارة إلى نمو الشركة والتقدم لصالح وتشكر الشركة جميع شركائها المستثمرين على دعمهم الذي يقدمونه. 
جميع األطراف ذات العالقة. و بالنيابة عن المساهمين و أعضاء مجلس اإلدارة، فأود استغالل هذه الفرصة للتعبير عن تقديرنا 

المملكة العربية السعوجية و وزاراتها و حكومتنا الرشيدة الذي من خالل تم وصول الدعم الكافي  الخالص للجهات الرقابية في
  لشركة والء للتأمين التعاوني حتى تحقق كل النجاح التي هي عليه اليوم.

  
  
  

  شكراً لكم،،
 

  وتقبلوا منا فائق االحترام والتقدير،،
 
 
 
  

  سليمان بن عبدهللا القاضي
  دارةرئيس مجلس اإل      
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  التنفيذيئيس الر تقرير

  
 أعزائي المساهمين

إنه لمن دواعي السرور أن تقدم الشركة تقريرها السنوي العاشر لمساهميها الكرام بنتائج مرضية مبشرة بالتقدم المستمر خالل السنوات 
سرني أن أعلن تحقيق الشركة أقساط مكتتبة فاقت القادمة، وفي الوقت الذي تستعد فيه الشركة إلى الوصول إلى مرحلة التطور القادمة، ي

 . حيث يوضح الرسم البياني التالي مستوى النجاح الذي حققته الشركة من خالل اجمالي اقساط التأمين المكتتبة:المليار لایر سعوديقيمتها 
 

 
 

 
ركة والء حققت اجمالي  ش
بة بمبلغ  تأمين مكتت اط  اقس

دره  ون لایر  ١٤٢وق ي ل م
ا ا نته ة خالل س غيلي لتش

األولى، وأكملت مسيرة النمو 
ا  يخ موقفه اح وترس والنج
المالي كشركة تأمين مسؤولة 
ة  ة العربي وق المملك في س
ة  ة من خالل خط عودي الس
مو  ن ق ال ي ق ح ى ت دف إل ه ت
ت و  مكن ت ئم، حتى  دا ال
الي  د من تحقيق إجم الحم

 ١اقساط تأمين مكتتبة وقدره 
 .م٢٠١٦مليار لایر في سنة 

عمل على لشركة والء في مجاالت التأمين الرئيسية بإستثناء منتج تأمين الحياة، ويوضح الرسم البياني اعاله النجاح الذي حققته الشركة من خالل اتعمل 
الً قت والء دخوتلك المجاالت، وعلى الرغم من أن العمل اإللزامي في مجالي تأمين المركبات والتأمين الصحي تحوز قدراً كبيراً من التركيز،  كما حق

ى خالل ألخرمتواضعاً في قطاع تأمين الطيران في العام الحالي، الرسم البياني يدل أيضاً على قدرات الشركة الجيدة على العمل في مجاالت التأمين ا
 .سنوات مسيرتها
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 أداء منتجات التأمين
  

بات والتأمين الطبي) وبقية المنتجات األخرى طوال مسيرتها، ويرى استمرت شركة والء بالدمج بين منتجات التأمين اإللزامي (تأمين المرك
ء امجلس اإلدارة خططاً توضح أهمية الحفاظ على ذلك الدمج لتحقيق نمو شامل لسجل التأمين واألرباح ايضاً. ويوضح الرسم البياني التالي اد

  منتجات التأمين خالل السنتين الماضيتين:
  

حسب القطاع   (مليون لایر السعودي ، النسبة من مجموع األقساط المكتتبة) -إجمالي أقساط تأمين مكتتبة    
 

) للسنة 2017 مليار لایر سعودي  1.102) 2016 للسنة ( مليار لایر سعودي  1.016) 
  

جهد  الشركة قد عملت بكل علماً بأن الشركة قد بدأت هذه السنة بمواجهة تحدي صعب بوجود الخسائر المتكبدة من السنة السابقة، إال أن إدارة
ر يلتحقيق هدفها ليس فقط في مواجهة ذلك الموقف، بل أيضاً في التغلب عليه وتغيير األداء بنحو إيجابي، وقد أدى ذلك إلى تقديم هذا التقر

من عمليات التأمين. م ٢٠١٦مليون لایر خالل عام  ١٢٤نتيجة الجهود المبذولة خالل هذه السنة، مقارنة بما تم تحقيقه من فائض بمقدار 
م ٢٠١٧مليون لایر سعودي لعام  ١٤٢مليون لایر سعودي و صافي إيرادات يصل إلى  ١٦٥فيسرنا التصريح عن تحقيقنا لفائض قدره 

 تم بفضل هللا تحقيق هذه النتيجة تم تحقيق نمو معتدل فيمليون لایر سعودي.  ١١٧م، حيث كان قدره ٢٠١٦بالمقارنة مع العام الذي يسبقه 
  وتوضح التقارير المالية المرفقة بهذا التقرير المزيد من التفاصيل في هذا الشأن.إجمالي حقوق المساهمين. 

ا ياستمراراً للسنوات السابقة، إن سوق التأمين السعودي بشكل عام يواجه تحدياً في قضايا التسعير، وتركيز غير متوازن في األقساط والقضا
الحجم وما دونها. باإلضافة إلى استمرارية والء لحمل أي احتياطات فنية إضافية بناءاً على تحليل و توصيات المتعلقة بالشركات المتوسطة 

  الخبير اإلكتواري المعتمد.
  

ديسمبر  ٣١إن القسم التالي من التقرير يلخص مختلف األداء والجوانب األخرى من عمليات الشركة لفترة االثني عشر شهرا المنتهية في 
٢٠١٧. 

  
 

 األداء الماليَ 

 االرتفاع هذا ،٢٠١٦ لعام لایر مليون ١١٧ مقداره بفائض مقارنة سعودي لایر مليون ١٤٢ المساهمين أرباح صافي بلغ ٢٠١٧ العام في
 عائدات ينوتحس اتالمركب تأمين في المتكبدة الخسائر في والتحكم االكتتاب عائدات في والزيادة المكتسبة التأمين اقساط في الزيادة إلى يعود

  .االستثمارات
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)مليون لایر سعودي(النمو المالى للتسعة أعوام الماضية 

صافي دخل اإلكتتاب صافي دخل السنة

142
220

650
753

1017
1102

42
119

257

449

627

792

2009 2010 2014 2015 2016 2017

)مليون لایر سعودي(النمو المالى للتسعة أعوام الماضية 

إجمالي األقساط المكتتبة صافي األقساط المكتسبة

ً  الماضية سنوات التسع خالل الشركة حققته الذي النمو التالية البيانية الرسومات توضح   :المختلفة التشغيل لمعايير وفقا

 
 

 
 
يعتبر ما حققته الشركة في 
اجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
واجمالي صافي االقساط 
المكتسبة بمثابة الموجهات 

عايير األداء التي تم األساسية لم
اتباعها، وقد حققت شركة والء 
نمواً مضطرداً خالل فترة 
األعوام التاسعة الماضية في 
هذين المعيارين. اجمالي النمو 

  السنوي:
o  اجمالي األقساط المكتتبة

٢٩%  
o  صافي األقساط المكتسبة

٤٤% 
 
 

 
تمثّل  صافي دخل اإلكتتاب أداء 
الشركة من خالل عمليات 

  الرئيسية.التأمين 
   
بينما يتضمن صافي دخل السنة  

النفقات التشغيلية وعائد 
  االستثمار. 

  
وقد تغلبت الشركة خالل 
األعوام القليلة السابقة على 
العديد من التحديات والقيود 
التشغيلية للحفاظ على جودة 

 .مستويات أداؤها التشغيلي

 األخرى التنمية رمعايي تطوير عمليات عليه تعتمد حيث التأمين، لشركة بالنسبة لهامةا المقاييس من المكتتبة التأمين أقساط إجمالي ويعتبر
 ملتزمة تزال الو المكتتبة، التأمين اقساط إلجمالي بتحقيقها عملها مناطق كافة في متوازنة تنمية تحقيق في والء شركة نجحت وقد .بالشركة

  .المجال هذا في مستمر نمو بتحقيق

 التي والموارد المناطق كافة في المكتتبة التأمين اقساط اجمالي مستوى على تحقيقه تم الذي النمو التالية البيانية ماتالرسو مجموعة توضح
  .تأسيسها منذ بتشغيلها الشركة تقوم
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)مليون لایر سعودي(المنطقة الشرقية  -إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
    

من  رقية واحدة من ض تعتبر المنطقة الش
مناطق التأمين المميزة بالمملكة باحتوائه 

انع البتروكيما ت وياعلى العديد من مص
انع قطاع  ناعات التعدينية ومص والص
ي في  ركة الرئيس الطاقة. ويقع مقر الش
ة  رك الي يمنح الش الت ة الخبر وب دين م
امكانية استكشاف العديد من فرص النمو 
في هذه المنطقة التي يعتبر قطاع الشركة 
ذ  ات نمواً من اع ا من أكثر القط فيه

 .تأسيسها

 

زاً تراتيجية جداً وإحدى اكثر المناطق تميالمنطقة الغربية تعتبر منطقة اس
في سوق التأمين بالمملكة بكثافتها السكانية العالية ووقوع مدن أساسية 
مثل مكة والمدينة المنورة وأبها وينبع ضمن حدودها الجغرافية 
واحتوائها على العديد من البنى التحتية ومرافق االستقبال والنقل وكذلك 

مية والتطوير بها. وتسعى الشركة باستمرار كثافة تمركز مشاريع التن
الستكشاف المزيد من الفرص لتنمية أعمالها التجارية بهذه المنطقة 

 .الجغرافية

وتعتبر المنطقة الوسطى أيضاً إحدى المناطق شديدة التميز في سوق التأمين
بالمملكة العربية السعودية باحتوائها على العديد من المشاريع الصناعية 

ع البنى التحتية والطاقة والبتروكيماويات والمشاريع الحكومية ومشاري
ومشاريع النقل والمرافق الصحية وبقية المشاريع األخرى الجاري تنفيذها. 
وتسعى الشركة جاهدة الستكشاف الفرص التي تكفل لها تنمية وتطوير 
أعمالها التجارية، وتسخير المزيد من الموارد والجهود في هذه المنطقة 

 .حقيق المزيد من التنمية والتطوير خالل السنوات القادمة بإذن هللالت

ركة ومن خالل بناء عالقات وطيدة مع وكالئها من  تطاعت الش اس
كل انتقائي إلى أن  مالية بش تطوير اعمالها التجارية في المنطقة الش
ادة، وقد  تحق اإلش تويات تس يتين إلى مس نتين الماض ل خالل الس وص

بكة توى وثيقة  لعبت ش ركة دوراً مميزاً ليس فقط على مس وكالء الش
توى الخدمة الفورية المقدمة تجاه متطلبات  اً على مس التأمين ولكن أيض
يخ وجودها في هذه  عى لترس ركة تس وإحتياجات العمالء، وال تزال الش

 .المنطقة

اً في المنطقة ركة أيض مالية، فقد حققت الش ومثلما هو الحال في المنطقة الش
دة مع وكالء  ات الوطي ة تطوراً ونمواً ملحوظين من خالل العالق الجنوبي
لك المنطقة  ها لجميع المواقع بت ها بقوة وتغطيت تت وجود ركة التي اثب الش
لة جهودها  ركة بمواص ولها حتى إلى المواقع البعيدة. وتلتزم الش ووص
وق التأمين بهذه  ار في س اعيها لتحقيق المزيد من التطور واإلنتش ومس
سعى  سكانية العالية، كما ت سعة وكثافة ال شا المنطقة والتي تتميز بمساحتها ال
الشركة أيضاً إلى توسعة أنشطة عملها في مجالي تأمين المركبات والتأمين 

 .الصحي في كال المنطقتين الشمالية والجنوبية
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)نسبة مئوية(تأمين األفراد  -نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة  
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حقوق المساهمين منذ التأسيس
2015زيادة رأس المال المدفوع في يونيو (

)مليون لایر سعودي 400إلى  200من 

)مليون لایر سعودي(حقوق المساهمين 

يعتبر تأمين االفراد من المكونات الحيوية الهامة  
العربية السعودية.  في سوق التأمين بالمملكة

ً على هذا  وتولي شركة والء تركيزاً خاصا
الجانب، وتهدف إلى ايجاد الفرص في ذلك 
القطاع بأسلوب متميز. كما تمتلك الشركة أيضاً 
ً عالية الفعالية لتغطية القطاعات المتاحة  خططا
ضمن عمالء هذه الشريحة عن طريق تأمين 
 مرافق ومميزات آخرى تسهم في تحسين قيمة
وفوائد الخدمات المقدمة مقارنة بمنتجات التأمين 
القياسية. وبالنسبة لشركة والء فإن هذه الفئة 
تعتبر واحدة من المجاالت الرئيسية المستهدفة 

 لتحقيق التنمية المنشودة في أعمال التأمين

نمو متميز في صافي األقساط المكتسبة وإدارة  ، فقد تمكنت الشركة أيضاً من تحقيق٢٠١٦استمرارا في اإلنجاز والنمو المحقق خالل عام 
ً من تحقيق الحد األمثل م  نالمطالبات المتكبدة والنفقات التشغيلية الالزمة لتشغيل تلك العمليات بطريقة مربحة، كما تمكنت الشركة أيضا

مليون لایر سعودي بمقارنة إجمالي  ١٤٢عائدات استثماراتها خالل السنة، وهو ما أدى في نهاية السنة الى تحقيق مجموع أرباح مقداره 
 عن ةمفصل معلومات توفر الخارجية المراجعة فريق قبل من تدقيقها تم التي المالية القوائملایر سعودي.  ١١٧م مقداره ٢٠١٦فائض عام 

 .السنة خالل للشركة المالي األداء عناصر مختلف

  تقييم القوة المالية

وهي ) internationally reputed Rating Agency -Standard and Poor( لشركة من قبل شركةيسعدنا ابالغكم بأنه قد تم تقييم ا
) والذي يدل على مدى استقرار وضع الشركة، +BBB(  احدى شركات التصنيف العالمية البارزة، وقد حازت الشركة على تصنيف أئتماني

  وقدرتها الجيدة على إدارة المخاطر بمعدل إجمالي أعلى من المتوسط.وتوضح نتيجة التقييم كفاية وقوة رأس مال المخاطر لدى الشركة 
بمعايير خليجية، وصف التقرير وضع والء  S&P Global للقوة المالية من قبل +gcAA باإلضافة إلى حصول الشركة على تصنيف

 .وتطور حجم األعمال وتحسين القطاع المحلي بالمستقر و أوضح أن التصنيف الذي منح لوالء يعكس المستوى الكافي لقوة وأمان رأس المال
الذي يعتمد نظام ادارة الجودة الذي تتبعه الشركة والذي يتوافق مع  (ISO 9001:2015 ) و أيضاً، حصلت الشركة على شهادة األيزو

 المعايير الدولية.

  حصة المساهمين:

 
ية  بدا نا في المالحظات  ما ذكر ك

  التقرير،
  
ق ء تحقيفقد استطاعت شركة وال 

ة  أن حص ابي بش منحنى ايج
مساهميها، مما يؤكد على التزامنا 

  تجاه مساهمي الشركة.
  
ائر   ة الخس اف د تم احتواء ك وق

قة  اب ة من األعوام الس المتراكم
  بالكامل،

  
م المجاور النمو   ح الرس ويوض

ة  ه في حص ذي تم تحقيق ال
 المساهمين منذ تأسيس الشركة.
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 م :٢٠١٧تالي مسار سعر السهم بمقابل السوق السعودي خالل تجدون في الرسم التوضيحي ال
 

 
  

تؤمن شركة والء ايمانا قوياً 
ة  اظ على ثق ة الحف أهمي ب

 مستثمريها ومالكها، 

د  ة هو أح وتحقيق التنمي
قبل  ية للمس أهدافها الرئيس

 .البعيد

  
  استراتيجية النمو ومبادرات التسويق

 
ات القادمة، وقدمتها كجزء من المتطلبات لمؤسسة النقد العربي السعودي سعياً لتجديد الرخصة أعدت الشركة خطة عمل شاملة للثالث سنو

وتشمل هذه الخطة جوانب مختلفة مثل التوقعات المالية للثالث سنوات القادمة والتسويق وخطط المبيعات وتطوير  .التشغيلية الخاصة بالشركة
دريب عالي المستوى للموظفين والمواطنة وخطط النجاح وتطوير تقنية المعلومات. و تطمح قنوات البيع وتحسين السيولة المالية وتوفير ت

س مالشركة بالدمج المستمر بين أداء منتجاتها التأمينية و تكوين التوازن المناسب بينهم، حيث أن هذا سيخدم نمو الشركة خالل السنوات الخ
كات أولوية عالية في النمو لدينا، فتأمين المركبات والتأمين الصحي االلزاميين ما زاال القادمة. ويُعطى تطوير عمليات كل من األفراد والشر

  يواجهان ضغوطات كبيرة من حيث األسعار، ومن المتوقع أن الزيادة الكبيرة في معدل قسط تأمين المركبات ستؤدي إلى تقدم تحسين األداء.
  

م و التي أتاحت فرصة شراء التأمين بكل يسر ٢٠١٧لكتروني خالل الربع الثالث من العام  و قد تم إطالق البوابة اإللكترونية لخدمة البيع اال
  وسهولة للعمالء، و من المتوقع استمرارية نجاحها في العام القادم.

  
بلية مبنية لعات مستقوليكن بالحسبان أعزائي المساهمين أن هذه المراجع أو المعلومات المذكورة في هذا التقرير أو في أي تقرير آخر تمثل تط

 على المعطيات والخطط الحالية واإلفتراضات، غير أن الوضع الفعلي  قد يكون مختلفاً عن التوقعات والتطلعات.
 

منتج تأمين  -منتج تأمين المسؤولية المهنية و المهن األخرى. ب  -م  بعض المنتجات الجديدة، مثل: أ٢٠١٧قدمت شركة والء خالل سنة  
 . هيكل الطائرة

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

27 27 28 29 27 27 29
27 27

30
32 32

6,400

6,600

6,800

7,000

7,200

7,400

0

10

20

30

40

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

سعر سهم والء مقابل أداء تاسي

Price Tasi



 

12 
 

  اإلنتشار الجغرافي والتواجد في كافة أنحاء المملكة
  

 

 
 

كان مقرها الرئيسي في  ٢٠٠٧منذ تأسيس الشركة في 
مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، حيث اثبتت تواجدها 

  وانتشارها بكافة ارجاء المملكة. 
  

باالضافة إلى مقرها االقليمي بمدينة الرياض وكذلك 
االقليمي بمدينة جدة، فقد وسعت الشركة نطاق مكتبها 

خطط انتشارها مدعومة بالدراسات ألهمية المواقع 
المختلفة التي يمكن من خاللها تقديم خدمات التأمين 

  لعمالؤها الكرام. 
  

وتوضح الخارطة المواقع المختلفة التي تتواجد بها 
 .شركة والء

 
 التطورات في سير األعمال والتقنية 

بيعة العمل في والء اإلعتماد على التطور التقني، لذلك أنشأت الشركة نظامها التشغيلي الخاص بها و الذي يتم تحديثه باستمرار تتطلب ط
 دليتماشى مع المتطلبات والتطورات التقنية، و ربط هذا النظام بنماذج تقنية أخرى. كما و يتم اختبار النظام بشكل دوري و مفصل باإلعتما

  .مباشرة، لضمان سير العمل بسالسةعلى بيانات 
ن و. باإلضافة لذلك، تقوم الشركة حالياً بتطبيق الئحة العمل الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن األمن السيبراني لضمان أن يك

  أساس لظام تقنية المعلومات الخاص بالشركة آمن بأفضل شكل ممكن و ليخدم بذلك الشركة بالشكل المطلوب.
  

  تغيير الهوية التجارية للشركة
 م،٢٠١٦الشركة بتغيير شامل لهويتها شملت عالمتها التجارية و الذي قد تم بدء إجراءات هذا التغيير منذ عام  قامت

 الهوية و االسم يعكس حيث ،التعاوني للتأمين والء شركة ;ليكون للشركة التجاري االسم تغيير ذلك يتضمن

لمتجددة  ووالئها المستمر تجاه عمالئها وشركائها وجميع أصحاب المصلحة اآلخرين، حيويتها ا للشركة الجديدة
كما انتقل مقر الشركة الرئيسي إلى موقعه الجديد في وسط مدينة الخبر. مع العلم بأن الموقع الجديد يمتاز بالجو 

  العام المناسب للموظفين و بإتساع المساحة وسهولة وصول العمالء إليه.
  

  والموارد البشرية المواطنة
ركزت شركة والء على أهمية تطوير إدارة الموارد البشرية، والتي من خاللها يتم تدريب وتطوير الموظفيين والحث على االستفادة من 

) وفقا IFCEالبرامج التدريبية التي تم تحديدها لتعزيز مهاراتهم العملية، في حين أن معظم الموظفين قد أكملوا إمتحان أساسيات التأمين (
 عللتوجيهات. وقد وضعت اإلدارة برنامجاً تدريبياً مكثفاً مع شريك إقليمي لتوفير مجاالت تدريب ذات مواضيع محددة تؤدي بدورها إلى تشجي

المواطنة م، بالمقارنة مع نسبة ٢٠١٧في نهاية العام  %٧٣الموظفين على مواصلة التقدم في مجال التأمين. كما أن نسبة المواطنة في الشركة 
م، مما جعل الشركة تحفاظ على الوضع "البالتيني" في برنامج وزارة العمل. كما أن المواطنين يشغلون ٢٠١٦في عام  %٥.٦٢التي كانت 

ً مناصب تنفيذية وادارية رفيعة المستوى مع حرص الشركة على تقديم فرص التدريب المختلفة، ويعمل فريق اإلدارة على تشجيع  حاليا
لحالية لتولي مناصب عالية وقيادية. في شركة والء تعطى أهمية و أولوية عالية لزيادة الوعي المهني و رفع  معايير التجربية المواهب ا

 العملية ككل في داخل الشركة.
  

  حوكمة الشركات وإدارة المخاطر
يات وكذلك تقوم الشركة بتنبيه جميع األقسام إن لدى شركة والء إطار عمل حازم لحوكمة الشركات، من خالله يتم تغطية جميع مناطق العمل

إطار عمل إدارة المخاطر لدى الشركة واضح ومحدد وموثق بأسلوب يسهل استيعابه من  الحوكمة، إنالتشغيلية بضرورة االلتزام بمتطلبات 
المخاطر في الشركة من خالل إنضمام  تم تعزيز إدارةكما قبل الموظفين مما يجعل استخدامه واتباع توجيهاته سهالً ومرناً بطريقة فعالة. 
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متخصصي المخاطر لفريق إدارة الشركة. وقد يتم تحديث الئحة حوكمة الشركات الخاصة بشركة والء لتكون متطابقة مع التحديثات الصادرة 
  من الجهات الرقابية والنظامية.

  
  مجلس اإلدارة 

أمل الشركة في العمل معهم عن قرب واالستفادة من خبراتهم وتجاربهم تحظى الشركة دائماً بأعضاء مجلس إدارة مبادرين ومخلصين وت
 لالمهنية، يحمل أعضاء مجلس اإلدارة الخبرة و المعرفة الالزمة التي تمكنهم من مساعدة األدارة التنفيذية لقيادة و إدارة الشركة بالشك

  نتهاء دورة المجلس الحالية.المطلوب. سيكمل أعضاء المجلس الحاليين عملهم بالكفاءة المطلوبة حتى ا
  

  فرص وتحديات الصناعة
سوق التأمين السعودي في مرحلة تطور، وبالتالي لديه نصيبه من التحديات حيث أن معدل انتشار التأمين في المملكة منخفض جدا بالمقارنة 

القرارات الملكية األخيرة و المتعلقة باإلقتصاد  مع األسواق األخرى في المنطقة، وأيضاً بالمقارنة مع إجمالي الناتج المحلي الخاص به. إن
المحلي سيدعم الزيادة في النمو، و سيزيد من فرص التوسع في السوق السعودي للشركات، و عليه تسعى شركة والء إلستغالل هذه الفرصة 

  لتصميم و عمل المبادرات الالزمة بهذا الشأن. 
الصغيرة ومتوسطة الحجم لديها قضية مشتركة في اختيار أفضل نموذج تشغيلي، علماً كما أن صناعة التأمين وخصوصا من قبل الشركات  

 قتصادإلأن حقوق المساهمين تبقى دوماً بالمستوى اإليجابي. إن التغييرات الحاصلة في أسعار النفط العالمية لها تأثيرها البسيط على السوق و ا
م. لكن يعتقد الكثير من خبراء السوق ٢٠١٧ديسمبر من العام  ٣١الشركة حتى تاريخ  و نتج عن هذا، خسائر غير متوقعة من قيمة إستثمارات

  شهر. ٣٠إلى  ٢٤أن التصحيح سيكون من 
فمن المتوقع أن حقوق المساهمين للعديد من الشركات ستستعيد مستوياتها األصلية خالل وقت محدد. وعلى الرغم من ذلك، فإن شركة والء 

  جيد في حقوق مساهميها المذكورة في اواخر هذا التقرير.ما زالت تحافظ على تقدم 
  

 تطلعاتنا المستقبلية 
والذي  ٢٠١٥تعتزم شركة والء تحقيق نمو شامل في الثالث سنوات القادمة، مع توافر رأس المال اإلضافي خالل النصف األول من عام 

المالية المساعدة، وتبنت الشركة من باب االحتياط االيداعات  سوف يساعد ذلك على نجاح خطط النمو واالستثمار. حسب توفر ظروف السوق
قصيرة األجل فقط مما مكنها من تأمين عائدات تستحق االشادة والثناء على ايداعات تلك المرابحات. مع تحسين السيولة المالية، وتتوقع 

إدارة الشركة لديها الثقة في قدرات فريق العمل الفني الشركة تحقيق أهدافها كما هو مخطط لها. على الرغم من أوضاع السوق الصعبة، إن 
ا هلتحقيق معايير التنميه بنجاح. لدى والء خطة للنمو تتضمن تحسينات على رأس مال الشركة و عمليات الشركة التشغيلية و التي سيتم مشاركت

 مة و الحصول على موافقة الجهات النظامية المختصة.مع المستثمرين المحتملين و ذوي العالقة بعد إكمال إجراءات العناية الواجبة الالز
وهي المبادرة واسعة  ٢٠٣٠تتعهد شركة والء بكل جدية أن تصبح شريك التطور ضمن الخطة المنشودة لرؤية المملكة العربية السعودية 

لقطاعات تنمية الشاملة القوية والتطوير في كافة االنطاق التي تبنتها حكومتنا الرشيدة، والتي من المقدر لها تهيئة المملكة إلى اإلنتقال إلى ال
وقيادة المملكة كمثال رائع لالنجاز الجماعي الشامل المنسجم. ونحن في شركة والء نؤمن باعتماد مبدأ الشفافية الكاملة والمصداقية مع 

ستكشاف كافة الفرص المتاحة على لإلسهام عمالؤنا من خالل تقديم أفضل الخدمات ذات الجودة، وتتعهد الشركة خالل السنوات القادمة با
 في المشاريع والبرامج التي تهدف إلى افادة المجتمع بكامله كجزء من تعريف مسئوليتها اإلجتماعية.

 
 
  

   شكر وتقدير
ا لتفانيهم نأقدم شكري وتقديري لجميع المساهمين والشركاء للدعم المستمر والمتواصل، كما أود أن أغتنم الفرصة ألشكر فريق عمل شركت

وعملهم الجاد وجهودهم المبذولة التي هي أساس نجاح الشركة، وإنه أيضا شرف لي ولزمالئي أن أشكر رئيس مجلس اإلدارة وجميع 
أعضاء المجلس و لجانه لدعمهم وتوجيههم المستمر. وكذلك نوجه شكرنا وتقديرنا لمؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس الضمان 

  كومية على دعمهم وتوجيههم المستمر لتحقيق أهدافنا.الصحي والجهات الح
  

 وتقبلوا فائق االحترام والتقدير،،،
 
 

 الرئيس التنفيذي
 
  

 جونسون فيرغيس
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والسابقة لحالية ، ووظائفهم اتنفيذيةال اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة لسجماء أعضاء أسم -١
 التهم و خبراتهمومؤه

  
 أعضاء مجلس اإلدارة 

 

 أعضاء اللجان 
  

تسلسل االسم الوظائف الحالية الوظائف السابقة المؤهالت الخبرات
خبرة في المناصب 

 ٥٠القيادية ألكثر من 
سنة، كما و قد تسلم 
مناصب عليا في شركات 

 كبيرة.

بكالوريوس إدارة هندسة 
 جامعة تكساس –بترول 

    الرئيس التنفيذي– 
شركة السعودية للكهرباء  رئيس مجلس إدارة 

 ينشركة والء للتأم
 التعاوني

سليمان بن 
عبدهللا 
 القاضي

١ 
    شركة  –مدير عام

أرامكو السعودية 

سنة خبرة في  ١٥أكثر من 
المجال اإلداري و المناصب 

 العليا

      ماجستير إدارة أعمال
الجامعة األمريكية في  –

لندن
  

رئيس مجلس  
شركة  – اإلدارة

تكوين المتطورة 
للصناعات

عبدهللا بن 
مد مح

 العثمان
٢ 

     بكالوريوس إدارة
جامعة الملك  –صناعية 

فهد للبترول و المعادن

 ٣٠خبير تأمين ألكثر من 
سنة، و مؤسس لعديد من 
الشركات في الشرق 

 األوسط.

 –بكالوريوس اقتصاد 
الجامعة األمريكية في 

 القاهرة

 تقلد مناصب عليا في
شركة أبوظبي الوطنية 

 للتأمين

شركة  - مدير عام
إلكتتاب  اي.جي.اي

 التأمين 

واصف بن 
سليم 
 الجبشة

٣ 

تولى عضوية مجلس إدارة 
الغرفة التجارية في المنطقة 
الشرقية و قد كان عضو في 
اللجنة الصناعية فيها، 
وعمل كنائب رئيس مجلس 
الغرفة التجارية اإليطالية 

 السعودية.

     ماجستير إدارة أعمال
جامعة هيوستن –

        /مساعد أمين صندوق
بنك  –محلل ائتمان 
هيوستن الوطني   -الرئيس التنفيذي

 مجموعة الشعيبي 

وليد بن 
سهيل 

 الشعيبي 
٤ 

    بكالوريوس علوم
جامعة  –الهندسة المدنية 

رايس

        مهندس تصميمات
براون آند  –الخط السريع 
روت/تكساس 

مؤسس لعدة شركات كبيرة 
 في المنطقة

ريوس علوم تمويل بكالو
جامعة الملك فهد  –

 للبترول و المعادن

كة شر -الرئيس التنفيذي
 الراجحي للتجارة 

    رئيس مجلس
شركة  – اإلدارة

اسمنت السعودية  خالد بن 
عبدالرحمن 
 الراجحي 

٥     الرئيس
شركة  -التنفيذي

صالح  عبدالرحمن
الراجحي و شركاه 

المحدودة 

ة اسعباإلضافة لخبرته الو
في المجال اإلداري و 
ً حاصل  القيادي، فأنه أيضا
على شهادات متميزة في 

 علوم المحاسبة.

    دكتوراه محاسبة- 
Case Western 
Reserve University

  

الرئيس التنفيذي و 
 –العضو المنتدب 
شركة أميانتيت 

 العربية السعودية 

سليمان بن 
عبدالعزيز 
 التويجري 

٦ 
    بةماجستير محاس - 

University of 
Illinois
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 تسلسل االسم الوظائف الحالية الوظائف السابقة المؤهالت الخبرات
 أعضاء اللجنة التنفيذية   

سنة خبرة في  ١٥أكثر من 
المجال اإلداري و 

 المناصب العليا

      ماجستير إدارة أعمال
الجامعة األمريكية في  –

لندن
  

     رئيس مجلس
شركة  – اإلدارة

تطورة تكوين الم
للصناعات

عبدهللا بن 
محمد 
 العثمان

١ 
      بكالوريوس إدارة

جامعة الملك  –صناعية 
فهد للبترول و المعادن

حصل على العديد من 
الشهادات الفنية 

المتخصصة و العامة. كما 
و قد عمل في مجال هنسة 

 النفط لسنوات عدة. 

بكالوريوس هندسة بترول 
جامعة الملك فهد  –

  ل و المعادنللبترو

 –مشرف هندسة بترول 
 شركة أرامكو السعودية 

نائب الرئيس التنفيذي 
شركة الطاقة  –
لديناميكية لخدمات ا

 النفط و الغاز

حاتم بن 
 ٢ فهد بالغنيم

باإلضافة لخبرته الواسعة 
في المجال اإلداري و 

القيادي، فأنه أيضاً حاصل 

    توراه محاسبةدك- 
Case Western 

Reserve 
University

  
 –الرئيس التنفيذي 
شركة أميانتيت 

 العربية السعودية 

سليمان بن 
عبدالعزيز 
 التويجري

٣ 

     بكالوريوس إدارة
جامعة الملك  – صناعية

فهد للبترول و المعادن

أسس عدة بنوك و شركات 
رائدة داخل المملكة و الخليج 
العربي. و أيضاً، له يملك 
خبرة في المجال األكاديمي 

 و التدريس.

 –بكالوريوس اقتصاد 
 جامعة الملك سعود

  

جلس رئيس م
شركة  –اإلدارة 

الدواء للخدمات 
 الطبية

وليد بن 
محمد 

 الجعفري 
٧ 

خبرة طويلة في اإلدارة و 
 المناصب العليا

شهادات مختصة في إدارة 
 جامعة ببرداين –األعمال 

  

رئيس مجلس إدارة 
مجموعة عصام  –

خيري قباني و 
 شركاه

حسان بن 
عصام 
 قباني 

٨ 

عمل بشكل متميز في 
ادي لعدة المجال اإلقتص

سنوات و له خبرات و 
شهادات متخصصة أخرى 
في مجاالت متعددة منها 
اإلدارة المالية و إدارة 

 المخاطر

     ماجستير رياضيات
جامعة دي بول –تطبيقية 

 وزارة  –مستشار
االقتصاد و التخطيط

     مركز  –عالم بيانات
الدراسات اإلستراتيجية 

  رئيس اإلدارة
المالية و 
 –المحاسبة 

شركة أجدى 
 الغذاء التجارية

  شريك تنفيذي-  
 التحليالت شركة

 المتقدمة
 المحدودة

عبدالرحمن 
بن 

عبدالمحسن 
 بالغنيم 

٩ 
     بكالوريوس إدارة مالية
جامعة الملك فهد  –

للبترول و المعادن

     محلل ائتمان– 
صندوق التنمية 

الصناعية السعودي 

حصل على العديد من 
فنية المتخصصة الشهادات ال

و العامة. كما و قد عمل في 
مجال هنسة النفط لسنوات 

 عدة.

بكالوريوس هندسة بترول 
جامعة الملك فهد  –

 للبترول و المعادن

 –مشرف هندسة بترول 
 شركة أرامكو السعودية 

نائب الرئيس 
 شركة –التنفيذي 

الطاقة الديناميكية 
نفط و لخدمات ال

 الغاز

حاتم بن 
فهد بالغنيم 

١٠ 
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على شهادات متميزة في 
 علوم المحاسبة.

    ماجستير محاسبة - 
University of 

Illinois

      بكالوريوس إدارة
جامعة الملك  – صناعية

فهد للبترول و المعادن 
 اء لجنة المراجعةأعض  

عمل بشكل متميز في 
المجال اإلقتصادي لعدة 
سنوات و له خبرات و 

شهادات متخصصة أخرى 
في مجاالت متعددة منها 

اإلدارة المالية و إدارة 
 المخاطر 

     ماجستير رياضيات
جامعة دي بول –تطبيقية 

  /مدير مشاريع
 –باحث اقتصادي 

وزارة االقتصاد و 
  التخطيط

 ات عالم بيان– 
مركز الدراسات 

اإلستراتيجية 

مدير مشاريع/ باحث 
وزارة  –اقتصادي 

 االقتصاد و التخطيط 

عبدالرحم
ن بن 

عبدالمحس
 ن بالغنيم

١ 

 –بكالوريوس إدارة مالية 
جامعة الملك فهد للبترول 

 و المعادن

  محلل ائتمان– 
صندوق التنمية 

الصناعية 
السعودي 

سنة خبرة في  ٣٠
 ليا.المناصب الع

بكالوريوس إدارة صناعية 
جامعة الملك فهد  –

 للبترول و المعادن

الشركة  –مدير عام 
 الشرقية للبتروكيماويات 

 –نائب المدير العام 
المصنع السعودي 
 إلسطوانات الغاز 

وليد بن 
محمد 

 العثيمين 
٢ 

  

   دكتوراه محاسبة– 
جامعة تكساس

  

   المدير المالي– 
شركة أميانتيت 

عودية الس

عمرو بن 
خالد كردي  ٣ 

   ماجستير محاسبة– 
جامعة أريوزنا

   مستشار مالي– 
شركة خشيم القابضة 

   بكالوريوس محاسبة– 
جامعة الملك فهد للبترول 

و المعادن

   رئيس التدقيق
جامعة  -التنفيذي 

الملك فهد للبترول و 
المعادن 

 مكافآتأعضاء لجنة الترشيحات و ال    

أسس عدة بنوك و شركات 
رائدة داخل المملكة و 

الخليج العربي. و أيضاً، له 
يملك خبرة في المجال 
 األكاديمي و التدريس.

 –بكالوريوس اقتصاد 
 جامعة الملك سعود

  
رئيس مجلس اإلدارة 

شركة الدواء  –
 للخدمات الطبية 

وليد بن 
محمد 

 الجعفري 
١ 

خبرة في المناصب القيادية 
سنة، كما و  ٥٠كثر من أل

قد تسلم مناصب عليا في 
 شركات كبيرة.

بكالوريوس إدارة هندسة 
  جامعة تكساس –بترول 

     الرئيس التنفيذي– 
شركة السعودية للكهرباء  رئيس مجلس إدارة 

شركة والء للتأمين 
 التعاوني

سليمان بن 
عبدهللا 
 القاضي

٢ 
شركة أرامكو  –مدير عام 
 السعودية 

برة طويلة في اإلدارة و خ
 المناصب العليا

شهادات مختصة في إدارة 
 جامعة ببرداين –األعمال 

  
 –رئيس مجلس إدارة 

مجموعة عصام 
خيري قباني و شركاه

حسان بن 
عصام 
 قباني

٣ 
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 أعضاء لجنة إدارة المخاطر       
تولى عضوية مجلس إدارة 
الغرفة التجارية في المنطقة 

 ضو فيالشرقية و قد كان ع
اللجنة الصناعية فيها، 

وعمل كنائب رئيس مجلس 
الغرفة التجارية اإليطالية 

 السعودية.

     ماجستير إدارة أعمال– 
جامعة هيوستن

        /مساعد أمين صندوق
بنك  –محلل ائتمان 
هيوستن الوطني   -الرئيس التنفيذي

 مجموعة الشعيبي 

وليد بن 
سهيل 

 الشعيبي 
١ 

الهندسة بكالوريوس علوم 
 جامعة رايس –المدنية 

        مهندس تصميمات
براون آند  –الخط السريع 
روت/تكساس 

 ٣٠خبير تأمين ألكثر من 
سنة، و مؤسس لعديد من 

الشركات في الشرق 
 األوسط.

 –بكالوريوس اقتصاد 
الجامعة األمريكية في 

 القاهرة

 تقلد مناصب عليا في
شركة أبوظبي الوطنية 

 للتأمين

شركة  -ر عام مدي
إلكتتاب  اي.جي.اي

 التأمين 

واصف بن 
سليم 
 الجبشة

٢ 

مؤسس لعدة شركات كبيرة 
 في المنطقة 

بكالوريوس علوم تمويل 
جامعة الملك فهد  –

 للبترول و المعادن

كة شر -الرئيس التنفيذي
 الراجحي للتجارة 

    رئيس مجلس
شركة  – اإلدارة

اسمنت السعودية  خالد بن 
عبدالرحم

راجحين ال
٣    الرئيس التنفيذي- 

شركة عبدالرحمن 
صالح الراجحي و 

شركاه المحدودة 
 أعضاء لجنة اإلستثمار      

مؤسس لعدة شركات كبيرة 
 في المنطقة 

بكالوريوس علوم تمويل 
جامعة الملك فهد  –

 للبترول و المعادن

كة شر -الرئيس التنفيذي
 الراجحي للتجارة 

    رئيس مجلس
شركة  – رةاإلدا

اسمنت السعودية  خالد بن 
عبدالرحم

ن الراجحي
١    الرئيس التنفيذي- 

شركة عبدالرحمن 
صالح الراجحي و 

شركاه المحدودة 
تولى عضوية مجلس إدارة 
الغرفة التجارية في المنطقة 
الشرقية و قد كان عضو في 

اللجنة الصناعية فيها، 
وعمل كنائب رئيس مجلس 

ية اإليطالية الغرفة التجار
 السعودية.

     ماجستير إدارة أعمال
جامعة هيوستن –

        مساعد أمين
 –صندوق/ محلل ائتمان 
بنك هيوستن الوطني   -الرئيس التنفيذي

 مجموعة الشعيبي 

وليد بن 
سهيل 
 الشعيبي

٢ 
بكالوريوس علوم الهندسة 

  جامعة رايس –المدنية 

       مهندس تصميمات
براون آند  –الخط السريع 

روت/تكساس 

خبرة طويلة في اإلدارة و 
 المناصب العليا

شهادات مختصة في إدارة 
   جامعة ببرداين –األعمال 

 –رئيس مجلس إدارة 
مجموعة عصام 

 خيري قباني و شركاه

حسان بن 
عصام 
 قباني

٣ 

  

 اإلدارة التنفيذية 

  

   سماال الوظائف الحالية الوظائف السابقة المؤهالت الخبرات

سنه خبرة  ٣٠اكثر من 
في المناصب االدارية 

 العليا/ التنفيذية.

سنوات كرئيس تنفيذي  ٥ بكالوريوس تجارة
للشئون المالية في شركة 

 والء.  

رئيس تنفيذي لشركة والء 
 للتأمين التعاوني

شهادة عليا معتمدة في  ١ جونسون فارغس 
 المحاسبة 

 ٢ صالح محمد الجبر   بكالوريوس تسويق
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في مجالس الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا اء أسم -٢
 إدارتها الحالية و السابقة أو من مديريها 

  

الكيان 
القانوني

داخل المملكة/ 
 خارج المملكة

اسم الشركة 
التي يكون فيها 
عضو المجلس 

عضواً في 
مجالس إداراتها 
السابقة أو من 

 مديريها

الكيان 
 القانوني

داخل 
المملكة/ 
خارج 
 المملكة

اسم الشركة التي يكون فيها عضو 
عضواً في مجالس إداراتها  المجلس

 الحالية أو من مديريها
 اسم العضو

 الشركة السعودية للكهرباء داخل المملكة مدرجة      

سليمان 
 القاضي

 شركة الصناعات الكيميائية األساسية داخل المملكة مدرجة      

 البنك األول داخل المملكة مدرجة      

 التطوير الكيميائي شركة داخل المملكة غير مدرجة      

  
  

  
  

  
  

 مجموعة الجذور العربية داخل المملكة غير مدرجة

عبدهللا 
 العثمان

 شركة تكوين المتطورة للصناعات  داخل المملكة مدرجة      

 شركة العثمان القابضة  داخل المملكة غير مدرجة      

    
  

  
  

 وزارة اإلسكان –ارية صندوق التنمية العق داخل المملكة غير مدرجة

  

 خارج المملكة  غير مدرجة      
الشركة العالمية للتأمينات العامة القابضة 

 المحدودة 

واصف 
 الجبشة

 العالمية للتأمينات العامة (دبي) المحدودة  خارج المملكة  غير مدرجة      

 تثمار شركة األسواق المتخصصة لإلس خارج المملكة  غير مدرجة      

 شركة الشرقية لوساطة التأمين خارج المملكة  غير مدرجة      

 شركة التطوير الكيميائي  داخل المملكة غير مدرجة      
وليد 

 الشعيبي
 شركة كالم تيليكوم خارج المملكة غير مدرجة      

 شركة مشاريع التدفئة و التبريد داخل المملكة غير مدرجة      

سنه خبرة  ٣٠اكثر من 
لتسويق في مجال ا
 والمبيعات.

نائب الرئيس للتسويق 
والمبيعات لشركة والء 

 للتأمين التعاوني
خبرة في إدارة مخاطر 
الشركات، نظام السوق 

 المالية.
  بكالوريوس إدارة مالية

مسؤول إدارة المخاطر في 
شركة تأمين محلية آخرى.

ؤون شالرئيس التنفيذي لل
 المالية

 ٣ شهيل الشهيل

سنه خبرة  ٢٠اكثر من 
في مجال التأمين في 

 السعودية وغيرها.

ماجستير إدارة أعمال 
  وتسويق  

  في التأمين  ACIIشهادة 
 ٤ وصيف منهاس الرئيس التنفيذي لإلكتتاب  
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 شركة صناعة الشباك السعودية المحدودة داخل المملكة مدرجةغير       

 داخل المملكة مدرجة
شركة النقل 

 البحري
 بنك البالد داخل المملكة مدرجة

خالد 
 الراجحي

 داخل المملكة مدرجة
شركة االتصاالت 

 السعودية
 شركة االسمنت السعودية داخل المملكة مدرجة

 شركة تكوين المتطورة للصناعات داخل المملكة جةمدر شركة ناس  خارج المملكة مدرجة

 شركة تنامي العربي داخل المملكة غير مدرجة شركة دانة غاز خارج المملكة مدرجة

 شركة الراجحي للتجارة داخل المملكة غير مدرجة      

 شركة تكوين المتطورة للصناعات  داخل المملكة مدرجة      

سليمان 
 التويجري

 شركة التطوير الكيميائي داخل المملكة مدرجة غير      

 شركة ملكية لإلستثمار داخل المملكة مدرجة      

 الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة داخل المملكة غير مدرجة      

 المغرب -شركة أميانتيت  خارج المملكة غير مدرجة       

 سوسشركة أمن  خارج المملكة غير مدرجة       

 داخل المملكة غير مدرجة      
الشركة العالمية ألدارة وتشغيل البنية 

 التحتية المحدودة (اميواتر)

 شركة أميانتيت لصناعة المطاط المحدودة داخل المملكة غير مدرجة      

 داخل المملكة غير مدرجة      
شركة أمياتيت لصناعة الفير جالس 

 المحدودة

 شركة اميرون العربية السعودية المحدودة داخل المملكة غير مدرجة      

 شركة بوند ستراند المحدودة داخل المملكة غير مدرجة      

 داخل المملكة غير مدرجة      
الشركة العربية السعودية لصناعة أنابيب 

 حديد الدكتايل المحدودة

 داخل المملكة غير مدرجة      
لمنتجات الشركة العربية السعودية ل

 الخرسانية (ساكوب)

 شركة أميكون السعودية داخل المملكة غير مدرجة      

 شركة بي. دبليو. تي خارج المملكة غير مدرجة       

 شركة أميانتيت قطر المحدودة خارج المملكة غير مدرجة       

 شركة سار بالست خارج المملكة غير مدرجة       

 شركة اميرون مصر رج المملكةخا غير مدرجة       

 شركة ايه. أف. أل. أي مصر خارج المملكة غير مدرجة       

 داخل المملكة غير مدرجة      
شركة أميانتيت العربية السعودية لإلدارة 

 المحدودة

 شركة البنية التحتية للمقاوالت المحدودة داخل المملكة غير مدرجة      

 شركة بي دبليو تي السعودية المملكةداخل  غير مدرجة      

 شركة أميانتيت للدكتايل خارج المملكة غير مدرجة       
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 شركة أميانتيت العالمية القابضة المحدودة خارج المملكة غير مدرجة       

 شركة فلوتايت تكنولوجي خارج المملكة غير مدرجة       

 لوشركة أميب خارج المملكة غير مدرجة       

 شركة سوبور بور  خارج المملكة غير مدرجة       

 شركة سوبور  قاب خارج المملكة غير مدرجة       

 شركة المتقدمة للبتروكيماويات داخل المملكة مدرجة      

وليد 
 الجعفري

 الشركة الخليجية للتعمير العقاري داخل المملكة مدرجة      

 شركة سياحة العالمية  داخل المملكة غير مدرجة      

 شركة الدواء للخدمات الطبية داخل المملكة غير مدرجة      

 شركة مشراف للتطوير العقاري داخل المملكة غير مدرجة      

 مجموعة عصام قباني و شركاه داخل المملكة غير مدرجة      
حسان 
 قباني

  المحدودة المتقدمة التحليالت شركة  داخل المملكة  غير مدرجة      
عبدالرحمن 

  بالغنيم
غير 

  مدرجة
  داخل المملكة

سي اند جاي 
  شركة األحساء للتنمية  داخل المملكة  مدرجة  السعودية العربية

  شركة فهد بن سليمان بالغنيم و أبنائه  داخل المملكة  غير مدرجة       حاتم بالغنيم

  الشركة السعودية للجودة و التفتيش  داخل المملكة  غير مدرجة      

 

 التالي:على النحو ا تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه -٣

 
	تصنيف العضوية  طبيعة العضو 	إسم العضو 

 غير تنفيذي   رئيس مجلس اإلدارة   سليمان بن حمد القاضي 

 غير تنفيذي   نائب رئيس مجلس اإلدارة   عبدهللا بن محمد العثمان 

 غير تنفيذي   عضو   واصف سليم الجبشة 

ذي غير تنفي    عضو  وليد بن سهيل الشعيبي

 غير تنفيذي  عضو  خالد بن عبدالرحمن الراجحي

 مستقل عضو  وليد بن محمد الجعفري

 مستقل عضو  سليمان بن عبدالعزيز التويجري

 مستقل عضو  حسن بن عصام قباني 

 مستقل عضو  عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم

 مستقل عضو  حاتم بن فهد بالغنيم 

 

علماً بمقترحات  -و بخاصة غير التنفيذيين–اءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه اإلجر  -٤
 المساهمين و ملحوظاتهم حيال الشركة 

م لم تصل أي ملحوظات للشركة من قبل المساهمين أو اقتراحات، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. رغم ذلك ٢٠١٧عام خالل 
ى دائماً لإلستماع للمساهمين و مالحظاتهم و دراسة آلية تطبيقها إن أمكن. و يكون ذلك بتسجيل تلك المالحظات في محضر إال أن الشركة تسع

الجمعيات العامة و التي يتم إطالع أعضاء مجلس اإلدارة عليها، في حال عدم حضورهم للجمعية و مناقشة هذه الملحوظات معهم، إن 
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لمساهمين التقدم للشركة مباشرة إلقتراح أو إبداء أي ملحوظاتهم حيال الشركة، على أن تلتزم اإلدارة استدعى. في حاالت أخرى، يمكن ل
  التنفيذية بإحاطة أعضاء المجلس بها.

 
  مجلس اإلدارة واللجان التابعة  -٥

تحقق من مراقبة اإلدارة التنفيذية لل كما يقوم بمهمة ،يتولى مجلس اإلدارة رسم الخطط االستراتيجية للشركة والعمل مع إدارة الشركة لتحقيقها
 كل عام. فيويتم ذلك خالل العديد من االجتماعات المنتظمة التي يتم عقدها  ،إدارة الشركة وتشغيل اعمالها بصورة فاعلة

  قام المجلس بتكوين اللجان التالية لضمان المراقبة التامة والتحقق من فاعلية اإلدارة التنفيذية بالقيام بمهامها:
 

  اللجنة التنفيذية -(أ)
تولى اللجنة التنفيذية تقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة حول الموضوعات الهامة مثل الخطط اإلستراتيجية وخطط العمل، ويقوم مجلس 

  .اإلدارة بتفويض اللجنة التنفيذية للقيام بمهامه في بعض الحاالت
  

  -كما هو مبين في الجدول التالي: ة اجتماعاتستعقدت اللجنة خالل الفترة التي يشملها هذا التقرير 
  

 ) اجتماعات٦عدد االجتماعات (

اســـم 
 العضــــو

طبيعة 
 العضوية

االجتماع 
 السادس

االجتماع 
 الخامس

االجتماع الثاني االجتماع الثالث االجتماع الرابع  االجتماع األول

١٦/٢/٢٠١٧ ٢٦/٤/٢٠١٧ ٢٦/٦/٢٠١٧ ٢٦/٩/٢٠١٧ ١٠/١١/٢٠١٧ ٢٠/١١/٢٠١٧ 

√ √ √ √ √ √ 
عبد هللا 
 العثمان

رئيس  
 اللجنة 

√ √ √ √ √ √ 
سليمان 

التويجري 
 عضو

√ √ √ √ √ √ 
حاتم 

 بالغنيم  
 عضو

  
  لجنة المراجعة -(ب)

مليات المراجعة عقوم لجنة المراجعة بمهام تفعيل توصيات مجلس اإلدارة فيما يتعلق باإلشراف على التقارير المالية للشركة وتقييم مدى كفاية 
  الداخلية والخارجية وتقييم ومراقبة عمليات إدارة التدقيق الداخلي والمراقبة النظامية.

 
  -كما هو مبين في الجدول التالي: اجتماعات ستةعقدت اللجنة خالل الفترة التي يشملها هذا التقرير 

   

 ) اجتماعات٦عدد االجتماعات (

اســـم 
 العضــــو

طبيعة 
 العضوية

جتماع السادساال
االجتماع 
 الخامس

 االجتماع األول االجتماع الثاني االجتماع الثالث االجتماع الرابع

١٥/١/٢٠١٧ ١٩/٢/٢٠١٧ ١٦/٤/٢٠١٧ ٢٦/٧/٢٠١٧ ١٥/١٠/٢٠١٧ ١٩/١٢/٢٠١٧ 

√ √ √ √ √ √ 
عبدالرحمن 

 بالغنيم
رئيس  
 اللجنة 

√ √ √ √ √ √ 
وليد 

 العثيمين 
 عضو

√ √ √ √ √ √ 
عمرو 

 ردي  ك
 عضو
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  لجنة اإلستثمار -(ج)
لمحافظ اتقوم لجنة االستثمار بمهام مراقبة ومراجعة السياسة االستثمارية واإلشراف على تنفيذها والموافقة على أنشطة اإلستثمار ومراقبة أداء 

  .االستثمارية
  -كما هو مبين في الجدول التالي: اجتماعات ثالثعقدت اللجنة خالل الفترة التي يشملها هذا التقرير 

 

 ) اجتماعات٤عدد االجتماعات (

 اســـم العضــــو
طبيعة 
العضوية

 االجتماع األول االجتماع الثاني االجتماع الثالث االجتماع الرابع

 م٢٢/١/٢٠١٧ م٢١/٥/٢٠١٧ م٢١/٩/٢٠١٧ م٢٠/١٢/٢٠١٧

 خالد الراجحي √ √ √ √
رئيس  
 اللجنة 

√ √ x √  عضو قباني  حسان 

 عضو وليد الشعيبي   √ √ √ √

  

  لجنة الترشيحات والمكافآت -(د)
تكون لجنة المكافآت والترشيحات مسؤولة عن التوصيات بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة والمراجعة السنوية لإلحتياجات المطلوبة من 

كل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة، كما تقوم اللجنة بمراجعة هي
  .إجراءها، كما تقوم بدراسة هيكلة الشركة واإلشراف على التوظيف

 
 -كما هو مبين في الجدول التالي: اجتماعات ثالثعقدت اللجنة خالل الفترة التي يشملها هذا التقرير 

  

 ) اجتماعات٣عدد االجتماعات (

 االجتماع األول االجتماع الثاني االجتماع الثالث طبيعة العضوية اســـم العضــــو

 م٢١/٥/٢٠١٧ م١٥/١٠/٢٠١٧ م٤/١٢/٢٠١٧

 رئيس  اللجنة  وليد الجعفري √ √ √

 عضو سليمان القاضي   √ √ √

√ √ x    عضو حسان قباني 

  
 لجنة المخاطر  -(هـ)

م المشورة وعمل التوصيات المتعلقة بإدارة مخاطر الشركة التي تعتبر ذي مجازفة عالية تجتمع اللجنة لمراجعة تقارير مدير المخاطر لتقدي
الى مجلس اإلدارة. وتدار المخاطر في كل منطقة من قبل مدراء خطوط معنيين ورؤساء أقسام، ولقد قامت اللجنة بوضع نظام لجنة إدارة 

  .تمادها حسب األصول من قبل مجلس اإلدارةالمخاطر وسياسات إدارة المخاطر واالستراتيجيات الذي تم اع
 

  -كما هو مبين في الجدول التالي: اجتماعات أربععقدت اللجنة خالل الفترة التي يشملها هذا التقرير 
  

 ) اجتماعات٤عدد االجتماعات (

 االجتماع األول االجتماع الثاني االجتماع الثالث االجتماع الرابع طبيعة العضوية اســـم العضــــو

 م٢٢/١/٢٠١٧ م٢١/٥/٢٠١٧ م٢١/٩/٢٠١٧ م٢٠/١٢/٢٠١٧
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 رئيس  اللجنة  وليد الشعيبي √ √ √ √

√ x x √ عضو واصف الجبشة 

 عضو خالد الراجحي   √ √ √ √

 

حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه و أداء لجانه و أعضائه، و  -٦
 ت بالتقييم و عالقتها بالشركة، إن وجدت.الجهة الخارجية التي قام

 الشركة اتيجيةاستر و أهداف تحقيق االعتبار في تأخذ بحيث ولجانه، اإلدارة مجلس أداء لتقييم آليات عدة والمكافآت الترشيحات لجنة وضعت
 لسنة له اجتماع اخر في جلسالم على عرض قد و .الشركة مصلحة مع يتفق بما لمعالجتها واالقتراحات والضعف القوة جوانب وتحديد
 استكمالها لىع االتفاق و المجلس أعضاء قبل من اإلعتبار بعين اخذها وتم المكافآت، و الترشيحات لجنة من بتوصية التقييم نماذج م٢٠١٧

  .للمجلس الالزمة التوصية وتقديم والمكافآت الترشيحات لجنة قبل من ومراجعتها م٢٠١٧ لعام
  

   فوعة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيينتفاصيل المكافآت المد -٧

 سياسة  فيو عن كيفية تحديد هذه المكافآت اء مجلس اإلدارة و لجانه و كبار التنفيذيين بالشركة ضتم اإلفصاح عن مكافآت أع  
ن قبل الجمعية العامة الخاصة بالشركة و التي اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة و الموافقة عليها مالحوكمة الخاصة بالشركة 

  م٢٥/٠٥/٢٠١٧
 و نؤكد على عدم وجود أي انحراف جوهري بين ما ورد في سياسة المكافآت الداخلية و المبالغ المذكورة أدناه.

 
 يلي: امية كل المكافآت و التعويضات لكم توضح الجداول التال 
  

 جميع األرقام بالـ مليون لایر سعودي)( أعضاء مجلس اإلدارة  )أ
 

  ع الكليالمجمو
مبالغ 
  *مقيدة

  
  المجموع

  المكافآت الثابتة

بدل    إسم العضو
حضور 
جلسات 
 اللجان

بدل 
حضور 
جلسات 
 المجلس

 مبلغ معين

 أوالً: األعضاء المستقلين
٠٫٥ 

  
  

 وليد الجعفري ٠٫١٨ ٠٫٠٢ ٠٫٠٧٧ ٠٫٢٢٣ ٠٫٢٢٣

٠٫٥ 
  
  

 سليمان التويجري ٠٫١٨ ٠٫٠٢ ٠٫٠٨٥ ٠٫٢١٥ ٠٫٢١٥

٠٫٣٧٥ 
  
  

 حسان قباني ٠٫١٣٥ ٠٫٠١٥ ٠٫٠٦٥ ٠٫١٦ ٠٫١٦

٠٫٥ 
  
  

 عبدالرحمن بالغنيم ٠٫١٨ ٠٫٠٢ ٠٫٠٨٥ ٠٫٢١٥ ٠٫٢١٥

٠٫٥ 
  
  

 حاتم بالغنيم ٠٫١٨ ٠٫٠٢ ٠٫٠٨٥ ٠٫٢١٥ ٠٫٢١٥

 ثانياً: األعضاء غير التنفيذيين
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٠٫٥ 
  
  

 سليمان القاضي ٠٫٢٥ ٠٫٠٢ ٠٫٠٧٨ ٠٫٣٤٨ ٠٫١٥٢

٠٫٥ 
  
   

  عبدهللا العثمان  ٠٫١٨  ٠٫٠٢  ٠٫٠٨٥  ٠٫٢٨٥  ٠٫٢١٥

٠٫٥ 
  
   

  واصف الجبشه  ٠٫١٨  ٠٫٠٢  ٠٫٠٤  ٠٫٢٤  ٠٫٢٦

٠٫٥ 
  
  

 وليد الشعيبي ٠٫١٨ ٠٫٠٢ ٠٫٠٩ ٠٫٢٩ ٠٫٢١

٠٫٥ 
  
  

 خالد الراجحي ٠٫١٨ ٠٫٠٢ ٠٫٠٩ ٠٫٢٩ ٠٫٢١

 ثالثاً: األعضاء التنفيذيين

 ال يوجد
  
  .ةمن قبل الجمعية العامقة مواف ألعضاء مجلس اإلدارة بعدمبالغ مقيدة سوف تصرف * 
 
أو أتعاب قبضوها  أو بدل مصروفات نود أن ننوه بأنه عدا المبالغ المذكورة أعاله لم يمنح ألي من أعضاء مجلس االدارة أي مزايا عينيةو 

و أي أسهم ممنوحة أعضاء باالضافة لم يستلم أي من األ ،كعاملين أو اداريين، ولم تمنح أي مكافأة خاصة لرئيس مجلس االدارة أو أمين السر
      . مكافآت دورية أو خطط تحفيزية قصيرة أو طويلة األجل

  
 لایر سعودي) ألف(جميع األرقام بالـ  كبار التنفيذيين خمسة من مكافآت  )ب

 

 المجموع الكلي

  المكافآت الثابتة  المكافآت المتغيرة

  

خطط تحفيزية قصيرة األجل   رواتب  بدالت  مزايا عينية  المجموع

٣٬٠٧٦  ٧٦٨  ٣٠٦  ٤٬١٥٠   ٣٬٢٥٠  ٧٬٤٠٠  
كبار التنفيذيين بما  خمسة من مكافآت

فيهم الرئيس التنفيذي والرئيس 
  التنفيذي للشؤون المالية

 
ي خمسة كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذو نود أن ننوه بأنه عدا المبالغ المذكورة أعاله لم يمنح ألي من 

 أو مكافآت دورية أو خطط تحفيزية طويلة األجل أو أسهم ممنوحة.  أرباحأي المالية للشؤون 
  

  (جميع األرقام بالـ مليون لایر سعودي)  مكافآت أعضاء لجان مجلس اإلدارة )ج
  

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

 اإلسم 

 أعضاء لجنة المراجعة
 وليد بن محمد العثيمين *٠٫١ ٠٫٠١٥ ٠٫١١٥

 عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم ٠٫٠٧ ٠٫٠١٥ ٠٫٠٨٥
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 عامر خالد كردي *٠٫١ ٠٫٠١٥ ٠٫١١٥

 أعضاء لجنة المكافآت و الترشيحات
 وليد محمد بن الجعفري ٠٫٠٧ ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٧٨

 سليمان بن عبد هللا القاضي ٠٫٠٧ ٠٫٠٠٨ ٠٫٠٧٨

 يحسان بن عصام قبان ٠ ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٥

 أعضاء لجنة المخاطر
 وليد بن سهيل الشعيبي ٠ ٠٫٠١ ٠٫٠١

 واصف بن سليم الجبشة ٠٫٠٣٥ ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٤

 خالد بن عبد الرحمن الراجحي ٠ ٠٫٠١ ٠٫٠١

 أعضاء اللجنة التنفيذية
 عبد هللا بن محمد العثمان ٠٫٠٧ ٠٫٠١٥ ٠٫٠٨٥

 سليمان بن عبد العزيز التويجري ٠٫٠٧ ٠٫٠١٥ ٠٫٠٨٥

 حاتم بن فهد بالغنيم ٠٫٠٧ ٠٫٠١٥ ٠٫٠٨٥

 أعضاء لجنة اإلستثمار
 خالد بن عبد الرحمن الراجحي ٠٫٠٧ ٠٫٠١ ٠٫٠٨

 حسان بن عصام قباني ٠ ٠٫٠٦ ٠٫٠٦

 وليد بن سهيل الشعيبي ٠٫٠٧ ٠٫٠١ ٠٫٠٨

  .ةالجمعية العامموافقة  بعد اللجنةألعضاء مبالغ مقيدة سوف تصرف  ٠٫٠٣اضافة * 
 

 ود االحتياطيةالجزاءات والقي -٨
 ،بناءاً على نظام الشركة األساسي والمادة الرابعة عشر من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي

 وجدال تكما و تؤكد الشركة بأنه  من رأس مال الشركة بإسم مؤسسة النقد العربي السعودي %١٠قامت الشركة بإيداع وديعة نظامية بنسبة 
  م.٢٠١٧أي غرامات على الشركة خالل 

  
 حوكمة الشركات -٩

الئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي و الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة تم تطبيق جميع أحكام 
  فيما عدا التالي: السوق المالية 

 
 

 نص المادة/ الفقرة أسباب عدم التطبيق
دة/ رقم الما
 الفقرة

 لم يتم العمل بهذه المادة كونها مادة استرشادية
الشروط الواجب توافرها في أمين سر مجلس 

 االدارة
٣٨ 

 لم يتم العمل بهذه المادة كونها مادة استرشادية

وضع سياسة تكفل اقامة التوازن بيبن أهدافها 
واالهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها، 

الجتماعية واالقتصادية بغرض تطوير االوضاع ا
 للمجتمع.

٨٧ 

 لم يتم العمل بهذه المادة كونها مادة استرشادية

أن يتضمن الموقع االلكتروني للشركة جميع 
المعلومات المطلوب االفصاح عنها وأي بيانات أو 
معلومات أخرى تنشر من خالل وسائل االفصاح 

 االخرى.

٣-٨٩ 
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 ٩٥ تشكيل لجنة حوكمة الشركات سترشاديةلم يتم العمل بهذه المادة كونها مادة ا

 
  الرقابة الداخلية  -١٠

ولية األشراف نيابة عن المجلس على مايتعلق بالتقارير المالية للشركة ؤلقد شكل مجلس اإلدارة لجنة المراجعة والتي من أهم مهامها تولي مس
افة إلى إجراءات إدارة المخاطر. تتكون لجنة المراجعة من كفاية وفعالية إجراءات التدقيق الداخلي والخارجي للشركة باإلضوتقييم مدى 

 ً ورئيس لجنة المراجعة عضو غير تنفيذي ومستقل في مجلس اإلدارة.  ،ثالثة أعضاء، ومن بين األعضاء الثالثة عضوين مستقلين تماما
  عدة أمور من أهمها:إلى النظر في  ، وهدفت تلك االجتماعاتم٢٠١٧عقدت لجنة المراجعة ستة اجتماعات خالل العام 

 
 مراجعة النتائج المالية األولية للشركة والموافقة عليها.  )أ

 تقييم فعالية أداء إجراءات التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي للشركة.  )ب
 تقييم فعالية أداء إجراءات اإللتزام وإدارة الرقابة النظامية بالشركة.  )ج
 خاطر.الوقوف على مدى فعالية أنظمة وممارسات إدارة الم  )د

 
ة رإن مستوى الرضا على التدقيق السنوي للقوائم المالية يعكس مستوى فاعلية بيئة وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ومستوى ممارسات إدا

ي الحد من ففاعلية نظام الرقابة الداخلية يأكد مجلس اإلدارة  فإن المخاطر. إضافة إلى مساندة قسم التدقيق الداخلي للجنة المراجعة وبالتالي
 المخاطر التي تواجهها الشركة والتي تساعد الشركة على تحقيق أهدافها.

ات سيحافظ قسم التدقيق الداخلي على استقالليته عن طريق مرجعيته إلى لجنة المراجعة استناداً إلى األنظمة المحلية إضافة إلى أفضل الممار
سياسات وإجراءات الشركة وكذلك أفضل الممارسات، كما إن اإلجراءات التي يتم في هذا الخصوص وفقا لتعليمات لجنة التدقيق ومتطلبات 

  اتباعها من قبل قسم التدقيق الداخلي للقيام بمسؤوليته كالتالي:
  
تقييم المخاطر بشكل دوري لجميع العمليات المتعلقة باألعمال حيث يتم تصنيفها طبقاً لدرجة الخطورة إلى ثالثة درجات، خطر عالي   )أ

 توسط او منخفض.أو م
ركيز خطة قسم التدقيق هي الت، حيث أن لى لجنة المراجعة للموافقة عليهاإيتم إعداد خطة قسم التدقيق الداخلي بشكل سنوي وإرسالها   )ب

حيث تعتبر األعمال ذات األخطار العالية هي الموضوع األكثر شيوعاً لدى المدققين والتي يتم التعامل معها بدقة وفق بعلى الخطر
 جراءات المتبعة.اإل

 موافقة من قبل لجنة المراجعة.بلى التعديل تتم إخطة قسم التدقيق قد تحتاج فإن  نتيجة تطور وتغير الظروف،  )ج
 تتم عملية التدقيق حسب خطة المراجعة المعتمدة ويتم تقديم نتائج المراجعة والتدقيق إلى لجنة المراجعة على هيئة تقارير دورية.  )د
 

ً لخطة التدقيق المعتمدة، ورفع تقريره بنتائج المراجعة قسم التدقيق الداخل ي قام بالتدقيق والمراجعة على عدد من األقسام الداخلية طبقا
ك، ضافة إلى ذل. وباإلهوالمالحظات إلى لجنة المراجعة، كما شمل التقرير ردود اإلدارة على تلك المالحظات والخطوات التصحيحية المتخذ

 ما يخص تصحيح المالحظات التي توصل لها قسم التدقيق قد تم إرساله في تقارير دورية للجنة المراجعة. واستناداً فإن التقدم الذي حصل في
على  لى تقرير المدقق الخارجي، وبناءً إإلى تقييم المخاطر فإن خطة المدقق الداخلي وتقاريره يتم عرضها بشكل ربع سنوي وسنوي إضافة 

  فعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.ذلك فإن لجنة التدقيق إستنتجت 

  
لتزام إدارة الشركة ومجلس إدارتها وعامليها إلى ذلك فإن دور قسم الرقابة النظامية في الشركة هو مساندة لجنة المراجعة للتحقق من إإضافة 

النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية بجميع األنظمة والمتطلبات ذات العالقة إضافة إلى اإلرشادات والتعليمات الصادرة من مؤسسة 
  والهيئات التنظيمية األخرى. ومن أهم مسؤوليات الرقابة النظامية بالشركة:

  
تطوير وتنفيذ وتوثيق التحديثات النظامية الالزمة ومراقبة ووضع استراتيجية إلدارة األخطار باإلضافة إلى وضع أنظمة وسياسات   )أ

 تطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي ونظام مكافحة غسيل األموال.ومعايير متوافقة مع أنظمة وم
 ضمان اإللتزام بقواعد وأنظمة هيئة سوق المال بما فيها قواعد التسجيل واإلدراج و الئحة حوكمة الشركات.  )ب
اجعة ع هذه التغيرات ومرمراقبة التغيرات النظامية التي يتم إقرارها في قطاع التأمين والتحقق من كون الشركة تعمل بما يتوافق م  )ج

 المتطلبات الالزمة في هذا الخصوص.
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االلتزام بالمراقبة الدائمة المجدولة والمفاجئة لتقييم مدى صالحية تطبيق المعايير وأسس العمل الداخلي ومدى مطابقتها لالنظمة   )د
 والتوجيهات.

الحفاظ على العالقة المهنية مع المؤسسة والجهات  التأكد من التزام الشركة بشروط ومتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي مع  )ه
 الرقابية والعمل على تطوير تلك العالقة.

العمل مع إدارات وأقسام الشركة لتحديد المشاكل والمصاعب النظامية والرقابية من أجل التحقيق فيها والعمل على حلها بالطرق   )و
 السليمة والصحيحة.   

 كة لطلب االستشارات القانونية التي تحتاجها الشركة وحل القضايا القانونية التي تواجههاالتواصل مع المستشار القانوني للشر  )ز
 

 تفاصيل المساهمات اإلجتماعية للشركة -١١
من أهداف الشركة الرئيسية أن يكون لها دور مميز في المساهمة اإلجتماعية و المشاركة الخيرية و عليه فقد قرر مجلس 

ل سعودي واحد عن كل وثيقة تأمين صدرت لدى الشركة، للجمعيات الخيرية المرخصة في إدارة شركة والء بالتبرع بريا
  المملكة العربية السعودية. سيتم عرض هذه التوصية على الجمعية العامة ليتم اعتمادها.

 

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة و أسماء أعضاء  -١٢
 ارة الحاضرين لهذه الجمعياتمجلس اإلد

  
 سجل الحضور

 اجتماع الجمعية غير العادية    اسم العضو
 م٢١/٥/٢٠١٧

 ١ سليمان بن عبدهللا القاضي √

 ٢ عبدهللا بن محمد العثمان √

 ٣ واصف بن سليم الجبشة  √

 ٤ وليد بن سهيل الشعيبي  √

 ٥ خالد بن عبدالرحمن الراجحي  √

 ٦ الجعفريوليد بن محمد  √

 ٧ سليمان بن عبدالعزيز التويجري  √

 ٨ حسان بن عصام قباني  √

 ٩ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم √

 ١٠ حاتم بن فهد بالغنيم  √
 

  النشاط األساسي -١٣
الشركة  فقط، ورغم أن مجال التأمين العام والصحي واالستثمارات المتعلقة بها نشاطات التأمين وإعادة التأمين التعاوني فيالشركة تمارس 

ن م مرتبطة بعقود إعادة التأمين الواردة إال أنها ليست ذات تأثير يذكر على إيرادات الشركة وصافي األرباح. وتؤثر أنشطة الشركة المختلفة
  أعمال التأمين العام والصحي على نتائج الشركة المالية كالتالي: 

 

  م ٢٠١٦   م٢٠١٧

 ين الطبيالتأم التأمين العام المجموع
تأمين 

  المركبات  التأمين الطبي التأمين العام المجموع
تأمين 

  المركبات

٥٧٢ ١٤٩ ٢٩٥ ١٠١٧    أجمالي أقساط التأمين ٧٠٧ ١٠٣ ٢٩٢ ١١٠٢
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٤٦٠ ١٢٤ ٤٤ ٦٢٧    صافي أقساط التأمين ٦٤٣ ١٠٩ ٤١ ٧٩٢

١٨٧         صافي الدخل من االكتتاب        ٢٥٧
 / المساهمة

-٦٣            مصاريف التشغيل (غير           ٩٢-
 موزعة)

١٢٤          فائض عمليات التأمين       ١٦٥

  

 األداء المالي -١٤
  :م ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الجداول التالية أداء الشركة والمركز المالي لها كما هو في تاريخ تلخص 

  )السعودية الرياالت(األرقام بماليين 

قائمة الدخل  

   م٢٠١٧ م٢٠١٦ م٢٠١٥ م٢٠١٤ م٢٠١٣

       عمليات التأمين  

 أجمالي اقساط التأمين المكتتبة ١٬١٠٢٫٣٣ ١٬٠١٦٫٦١ ٧٥٢٫٩٩ ٦٤٩٫٦١ ٣٤٧٫١٩
 صافي اقساط التأمين المكتسبة ٧٩٢٫٠٩ ٦٢٧٫٠٩ ٤٣٥٫٧١ ٢٦٩٫٥٩ ١٦٥٫٣١
 عمولة إعادة التأمين  ١٦٫٩٥ ٢٠٫٣٥ ١٨٫١٥ ١٩٫٢٥ ٢١٫٢٢

 خرىايرادات اكتتاب أ ٦٫١٦ ٥٫٠٠ ٢٫٦١ ٠٫٦٥ ٠٫١٠

 مجموع االيرادات ٨١٥٫٢٠ ٦٥٢٫٤٤ ٤٥٦٫٤٧ ٢٨٩٫٤٩ ١٨٦٫٦٣

            

)٤٥٣٫٢٥( )٤٠٥٫٩٦( )٣٨٢٫٩٧( )٢٠٦٫٣٤( )١١٠٫٤٠( 
صافي المطالبات المتكبدة بما فيها 

 األحتياطيات
 تكاليف اكتتاب وثائق التأمين )٧٣٫٤٠( )٦٢٫٣٨( )٤٥٫٢٧( )٣٦٫٠٠( )٢٠٫٥٩(

 الخسارة مصاريف فائض - - - )٩٫٣٧( )٦٫٧٢(
 مصاريف أخرى )٣٤٫٥٣( )٢٨٫٧٧( )١٨٫٥٩( )١٠٫٥٩( )٣٫٩٥(

 مخصصات أقساط تأمين إضافية )٢٫٤٤( ٣٦٫١١ )٩٫٥٠( )١٤٫٣٩( -

 مخصصات فنية أخرى ٥٫١٥ )٤٫٩٢( )٥٫١٥( )٠٫١٠( -

 مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب )٥٥٨٫٤٧( )٤٦٥٫٩٢( )٤٦١٫٤٨( )٢٧٦٫٧٩( )١٤١٫٦٦(

            

 صافي دخل االكتتاب ٢٥٦٫٧٣ ١٨٦٫٥٢ )٥٫٠١( ١٢٫٧٠ ٤٤٫٩٧
 رواتب، مصاريف عمومية وإدارية )٩١٫٦٤( )٦٢٫٥٢( )٥٤٫٢١( )٤٨٫٨٢( )٤٤٫٧٠(

            

 فائض/(عجز) عمليات التأمين   ١٦٥٫٠٩ ١٢٤٫٠٠ )٥٩٫٢٢( )٣٦٫١٢( ٠٫٢٧
 حصة المساهمين من الفائض )١٦٫٥١( )١٢٫٤٠( - - )٠٫٠٣(

            

 صافي نتيجة السنة ١٤٨٫٥٨ ١١١٫٦٠ )٥٩٫٢٢( )٣٦٫١٢( ٠٫٢٤

            

             ٠٫٢٤ 
          

)٣٦٫١٢( 
          

)٥٩٫٢٢( 
         

١١١٫٦٠  
         

١٤٨٫٥٨  
صافي الفائض/(العجز) المحول من 

 علميات التأمين
            

٠٫٨٤  
            

٠٫٨٢  
            

١٫٣١  
            

٦٫٢٣  
           

٤٫٣٣  
 إيراد عموالت على ودائع في البنوك

            
٢٥٫٦٦  

            
٤١٫٩٢  

            
٢٫٣٢  

            
٢٫٧٢  

            
)٤٫٧٦( 

األرباح المتحققة لالستثمارات 
 المتاحة للبيع
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)٢٫٠٤( 

            
)١٫٩٩( 

            
)٠٫٦٢( 

            
)٣٫٢٢( 

            
)٦٫٤١( 

 مصاريف إدارية وعمومية

               
               

           
٢٤٫٦٧  

             ٤٫٨٤ 
          

)٥٦٫٢٦( 
         

١١٧٫٣٢  
         

١٤١٫٧٣  
 صافي الربح/ (الخسارة) للفترة

٧٫١٥ ٤٫٥٠ )١٥٫٥٦( )٣٤٫٧٠( ٩٫٩٩ 
محققة من استثمارات  األرباح الغير

 متاحة للبيع

 زكاة وضريبة دخل - - )٤٫٠٠( )٨٫٥٣( )٣٫٠٠(
            

 اجمالي الربح/الخسارة الشاملة للفترة ١٤٨٫٨٨ ١٢١٫٨٢ )٧٥٫٨٢( )٣٨٫٣٩( ٣١٫٦٦
     

1.58  0.19  (1.65)  2.93  3.54  ربحية السهم   
  
  
  

قائمة المركز المالي 

2013 2014 2015 2016 2017 
  

              األصول

      عمليات التأمين     

            
4.5  

             
5.6  

              
4.8  

          
9.7  

          
9.2  

 ممتلكات ومعدات

            
79.1  

            
102.9  

            
112.8  

          
108.6  

          
127.3  

 ذمم تأمين مدينة

            
57.4  

            
119.0  

            
118.4  

          
136.6  

          
130.2  

 حصة إعادة التأمين من األقساط غير المكتسبة

            
105.1  

            
239.8  

            
177.0  

          
150.8  

          
152.7  

 دة التأمين من المطالبات تحت التسويةحصة أعا

            
12.1  

             
15.5  

              
22.8  

          
32.5  

          
37.0  

 مؤجلة –تكاليف اكتتاب في وثائق تأمين 

                  -   
             

1.2  
              

1.3  
          

-    
          

-    
 مطلوب من عمليات المساهمين

            
14.3  

             
10.4  

              
33.6  

          
43.7  

          
28.4  

 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

            
0.0  

             
0.1  

                  ‐    
          
-    

          
3.3  

 إيرادات عمولة مستحقة

                  -                     -                     ‐    
          

-    
          

400.0  
 ودائع قصيرة األجل 

            
119.4  

            
211.0  

            
373.2  

          
594.4  

          
289.5  

 نقد وما في حكمه

            
392.0  

            
705.4  

            
843.9  

         
1,076.3  

         
1,177.7  

 المجموع

               

              عمليات المساهمين:

            
20.0  

             
20.0  

              
40.0  

            
40.0  

           
40.0  

 وديعة نظامية

            
60.9  

             
79.3  

              
84.7  

            
109.6  

           
96.8  

 موجودات مالية أخرى

            
27.0  

                  -                     ‐    
            

-    
           

424.8  
 ودائع قصيرة األجل 
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                  -   
             

1.1  
                  ‐    

            
-    

           
-    

 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

                  -                     -   
              

1.4  
            

2.1  
           

3.2  
 عمولة مستحقة عن الوديعة النظامية 

            
0.9  

             
1.1  

              
0.5  

            
-    

           
2.1  

 إيرادات عمولة مستحقة

            
19.8  

                  -                     ‐    
            

19.9  
           

15.1  
 مطلوب من عمليات التأمين

            
86.4  

             
83.0  

            
214.0  

            
289.9  

           
20.4  

 نقد وما في حكمه

           
215.1  

           
184.5  

           
340.6  

          
461.6  

          
602.4   المجموع

            
607.0  

            
890.0  

         
1,184.5  

         
1,537.9  

       
1,780.15  

 مجموع األصول 

              المطلوبات وحقوق المساهمين

              عمليات التأمين

            
319.3  

            
600.1  

            
718.8  

            
932.8  

           
964.9  

 احتياطي نظامي

                  -   
              

27.4  
              

36.9  
            

0.8  
           

3.2  
 مخصصات أقساط تأمين إضافية

                  -   
              

0.4  
              

5.6  
            

10.5  
           

5.3  
 مخصصات فنية أخرى

            
18.4  

              
24.2  

              
10.0  

            
15.7  

           
61.8  

 ذمم معيدي تأمين دائنة

            
3.1  

              
4.2  

              
5.8  

            
7.2  

           
10.6  

 تعويض نهاية الخدمة

            
29.3  

              
47.1  

              
64.8  

            
75.0  

           
85.9  

 مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

            
19.8  

                  ‐                       ‐    
            

19.9  
           

15.1  
 مطلوب إلى المساهمين

            
2.2  

              
2.2  

              
2.2  

            
14.6  

           
31.1  

 حصة من الفائض

            
392.0  

            
705.4  

            
843.9  

         
1,076.3  

         
1,177.7  

 المجموع

               

              عمليات المساهمين

                  ‐    
              

1.2  
              

1.3  
            

-    
           

-    
 مبالغ مستحقة إلى عمليات التأمين

                  ‐                       ‐    
              

1.4  
            

2.1  
           

3.2  
 عمولة وديعة نظامية مستحقة الدفع

              
8.3  

              
15.0  

              
15.3  

            
23.9  

           
27.9  

 مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

            
8.3  

             
16.2  

            
17.9  

            
26.1  

           
31.0  

 المجموع

               

 حقوق المساهمين        

            
200.0  

            
200.0  

            
400.0  

            
400.0  

           
400.0  

 رأس المال

                  -                     -   
            

30.1  
            

30.1  
           

30.1  
 عالوة إصدار

                  -                     -                     -   
            

6.0  
           

31.7  
 ااإلحتياطي النظامي

            
(14.5) 

             
(18.2) 

            
(78.4) 

            
23.9  

           
126.9  

 األرباح المبقاة/ الخسائر المتراكمة

            
21.3  

             
(13.4) 

            
(29.0) 

            
(24.4) 

           
(17.4) 

 احتياطي القيمة العادلة
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206.8  

            
168.4  

            
322.7  

            
435.6  

           
571.4  

 المجموع 

          
607.02  

          
890.04  

       
1,184.53  

       
1,537.94  

    
1,780.15  

 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

 

 الخطط والقرارات المهمة والتوقعات المستقبلية ألعمال الشركة -١٥
كبير في عملياتنا التشغيلية بإزالة كل العجز المتكبد السابق وأيضا نقل حصة المساهمين إلى منطقة الفائض  تحوالً  ٢٠١٧شهدت سنة 

 لعقداأثناء دخولها إلى  دائموتطور  نمو. وتأمل شركة والء وانطالقاً من األساس الذي ترتب على هذه اإلنجازات إلى تحقيق االيجابية
  عملياتها التشغيلية.من  التالي

  
يعمل قطاع التأمين  في سوق التأمين بالمملكة العربية السعودية. و بتحقيق أقساط مكتسبة فاقت المليار لایر سعوديخر شركة والء تف

لشركة و التي تؤكد ا. التنظيميةالمفروضة من قبل الجهات  ،في المملكة وفق ضوابط عالية الدقة مع الكثير من المتطلبات النظامية
ها الدائم لتحقيق كافة األنظمة و التعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية.  تم إشعارنا رغم ذلك، بمالحظات مؤسسة التزامها بها و سعي

م حول عدم إلتزام الشركة ببعض ٠٥/٠٤/٢٠١٧الصادر بتاريخ ) ٣٨١٠٠٠٠٧٢٤١٩النقد العربي السعودي في خطابها رقم (
يوم عمل  ٢٠ن المركبات و آلية معالجة الشكاوى في الشركة، و منحتنا المؤسسة مهلة المتطلبات النظامية المتعلقة بتسوية مطالبات تأمي

من تاريخ الخطاب لعمل اإلجراءات التصحيحية الالزمة و استيفاء كل المتطالبات النظامية. و بعد عمل الالزم من قبلنا و تزويد 
في خطابها رقم النهائي للشركة رفعت المؤسسة إنذارها  ت من قبلنا،المؤسسة بما يدل على معالجتنا ألي تجاوزات نظامية صدر

  م. ١٤/٠٨/٢٠١٧) بتاريخ ٣٨١٠٠٠١١٥٧١٧(
  

َ مرموقاً وتالرائدة وإحدى وكاالت التأمين  وهي لتأمين،اوكالة شركة الميازين لشركة والء تعمل مع ال تزال  ع متتالتي تحتل موقعا
المملكة، وخصوصاً في المناطق البعيدة عن مراكز المال واألعمال المتمركزة  في سوق التأمين في كافة أرجاء واسعبشهرة وانتشار 

الحصول  إلى شركة الميازينمن خالل  والءوترغب  ،في المناطق الرئيسية مثل المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية
ً  وأن تكون ،المملكة اكبر فيرقعة جغرافية  ى فرصة تغطيةعل ات متطلبلى دعم ومساندة عمالئها الكرام فيما يخص قادرة عايضا

أمين المركبة تكالمجتمع، سواء كان ذلك فردياً  وفئات ن توفير التغطية التأمينة أمراً تحتاجه كافة قطاعات. إالمطالباتوتقديم تأمينهم 
كة والء تعتزم شر. موقعاً بالغ األهمية دارة المخاطرإالصناعية حيث تحتل وظيفة  المنشئاتالشخصية أو التأمين الطبي وصوالً إلى 

 نتجاتممن خالل شبكتها الخاصة وكذلك شبكة وكالة التأمين التي تعمل معها إلى الوصول إلى جميع تلك الشرائح عن طريق تقديم 
 سيس فرق التسويقبتأ مجال. وتلتزم الشركة في هذا التقدمةدارة مخاطر عالية الجودة بمساندة فرق عملها ذات األهلية الفنية المإ

سعى الشركة كما ت ،والمبيعات الخاصة بها مؤهلين ويتمتعون بالقدرة على تفهم احتياجات سوق التأمين المتزايدة في كافة أرجاء المملكة
يك عمل ا كشرموقفه عزيزأيضاً إلى تعزيز عالقاتها التجارية مع كافة شركات ووسطاء وكاالت التأمين العاملين في المملكة، بما يكفل ت

  يمكن اإلعتماد عليه.
  

أثر  أيلم يكن على ذلك  و الحمد ،م، عقد الوكالة المبرم بينها و بين شركة الغطاء اآلمن لوكالة التأمين٢٠١٧و أنهت الشركة خالل 
  سلبي على الشركة.

  
التصريح بمزاولة نشاط التأمين  موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تجديدم على ٢٠١٧باإلضافة إلى ذلك، حصلت الشركة في 

م خطاب مجلس الضمان ٢٠١٧أيضاً قد استلمت الشركة في م، ٢٠١٧/ ١٤/٠٣وإعادة التأمين، وذلك لمدة ثالث سنوات تبدأ بتاريخ 
  م.٠٤/٠٥/٢٠١٧الصحي و المتضمن إعادة تأهيل الشركة لدى المجلس لمدة ثالث سنوات اعتباراً من 

  
فضل من تقديم أ يمكن الشركة، األمر الذي والموقع االستراتيجي المساحة يتميز بسعةى مقر عمل جديد إلالء انتقلت ن شركة وأكما 

لوالء يوحيان بقوة ا جديدة وشعار جديد عالمة تجارية إضافة على ذلك تبنت الشركة. الخدمات للعمالء بجميع مستوياتهممستوى من 
  ا الكرام.هوالعالقات الوطيدة مع عمالئ
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اشر أو المملكة بشكل مب مناطقكافة  لتشملتوسيع عملياتها  ، لغرضلشركة على مراقبة أحوال السوق والفرص المتاحة فيها و تواظب
  لشركة.إلى اإلرتقاء با التي تهدف تنميةالستراتيجية وخطط إلعناصر االوهو يعتبر من أهم  ،التأمين التي تعمل معها تمن خالل وكاال

  
حيث تركز اإلدارة جهودها للتحقق من أن هذه الشريحة من األعمال تتم  على اهتمام كبير من إدارة الشركة تأمين األفرادكما يستحوذ 

فريق المبيعات اإلقليمي يعمل بجهد للحصول على حصة أكبر من قطاع الشركات وقطاع  ة،بالتوافق مع اللوائح والمتطلبات النظامي
رامج نظم تقنية المعلومات واالتصاالت يتم تطويرهما لمواكبة نمو األعمال والتحقق كما أن ب األعمال المتوسطة والصغيرة في السوق،

تقنية المعلومات  فريقمتلكها مكانيات المتميزة التي يباإلتفتخر شركة والء  إن ،من رفع مستوى الخدمات بما يتوافق مع متطلبات العمالء
علم ومجلس الضمان الصحي شركة نجم وشركة الجهات األخرى مثل والتي تشمل التواصل واإلتصال الفوري مع  ،التابع للشركة

 .)السعودية شركة إدارة المطالبات الطبية (نكست كير تواصل مباشر معإضافة إلى خط  ،والبنوك
  
محفظة لاعتمدت الشركة تسعيرات جديدة لتأمين المركبات والتأمين الطبي وفقاً للمتطلبات النظامية بعد إجراء مراجعات اكتوارية ل 

يشكلون  نعمالئها في مجال تأمين المركبات والذيلشركة تعمل بشكل جاد وفعال على تطبيق هيكل خصومات جديد ال التأمينية. كما أن
 من حملة تأمين الشركة. كبيراً  جزءً 

 
ة البارزة لعالميحدى شركات التصنيف اإ) وهي Standard & Poorقبل شركة (تفاعلي عالي من  تفخر شركة والء بتحقيقها تقييم

و خالل ) +BBB(  والمتخصصة في مجال تقييم المؤسسات المالية على مستوى العالم، وقد حازت الشركة على تصنيف أئتماني
و أيضاً حصلت  بمعايير خليجية S&P Global للقوة المالية من قبل +gcAA على تصنيفم حصلت والء أيضاً ٢٠١٧منتصف عام 

 مكني هذاو ،على مدى استقرار وضع الشركة . تدل هذه التصنيفات) لنظام ادارة الجودة ISO 9001:2015شهادة األيزو ( على 
ت يفضلون العمل مع شركا الذينقطاعات البترول والغاز والطاقة : العمالء المميزين في القطاعات المتخصصة مثل جذب منالشركة 

 ات إدارة المخاطر بها.التأمين ذات التقييم الجيد الذي يؤهلها للتعامل مع متطلب
  

المهن األخرى و  -منتج تأمين المسئولية المهنيةالجديدة:  المنتجاتللعديد من  موافقات نهائيةحصلت الشركة خالل هذه السنة على كما 
  منتج تأمين هيكل الطائرة، و التي حققت قبوالً و تقديراً في سوق التأمين.

  
وشركة دار المراجعة الشرعية كهيئة شرعية لدراسة وتقويم  شركة والء للتأمين التعاوني  عقد قائم بينتعتبر هيئة الرقابة الشرعية 

معامالت وأنشطة الشركة التمويلية واالستثمارية ومراجعة آلية التأمين الرئيسية وكذلك برامج وعقود ومنتجات الشركة للتأكد من 
اجبات تلك الهيئة الشرعية التثبت من الجوانب الشرعية لتلك البرامج إجرائها وفق الضوابط والمعايير الشرعية المعتمدة، وإن من و

والمنتجات والخدمات من خالل المراجعة الدورية السنوية وتقديم التقارير عن نتائج عمليات المراجعة بصفة دورية ورفعها للهيئة 
ا إن وجدت مع األخذ في االعتبار ما قد تطلبه الهيئة الشرعية للدار العتمادها وذلك بعد قيام الشركة بإجراء التعديالت المطلوبة منه

 الشرعية من تعديالت تراها ضرورية إلجازة الشركة و/أو منتجاتها، و يتكون المجلس من علماء بارزين يتم ترشيحهم.
 
 التوصية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق أسهم منحة.• 

من خالل أسهم منحة  ٪١٠العمومية بزيادة رأس مال الشركة بنسبة  م اللجمعية٢٩/١٠/٢٠١٧أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه 
سهم من خالل  ٤٤٬٠٠٠٬٠٠٠إلى  ٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠لایر سعودي من األرباح المبقاة، وبذلك يزيد عدد األسهم من  ٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠بقيمة 

 منح سهم واحد مقابل كل عشرة أسهم مملوكة.
 

افأة المساهمين بتوزيع أرباح على شكل أسهم مجانية والحفاظ على النقد في الشركة الجدير بالذكر أن زيادة رأس المال يهدف إلى مك
بما يتماشى مع إستراتيجية الشركة طويلة األجل، مع العلم أن هذه الزيادة تخضع لموافقات الجهات الرقابية المختصة والجمعية العامة 

  غير العادية.
 

 المخاطر التي تواجه الشركة -١٦
ركة إطار أت الش ركة من األأنش الثابتة وتؤثر على أدائها بما في ذلك  حداث التي تعوق تحقيق األهدافاً إلدارة المخاطر لحماية الش

 عدم استغالل الفرص المواتية. يمكن تصنيف المخاطر التي تواجه الشركة على النحو التالي:
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 مخاطر المنافسة:   )أ
ى، وهذا عام لكافة الشركات. ومع ذلك قامت الشركة باتخاذ سلسلة من تواجه الشركة منافسة شديدة من قبل شركات التأمين األخر

إجراءات استباقية ترتكز على اسعار تنافسية مستندة على أساس إحصائي واكتواري يضمن سالمة ونجاح القدرات الفنية الكتتاب وثائق 
ن مأهدافها. تحرص الشركة على وجود ميزة تنافسية  التأمين، باإلضافة إلى برامج وقائية فعالة تمكنها من القدرة على النمو وتحقيق

الشركة تستثمر أيضا في مجال  .لخدمة العمالء معايير عالية ناخالل تقديم أفضل الخدمات لجميع العمالء ونحن في هذا الصدد وضع
  عمالئها.باإلضافة إلى تطوير منتجات جديدة لضمان أفضل خدمة ممكنة ل حصول على عمليات أكثر كفاءةلل التقنية

 المخاطر االستراتيجية:  )ب
يتم اعتبار المخاطر االستراتيجية من خالل مراجعة االستراتيجيات وتخطيط العمليات،كما وتراقب الشركة عن كثب التطورات النظامية  

لمقابلة هذه طر الناشئة ووالقانونية والمالية وكذلك االنشغال النشط مع االطراف الخارجية لتقاسم منافع الخبرات في دعم االستجابة للمخا
 المخاطر التي يمكن ان تلحق االذى باألعمال والصناعة ككل.

  المخاطر التشغيلية:  )ج
هنالك موارد هامة قد تم وضعها للحفاظ على كفاءة وفعالية  .لضمان احتواء المخاطر التشغيلية قوية تعمل الشركة وفق نظام واجراءات

سياسات والمبادئ والقواعد االخالقية. يشرف الفريق التنفيذي على كل المخاطر التشغيلية العمليات ضمن اطار مسؤولية الشركة وال
 التي يمكن ان تتعرض لها الشركة ويرفع تقاريره إلى مجلس اإلدارة.

 مخاطر الموارد البشرية:   )د
شخاص المؤهلين ويعرض الشركة إن سوق التأمين يحتاج إلى كوادر مؤهلة ملمة بنشاط التأمين، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على األ

 إلى خطر استقاالت موظفيها األكفاء، إال أن الشركة مستمرة بسياسة التدريب والتأهيل الجاد لموظفيها الحاليين والمستقبلين والتي تكون
إلى جهات  ر البشريةمتنوعة لتناسب جميع المستويات اإلدارية في الشركة. إن هذا التصميم يأتي بالرغم من إحتمال خسارة بعض الكواد

منافسة اال أنها تبقى في مصلحة الوطن بشكل عام. وعليه فإن التركيز والتطوير للكفاءات الوطنية السعودية سيستمر في كل اإلدارات 
 والمستويات اإلدارية بالشركة.

 مخاطر التركيز:  )ه
ظة المحفد لتنويع هخالل وكيل واحد. إننا نعمل بج من تتممن أعمالها التجارية  كبيراً التركيز حيث أن جزًء ر تدرك الشركة مخاط 

 :، وفيما يلي الخطط الموضوعة في هذا الشأنالتأمينية

 .زيادة المبيعات عبر فروع الشركة 

  فرادأللتأمين لمنتجات الموقع الشركة بشبكة اإلنترنت بيع عن طريق ال. 

 .التفاوض مع وكالء آخرين 

  ىالمهن األخر –المسئولية المهنية تأمين "دارة و المدراء ومسئولية أعضاء مجلس اإل تأمين :متميزة مثل منتجاتالتركيز على "
 .تأمين السفر وتأمين جرائم اإلنترنت وتأمين تمديد الضمانو

  محددة شركات كبيرةلبرنامج تأمين الموظفين. 

  المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامية:  )و
يقومان بالتحقق من متطلبات األنظمة والمبادرة بتحديث تغييرات االنظمة واللوائح لضمان  إن إدارة الشركة وإدارة الرقابة النظامية 

 استمرارية إلتزام الشركة بتلك التغيرات.

  لإليرادات  تحليل جغرافي -١٧
، التفاصيل ةالتوجد للشركة أية شركات تابعة سواء داخل المملكة أو خارجها وتعمل الشركة بشكل رئيسي داخل المملكة العربية السعودي

  (األرقام بماليين الرياالت): الجغرافية إلجمالي اقساط التأمين المكتتبة كالتالي
  

 التحليل الجغرافي إليرادات الشركة
 السنة

 المجموع
المنطقة 
 الجنوبية

المنطقة 
 الشمالية

المنطقة 
 الغربية

المنطقة 
 الوسطى

 المنطقة الشرقية

 م٢٠١٧ ٤٧٣٫٥٨ ١٠٣٫٩ ٣٢٠٫٤١ ١٧٦٫٣٢ ٢٨٫١٢ ١١٠٢٫٣٣

 م٢٠١٦ ٤١٦٫٧٤ ٧٤٫٨٩ ٣١٤٫٨٤ ١٧٢٫٧٧ ٣٧٫٣٦ ١٠١٦٫٦
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 م٢٠١٥ ٣٣٤٫١٥ ٨٤٫٦١ ١٧٤٫٨٢ ١٢٣٫٢٩ ٣٦٫١٢ ٧٥٢٫٩٩

 م٢٠١٤ ٤١٢٫٥٤ ١١٤٫٤٩ ٧٥٫٧٨ ٣٣٫٥٢ ١٣٫٢٨ ٦٤٩٫٦١

 م٢٠١٣ ٢٣٥٫١٣ ٥٤٫٠٨ ٥٧٫١٨ ٠٫٧٨   -                ٣٤٧٫١٧

 م٢٠١٢ ١٢٦٫٨٧ ٢٩٫١٨ ٧٨٫٠٤   -                  -                ٢٣٤٫٠٩

 م٢٠١١ ١٣٤٫٠٢ ٧٨٫٦٤ ٦٥٫٨٩   -                  -                ٢٧٨٫٥٥

 م٢٠١٠ ٨١٫٠٢ ٩٥٫٤٩ ٤٣٫٧٨   -                  -                ٢٢٠٫٢٩

١٤١٫٢٢                -       م٢٠٠٩ ٧٦٫٤٤ ٣٧٫٤٤ ٢٧٫٣٤

 
  

 تشغيليةفروقات جوهرية في النتائج ال -١٨

 أسباب الفروقات في النتائج التشغيلية 
التغيير الذي حصل 

تسلسل البيان  2017 2016 خالل السنة

النسبة   المبلغ
تأتي غالبية الزيادة في إجمالي األقساط المكتتبة من 

و التأمين الهندسي، هذا اإلرتفاع  منتج تأمين السيارات
  مكتسبةال أدى إلى تحسين صافي أقساط التأمين

8%       85.72 
  

1,016.61 
  

1,102.33 
إجمالي أقساط 
 التأمين المكتتبة

1 

نتيجة إرتفاع مبيعات المنتجات اإللزاميه والتي تقوم 
بها وإعادة تأمينها عن طريق إتفاقية  الشركة باإلحتفاظ

الزيادة  فائض الخسارة، كما يتماشى هذا اإلرتفاع مع
 لمكتتبةفي إجمالي أقساط التأمين ا

26%    165.00 
      

627.09  
      

792.09  
صافي أقساط 

 التأمين المكتسبة
2 

زيادة طفيفة لم ينتج عنها أي تأثير سلبي على مجمل 
  الحالي النتائج المالية للعام

12%       47.29 
      

405.96  
      

453.25  
صافي المطالبات 

 المتكبدة
3 

 ي التحسن في نتائجأوضح تقرير الخبير األكتوار
مخصص أقساط التأمين  األكتتاب و أوصى بعكس قيد

  المكتتبة
0%       38.35 

      
(36.11) 

          
2.24  

التغييرات في 
إحتياطي أقساط 
 التأمين اإلضافية

4 

أوضح تقرير الخبير األكتواري أن التغيررات في 
   أحدثت نتائج إيجابية اإلحتياطات الفنية اآلخرى

0%    (10.07) 
          

4.92  
        

(5.15) 

التغييرات في 
اإلحتياطات الفنية 

 اآلخرى
5 

يتماشى هذا اإلرتفاع مع اإلرتفاع الملحوظ في مبيعات 
 التجزئة (األفراد) و مبيعات وكالء التأمين 

18%       11.02 
        

62.38  
        

73.40  
تكاليف إكتتاب 

 وثائق التأمين
6 

تماشى هذا اإلرتفاع مع اإلرتفاع الملحوظ في إجمالي ي
المكتتبة باإلضافة إلى إرتفاع عدد  أقساط التأمين

  المطالبات المدفوعة خالل العام
20%         5.76 

        
28.77  

        
34.53  

مصاريف إكتتاب 
 آخرى

7 

يعزى اإلرتفاع في المصاريف واإلدارية والرواتب 
التغيير في حجم أعمال  يادة حجمالتشغيلية إلى ز

  الشركة خالل العام
46%       31.74 

        
68.84  

      
100.58  

مصاريف عمومية 
وإدارية و رواتب 

 تشغيلية
8 

يعزى هذا اإلرتفاع إلى قيام الشركة بتطوير اإلدارة 
نسب عوائد مرتفعة من ودائع  النقدية وحصولها على

  م السابقالمرابحة بالمقارنة مع العا
41%         2.62 

          
6.32  

          
8.94  

إيرادات عمولة من 
 ودائع بنكية

9 

يعزى اإلرتفاع في صافي الفائض من عمليات التأمين 
م للتغيير في  ٢٠١٦مع عام  م بالمقارن ٢٠١٧لعام 

 العوامل المذكورة أعاله
33%       41.09 

      
123.99  

      
165.08  

ائض/(العجز) الف
 من عمليات التأمين

10 
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  المعايير المحاسبية -١٩
) في إعداد IASوالمعايير الدولية المحاسبية األخرى ذات العالقة ( )IFRSاعتمدت الشركة على معايير التقارير المالية الدولية (

ة العربية كلمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملا ولم تتبع الشركة، قوائمها المالية حسب تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي
 له كامل ليس بشكل )IFRS( الدولية المالية التقارير معايير إن اعتمادوالسعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، 

 األولية. وتقييماتنا للشركة بناًء على تقديراتنا النتائج المعلنة تأثير جوهري على

ية الشركة فيها و نشاطها و الدولة المحل الرئيس اسم كل شركة تابعة و رأس مالها و نسبة ملك -٢٠
 لعملياتها و الدولة محل تأسيسها

 ليس لدى الشركة أي شركة تابعة.

 تفاصيل األسهم و أدوات الدين الصادرة عن كل شركة تابعة. -٢١

 ليس لدى الشركة أي شركة تابعة.

 سياسة توزيع األرباح -٢٢
  هي موضحة في النظام األساسي للشركة والتي تم تلخيصها على النحو التالي:تبنت الشركة معايير توزيع أرباح المساهمين كما 

  تجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة. .١

) من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي %٢٠يجنب ( .٢
 المذكور إجمالي رأس المال المدفوع.

عية العامة العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة مئوية من األرباح السنوية الصافية لتكوين احتياطي إضافي للجم .٣
 وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة تقررها الجمعية العامة.

 ) من رأس المال المدفوع.%٥يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين التقل عن ( .٤

 ي بعد ذلك على المساهمين كحصة في األرباح أو يحول إلى حساب األرباح المبقاة.يوزع الباق .٥

) الواردة أعاله وفق القواعد ٤يجوز بقرار من مجلس اإلدارة توزيع أرباح دورية تخصم من األرباح السنوية المحددة في الفقرة ( .٦
 المنظمة لذلك والصادرة من الجهات المختصة.

لمالية دون تأخير بأي قرارات لتوزيع األرباح أو التوصية بذلك وتدفع األرباح المقرر توزيعها على تبلغ الشركة هيئة السوق ا .٧
اعاة مع مر إلستثمارالمساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة وا

 السعودي.الموافقة الكتابية المسبقة لمؤسسة النقد العربي 
  

يعزى هذا اإلرتفاع إلى تغيرات في قيمة اإلستثمارات 
بها الشركة باإلضافة إلى ظروف  المتاحة التي تحتفظ

 السوق الحالية
59%         2.64 

          
4.50  

          
7.14  

تغيرات القيمة 
العادلة غير المحققة 

من إستثمارات 
 متاحة للبيع

11 
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في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص (عدا أعضاء مجلس مصلحة  ألي وصف  -٢٣
اإلدارة و كبار التنفيذيين و أقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق و أي تغييرات طرأت على تلك 

 الحقوق
ا أعضاء مجلس اإلدارة و كبار التنفيذيين و أقربائهم) و ال توجد أي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص (عد

 أن قد أبلغوا الشركة بتلك الحقوق.
  

وحقوق إكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة المصدر وكبار و أوراق تعاقدية  ألي مصلحة وصف -٢٤
 في أسهم أو أدوات دين التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر

 

نسبة 
 التغيير

صافي 
 التغيير

 بداية العام لعامنهاية ا
اسم من تعود له المصلحة 

 أو حقوق االكتتاب
تسلسل

أدوات 
 الدين

 عدد األسهم
أدوات 
 الدين

 عدد األسهم

 ١ سليمان بن عبدهللا القاضي  ٢٬٠٦٠ - ٢٬٠٠٠ - ٦٠- %٣-
 ٢ عبدهللا بن محمد العثمان ٠٠٠,٦١٢,١ - ٠٠٠,٦١١,١ -  ٠٠٠,١- %٠٫١-

٠٠٠,١٠٠,٢ -  ٠٠٠,١٠٠,٢ - ٠ %٠  
واصف بن سليم الجبشة (أسهم 

اي جي اي مملوكة لشركة 
 )الكتتاب التأمين

٣ 

٠٠٠,١٠٠ - ٠٠٠,١٠٠ - ٠ %٠ 

 (أسهموليد بن سهيل الشعيبي 
مملوكة لشركة سهيل بن 

عبدالمحسن الشعيبي وأوالده 
 القابضة)

٤ 

 ٥ خالد بن عبدالرحمن الراجحي   ٠٠٠,١ -  ٠٠٠,١ - ٠ %٠
 ٦ وليد بن محمد الجعفري  ٠٠٠,٤٨٠ -  ٠٠٠,٤٨٠ - ٠ %٠
 ٧ سليمان بن عبدالعزيز التويجري   ٠٠٠,١ -  ٠٠٠,١ - ٠ %٠
 ٨ حسان بن عصام قباني   ٠٠٠,١ -  ٠٠٠,١ - ٠ %٠

- - - - - - 
عبدالرحمن بن عبدالمحسن 

 ٩ بالغنيم

 ١٠ حاتم بن فهد بالغنيم   ٢٠٠,٣ -  ٢٠٠,٣ - ٠ %٠
  

 ب تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين التوجد أي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتا
 الشركة.

  إصدارات / استرداد ألوراق مالية أو قروض -٢٥
لم تقترض الشركة أية مبالغ مالية كما أنها لم تصدر أو تسترد أية أوراق مالية مدرجة خالل العام والتمتلك الشركة أي أدوات دين 

 ترداد أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو أي حقوق مشابهة أخرى.قابلة للتحويل أواإلس

وصف لفئات و أعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل و أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب  -٢٦
 أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية 

للتحويل و أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة فئات و أعداد أي أدوات دين قابلة ال توجد أي 
  .أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية
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وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو   -٢٧
 ةمذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشرك

ال توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق 
 مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

  

وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد، و قيمة  -٢٨
 بقيةاألوراق المالية المت

  لم يتم استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد، و قيمة األوراق المالية المتبقية.

  

 اجتماعات مجلس اإلدارة -٢٩
  

 ) اجتماعات٤عدد اجتماعات المجلس: (
 اسم العضو 

 اإلجمالي
 لاالجتماع األو االجتماع الثاني االجتماع الثالث االجتماع الرابع

م٢١/٩/٢٠١٧ م٢٠/١٢/٢٠١٧  م٢٢/١/٢٠١٧ م٢١/٥/٢٠١٧

 سليمان بن عبدهللا القاضي √ √ √ √ ٤

 عبدهللا بن محمد العثمان √ √ √ √ ٤

 واصف بن سليم الجبشة  √ √ √ √ ٤

 وليد بن سهيل الشعيبي  √ √ √ √ ٤

خالد بن عبدالرحمن الراجحي  √ √ √ √ ٤

 وليد بن محمد الجعفري √ √ √ √ ٤

٤ √ √ √ √ 
سليمان بن عبدالعزيز 

 التويجري 

٣ √ √ X √  حسان بن عصام قباني 

٤ √ √ √ √ 
عبدالرحمن بن عبدالمحسن 

 بالغنيم

 حاتم بن فهد بالغنيم  √ √ √ √ ٤

  

  طلبات الشركة لسجل المساهمين -٣٠

 تاريخ الطلب أسباب الطلب
عدد طلبات الشركة 
 لسجل المساهمين

 ١ ١٦/٠٢/٢٠١٧ ل المساهمين وملكيات أعضاء مجلس االدارةمتابعة المتغيرات في سج
 ٢ ٠٣/٠٤/٢٠١٧ متابعة المتغيرات في سجل المساهمين وملكيات أعضاء مجلس االدارة
 ٣ ٠٢/٠٥/٢٠١٧ متابعة المتغيرات في سجل المساهمين وملكيات أعضاء مجلس االدارة

 ٤ ١٥/٠٥/٢٠١٧ الجمعية العامة  
 ٥ ٣٠/٠٦/٢٠١٧ ل المساهمين وملكيات أعضاء مجلس االدارةمتابعة المتغيرات في سج

 ٦ ٢٥/٠٩/٢٠١٧ متابعة المتغيرات في سجل المساهمين وملكيات أعضاء مجلس االدارة
 ٧ ٣٠/٠٩/٢٠١٧ متابعة المتغيرات في سجل المساهمين وملكيات أعضاء مجلس االدارة

 ٨ ٣١/١٢/٢٠١٧ االدارةمتابعة المتغيرات في سجل المساهمين وملكيات أعضاء مجلس 
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 صفقات الشركة مع أطراف ذوعالقة  -٣١
  

 الطرف ذو العالقة نوع عالقته بالشركة نوع الصفقة مدتها قيمتها

مباشر

 شهر  ١٢ ٠٫٠٨٨١

 أقساط تأمين

 سليمان القاضي  رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة  شهر  ١٢ ٠٫٠١٤٦  عبدهللا العثمان 

 متعدد ٢٫٠٠٨٤  عضو  وليد الجعفري

 متعدد ٠٫٠٨٢١  عضو  خالد الراجحي

 عضو شهر  ١٢ ٠٫٠١٤٦  عبدالرحمن بالغنيم

عن طريق وسطاء التأمين

٠٬٠٠٦   متعدد

 أقساط تأمين

 عضو  حسن قباني 

٠٬٩٠٧   متعدد  عضو  سليمان التويجري

٠٬٤١٩   متعدد  عضو  وليد الشعيبي

٠٬٢٧٩   متعدد  عضو  عبدهللا العثمان 

  
ال و عقود تكون الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو لكبار أعم -٣٢

 التنفيذيين أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم
  

ً  الشركةال توجد أي أعمال أو عقود كانت   خصش ألي أو التنفيذيين لكبار أو اإلدارة مجلس أعضاء ألحد مصلحة فيها كانت أو فيها طرفا
  . منهم بأي عالقة ذي

 

التنفيذيين عن أي  ترتيبات أو اتفاق تنازل يتم بموجبه ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار -٣٣
 راتب أو تعويض

  

  أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.أعضاء مجلس اإلدارة ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد 

 

 به أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباحترتيبات أو اتفاق تنازل بموج -٣٤
 

  ه أحد مساهمي الشركة عن أي أرباحال يوجد أي ترتيبات تنازل بموجب

 المستحقة المسددة و المدفوعات النظامية  -٣٥

  م قامت الشركة بتسديد المدفوعات النظامية التالية إلى عدة جهات منظمة (بماليين الرياالت)٢٠١٧خالل عام   

  السعودية (بماليين الرياالت ، فيما عدا الجهات التاليةم٢٠١٧ديسمبر ٣١الشركة أية مدفوعات نظامية مستحقة قائمة بنهاية يوم اليوجد لدى:(  
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 األسباب  وصف موجز 

2017 

 البيان

المستحق حتى 
 م٣١/١٢/٢٠١٧

 المسدد

حسب نظام ضريبة  
 الدخل

 رسوم الضريبة  1.25  3.69   الضريبة

 الزكاةحسب نظام    رسوم الزكاة  11.74  7.31   مصلحة الزكاة والدخل

حسب نظام مراقبة  
شركات التأمين 

 التعاوني
 تكاليف التفتيش و اإلشراف  1.5 

5.29 
 مؤسسة النقد العربي السعودي 

حسب نظام التأمينات 
  اإلجتماعية

 التأمينات اإلجتماعية للموظفين  0.4  4.34   تماعية المؤسسة العامة للتأمينات االج

حسب نظام الضمان  
 الصحي التعاوني

 تكاليف التفتيش و اإلشراف  0.33  0.94   مجلس الضمان الصحي التعاوني

حسب األنظمة و  
 اللوائح

  رسوم خدمات 0  0.03  وزارة الداخلية، مكتب العمل، الغرفة التجارية، 
 هيئة اإلستثمار

 

  مصالح الموظفين -٣٦
ال أن الشركة قامت بتقديم تأمين الحوادث الشخصية والحياة لجميع إات أو احتياطيات لمصلحة موظفيها، استثمار ةلم تقم الشركة بإنشاء أي

  الوفاة أواإلعاقة. الموظفين لتغطية حوادث
 

  إقرارات -٣٧
  :تقر الشركة بما يلي

 أنه تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح. -
 يذه بفعالية.أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنف -
 أنه اليوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. -

 

 .ال يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية -٣٨

  توصية مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها -٣٩
 لذي عقداجتماعه ا خاللقد أوصى مجلس اإلدارة  أات قبل انتهاء فترة تعيينه. مع العلم أن لم يوصي مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحساب

سابات الشركة لمراجعة حو مكتب العبوطي و شركاه  البسام والنمر المحاسبين القانونيين مكتب بتاريخ بتجديد العقود المبرمة سابقاً مع 
   م.٢١/٠٥/٢٠١٧الل اجتماعها المنعقد خ جنة المراجعة وموافقة الجمعية العامةوذلك بعد توصية ل ٢٠١٧للسنة المالية المنتهية في 
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  ،،وهللا ولي التوفيق            
  

  إدارة شركة والء للتأمين التعاونيمجلس                       

  :الخاتمة

 عاليه، ثقة من اياها يولونه ما على الكرام الشركة لعمالء وتقديره شكره عن اإلدارة مجلس يعرب
ً  دوراً  لهم والذين المساهمين للسادة وامتنانه شكره خالص يقدم أن المجلس ويسر  يرتطو في أساسيا

 شكره عن يعبر أن المجلس يحرص كما المملكة في نالتأمي سوق في متقدمة وجعلها الشركة
 الفترة هذه طوال المخلصة جهودهم على فيها والعاملين ومدرائها الشركة إلدارة وتقديره الجزيل
 .هللا بإذن ومتواصلة متميزة نتائج تحقيق عن أسفرت والتي


