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  تقرير مجلس ا�دارة 

  
أن ) "العالمية"أو  "الشركة"يشار إليھا فيما بعد بـ (مجلس إدارة شركة العالمية للتأمين التعاوني  ريس

  . م 2015 -12 - 31المالية المنتھية في  السنةيعرض على السادة المساھمين تقريره السنوي عن 

  

  تمھيد 

  
اتخذت  حيث في المملكة العربية السعوديةو على تطورات سوق التأمين لعالمية اامرحلة مھمة في تاريخ  2015عام  لشك

التسعير معايير ا$كتتاب و تحديد فيما يتعلق ب سوقللمتينة  قواعدمؤسسة النقد العربي السعودي خطوات استباقية $رساء 
أسسا قوية حيث أنشأت الشركة (و إستمرارا لجھودھا في السنوات السابقة  من جھتھا. على التحاليل ا$كتوارية المرتكز

ا$كتتاب، ضبط تقنيات  ممارسة ، اتخذت العالمية عددا من المبادرات لتعزيز نظم)$مكانياتھا الفنية، المالية و العملياتية
و قد . جية المتعلقة بالوسطاء و العم5ءا$ستراتيالمقترحات إجراءات إدارة المطالبات و تطوير و تطبيق  تنظيمالتسعير، 

الناتجة  نوعية المداخيل من ا8عمال و تحسين معتبرو ساعدت في إنتاج حجم  سابقةعززت ھذه المبادرات وتيرة السنوات ال
  .إكتتاب و ربحية الشركةأداء أدى إلى تحقيق تحول كبير في  عن ذلك مما

  
رأس  زيادةل 2014التي ابتدأت خ5ل سنة  جراءاتا$استكمال ركة في لشا ، نجحتم2015م عاالربع ا8ول من خ5ل و 

نتيجة و .لكل سھم = 10سمية إبقيمة  أولوية حقوق مليون سھم 20 من خ5ل إصدار مليون = 200قدره  مال إضافي
مؤسسة النقد العربي  لمن قبو متطلبات الم5ءة المحددين المطلوب رأس المال ل الحد ا8دنىب حاليا تلتزم الشركةلذلك، 
   .السعودي

  

  ا داء والخطط المستقبلية  )أ(
 

  ا نشطة الرئيسية ) 1(

  
في عادة التأمين في المملكة العربية السعودية إمؤسسة النقد العربي السعودي بمزاولة نشاط التأمين و من قبلالشركة رخصت 

ترخيصھا لدى في تجديد الشركة نجحت ، م2015خBل العام  و. رتأمين الحماية وا�دخا و فئات التأمين العام، التأمين الطبي
على  حصلت الشركة ،م31/12/2015 حتى تاريخومن جھة أخرى . ثBثة سنواتمدة مؤسسة النقد العربي السعودي ل

ذلك  و تأميني منتج 20 عدد على لموافقة المؤقتةشھر لأوتمديد إضافي مدته ستة   منتج 17 عدد علىالنھائية  ةموافقال
  .منتج 37باجمالي 

 

    :على النحو اRتي الرئيسية مجاQت اPعمالو بين قطاعات  الشركة توزع أنشطةت
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                                                                                العائد والمساھمة في نتائج ا عمال حسب قطاعات أعمال التأمين المختلفة
    مليون لایر سعودي                                                                                                                              

  ا�جمالي  أخرى  البحري  الطبي  الھندسي  المركبات  الممتلكات  

اجمالي اقساط 
التأمين 
  المكتتبة

2015  128.69  166.58  20.66  5.52  35.59  44.99  402.03  

2014  107.95  125.68  24.96  7.91  27.61  41.09  335.20  

2013  100.43  118.54  19.16  20.81  39.03  32.91  330.88  

2012  37 .52  46 .95  20 .22  30 .10  28 .35  46 .32  07 .248  

2011  17 .45  05 .84  90 .22  51 .17  66 .31  64 .26  93 .227  

صافي أقساط 
التأمين 
  المكتتبة

2015  47.17  164.43  1.76  2.18  16.99  22.77  255.30  

2014  15.02  123.51  1.53  3.18  11.50  17.00  171.74  

2013  3.13  115.52  1.34  9.49  14.23  16.01  159.72  

2012  64 .3  10 .91  58 .1  55 .7  60 .11  86 .15  33 .131  

2011  53 .2  44 .82  48 .3  53 .9  94 .10  41 .12  33 .121  

قساط أصافي 
 التامين

  المكتسبة

2015  30.56  161.34  1.80  3.63  16.36  21.16  234.85  

2014  6.64  119.35  1.34  5.08  11.58  16.22  160.21  

2013  3.29  110.38  1.71  9.77  14.32  15.56  155.03  

2012  34 .2  06 .81  38 .2  21 .8  91 .11  32 .14  22 .120  

2011  05 .2  48 .73  51 .5  68 .7  69 .13  71 .11  12 .114  

صافي نتائج 
    *ا�كتتاب

2015  20.33  43.58  0.94  1.58  10.54  16.89  93.86  

2014  14.57  )8.52(  4.91  )1.18(  8.94  10.11  28.83  

2013  6.91  )7.43(  3.75  2.30  13.08  14.59  33.20  

2012  23 .7  19 .21  19 .3  53 .2  78 .10  96 .13  88 .58  

2011  04 .4  04 .10  47 .5  45 .3  38 .11  64 .9  02 .44  

  )65.03(  م2015 –مصاريف التشغيل غير المخصصة 

  )57.09(  م2014 –مصاريف التشغيل غير المخصصة 

  )54. 86(  م2013 –مصاريف التشغيل غير المخصصة 

  )54. 00(   م2012 –التشغيل غير المخصصة  مصاريف

  )60. 68(   م2011 –غير المخصصة  التشغيل مصاريف

  28.83  م2015 –العجز من عمليات التأمين  /  الفائض

  )28.26(  م2014 –العجز من عمليات التأمين  /  الفائض

  )21.66(  م2013 –العجز من عمليات التأمين  /  الفائض

  4. 88   م2012 –العجز من عمليات التأمين  /  فائضال

  )16. 66(  م  2011 –ت التأمين العجز من عمليا/  فائضال

  .اPخرى Q يشمل مصاريف ا�كتتاب صافي نتائج ا�كتتاب *
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  سنةحسب كل  قطاعاتلكافة ال – صافي نتائج ا�كتتابو المكتتبةالتأمين أقساط ، صافي اجمالي اقساط التأمين المكتتبة

  

  التأمين المكتتبةقساط أاجمالي 
   

 

  
  

  لتأمين المكتتبة    صافي أقساط ا
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  *صافي نتائج ا�كتتاب

  
  

  .غير المخصصة Q يشمل مصاريف ا�كتتاب اPخرى صافي نتائج ا�كتتاب *

 

 

   **المستقبليةو التوقعات الخطط ) 2(
  

بيرة والمعقدة، المخاطر الك، الشركات، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و التجزئةقطاعات في  ھاأعمال بزيادةالشركة  قامت
العBقات مع الشركات ذوي المصلح  ،العBقة مع وسطاء و وكBء التأمين –محاور رئيسية  ثBثةبالتركيز على  و ذلك

و سوف تواصل الشركة في تطوير و تحسين استراتيجيتھا في ھذه المحاور  .التأمين المصرفي وإدارة كبار العمBء/المشتركة
  .ة على النمو في قطاعات أعمال التأمين المختلفةالثBثة و ذلك بھدف المحافظ

  

لتحسين التعامل مع  الشركة تخطط، وسطاء التأمين لعب دور متزايد اPھمية في توظيف اPخطار التأمينية مع استمرار
لقيادة  و تعزم الشركة تعزيز استراتيجيتھا مع الوسطاء من خBل تطوير المقترحات الموجھة. كةاتبني مبدأ الشربالوسطاء 

 و تسھيلمع الوسطاء و ، الشركات و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المخاطر الكبيرة والمعقدةفي قطاعات  المربح النمو
و سيتم التركيز بشكل خاص على تأمين الصفقات الكبيرة من  .و جعلھا أكثر تناسقا تسريع معامBت الوسطاء مع الشركة

  .الوظائف المختلفة في الشركةالوسطاء من خBل منھجية موحدة تشمل 

  

عBقاتھا مع الشركات ذوي المصالح ع يلتوس و حلول خدمات فعالةمقترحات  و تطبيقتطوير  الشركة على تعملكما  
تركيزھا على الخدمة الفعالة و الشركة  تواصلمن جھة أخرى، سوف . اQستفادة من العBقات الحاليةبا�ضافة إلى  المشتركة

   .بار العمBءا�حتفاظ على ك

  

و تدعم الشركة الجھود التي تبذلھا في السوق بالتركيز على بناء بيئة عمل فعالة حيث تخطط  لiستمرار في مساعيھا لتحسين 
      .    الفعاليات في كامل عملياتھا  بھدف تقديم خدمات أفضل لشركائھا و عمBئھا مع تأسيس قاعدة تكاليف أفضل

  

ذا التقرير على بعض البيانات التي تتطلع إليھا الشركة فيما يخص بعض الخطط المستقبلية المتعلقة بالوضع المالي واPداء قد يحتوي ھ : ملحوظة **
ن تلك البيانات قد تكون غير مؤكدة نظراً لتعلقھا بالمستقبل وبمBبسات وأحداث قد تكون خارجة عن فأوبطبيعة الحال، . والنتائج المتوقعة للشركة

المتغيرات اQقتصادية على  ،ركة، ومن بين تلك البيانات ما يتعلق بتحويل المحفظة التأمينية من شركة آر إس أيه الشرق اPوسط،سيطرة الش
، التضخم، الصعيدين المحلي والعالمي، مخاطر السوق ومنھا التقلبات في أسعار الفوائد وأسعار الصرف، اللوائح واPعمال الرقابية، تأثير المنافسة

فضBً  نكماش، آثار الوقت  واPمور الغير مؤكدة اPخرى مثل آثار ا�ستحواذات المستقبلية أو ا�ندماجات في اPنشطة والصناعات ذات العBقة،ا�
داء والنتائج قد ونتيجة لما تقدم فإن اPوضاع المالية المستقبلية وكذا اP. عن تأثر الضرائب وغيرھا من اPنظمة واللوائح ذات العBقة بنشاط الشركة

ھدون تختلف اختBفا جوھرياً عن الخطط واPھداف والتوقعات الموضوعة سلفاً والتي تطمح إليھا الشركة، لذا فإن الشركة ومجلس ا�دارة Q يتع
التأكيد على أنه Q يوجد بھذا  بتحديث التطلعات المستقبلية، إQ فيما يتعلق بالمتطلبات النظامية التي تفرضھا القوانين واللوائح واجبة التطبيق، مع

  .التقرير ما يمكن تفسيره بأنه توقع بتحقيق أرباح
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    .اDلتزاماتوبيان بنتائج ا عمال، ا صول ) 3(

  
عمليات الدخل الشامل لقائمة التأمين و عمليات الدخل الشامل لم وقائمة 2015 - 12-31قائمة المركز المالي للشركة كما في 

م، وكذا قائمة التغيرات التي طرأت على حقوق المساھمين موضحة 2015 - 12-31ة المنتھية في المساھمين عن الفتر
  .بالجداول الواردة أدناه

   

  م 2015/ 12/  31قائمة المركز المالي كما في ملخص 

    مليون لایر سعودي                                                

  م2011  م2012  م2013 م2014  م2015  

  330. 95  329.54  931.43 759.54  541.25  عمليات التأمين موجودات 

  174. 12  173. 67  173.41 173.75  365.76  موجودات المساھمين 

            

  505. 07  503.21  1104.84 933.29  907.01  إجمالي الموجودات 

      

  م2011  م2012  م2013  م2014  م2015  

  330. 95  329.54  931.43 759.54  541.25  مطلوبات عمليات التأمين 

  37. 80  36. 25  60.30 90.94  73.29  مطلوبات المساھمين 

            

  368. 75  365.79  991.73 850.48  614.54  إجمالي المطلوبات 

            

  136. 32  137. 42  113.11 82.81  292.47  المساھمين  إجمالي حقوق

  
  قائمة المؤشرات الرئيسية للمركز المالي 

  مليون لایر سعودي                                                                                                                          
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  م 2015 -12- 31المنتھية في  سنةلل عمليات التأمين-الدخل الشامل ملخص قائمة

  مليون لایر سعودي                                            

  م2011  م2012  م2013 م2014  م2015  

  227. 93  248. 07 330.88  335.20  402.03  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

  121. 33  131. 33  159.72 171.74  255.30  صافي أقساط التأمين المكتتبة 

  114. 12  120. 22  155.03 160.21  234.85  صافي أقساط التأمين المكتسبة 

  )73. 03(   )69. 60(   (134.96) )140.82(  )140.01(  صافي المطالبات المتحملة 

  42. 19  57. 69  31.68 27.13  91.81  ا�كتتاب  فائضصافي 

  )59. 13(   )53. 22(   (53.98) )55.93(  )63.66(  عمومية و  مصاريف إدارية

  )16. 66(   4. 88  (21.66) )28.26(  28.83  عمليات التأمين ) عجز(/فائض

فuuuي سuuاھمين بعuuuد حصuuة المفuuائض صuuافي ال
  نھاية الفترة

2.88  - -  49 .0  -  

  

  م 2015 -12-31للسنة المنتھية في  المساھمينعمليات -دخل الشاملال ملخص قائمة

  مليون لایر سعودي                                                                                                                            

  م2011  م2012  م2013 م2014  م2015  

فائض عمليات  /)عجز(حصة المساھمين من 
   التأمين

25.94  )28.26( (21.66)  4.39  )16.66(  

  1.08  1.29 1.57 1.56  3.10  ايرادات اQستثمار

  )2. 43(  )1. 92(  (1.82) )1.41(  )1.77(  تكاليف و مصاريف

  )18. 01(   3. 76  (21.91) )28.11(  27.28  )الخسارة/ (صافي الربح 

  )18.01(  4.17  )22.12(  )28.70(  26.38  قبل الزكاة  )الخسارة/ (إجمالي الربح 

  )21. 22(  1. 10 (24.31) )30.30(  18.80  بعد الزكاة  )الخسارة/ (إجمالي الربح 

            

 ربحية السھم اPساسية و المخفضة/ )خسارة(

  ) بالريال السعودي( لفترة  ل
0.69  )0.77( (1.10)  19 .0   )90 .0 (  

            

المتوسط المرجح لعدد اPسھم القائمة 
  المعدل - )بالمليون سھم(

39.74  36.40 20.00  00 .20  00 .20  

  

  
  م2015 -12- 31التغيرات في حقوق المساھمين للسنة المنتھية في  ملخص قائمة

                               مليون لایر سعودي                                                                                                                           

  م2011  م2012  م2013 م2014  م2015  

  200. 00  200. 00 200.00 200.00  400.00  رأس المال 

  )63. 68(  )62. 99(  (87.10) )116.81(  )106.25(  خسائر متراكمة 

غير محقق من استثمارات  ربح/ )خسارة(
  متاحة للبيع 

)1.28(  )0.38( 0.21  41 .0  -  

  136. 32  137. 42  113.11 82.81  292.47  ا�جمالي 
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  الجغرافي والفروق الجوھرية عن العام السابقالتحليل  )4( 

  

  التحليل الجغرافي) أ

   
بيانات إجمالي اPقساط المكتتبة حسب القطاعات الجغرافية لفترات . الشركة فقط في المملكة العربية السعودية يتركز نشاط

  :اRتيعلى النحو مبينة م 2015العام حتى  اPخيرة  للخمس سنوات مختلفةالتقارير المالية ال

  مليون لایر سعودي                                                      

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة حسب 
  المناطق

  م2011  م2012  م2013 م2014  م2015

  92. 91  93. 52 119.01 134.61  175.28  المنطقة الوسطى 

  56. 35  63. 93  85.61 68.54  90.91  المنطقة الشرقية 

  78. 67  90. 62  126.26 132.05  135.84  غربية المنطقة ال

  227. 93  248. 07  330.88 335.20  402.03  إجمالي المملكة العربية السعودية

  

  

  
  

 
  .ليس للشركة أية شركات تابعة تعمل سواء في داخل أو خارج المملكة العربية السعودية

 

  

  الفروق الجوھرية) ب

     
قارير للتاPخيرة فترات  الخمسفي الجداول أعBه تغطي المقدمة إن المعلومات . ھاعملياتلسنوات  ستةلقد أكملت الشركة 

السنة السابقة مقارنة بم  2015-12- 31للسنة المالية المنتھية في  يةنتائج التشغيلالفي التغيرات التحليل أدناه يوضح . المالية
و م 2015-01-01خBل الفترة من  يةللنتائج التشغيبخصوص ا توقعاتلم تعلن الشركة عن أية . م2014- 12-31المنتھية في 

23%
20% 26% 26%

35%37%38%39%34%

25%

36%

2012

37%

20132015 2014

43% 41% 40%

2011

المنطقة الشرقية 

المنطقة الوسطى

المنطقة الغربية 
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تفسيرات لBختBفات بين النتائج التشغيلية الخاصة بالفترة و أمقارنات ، و بناء على ذلك فB يوجد أية م2015-12- 31حتى 
  .التوقعاتالمعد عنھا التقرير و 

  

مليون لایر سعودي في  335.20 مقارنة بم 2015مليون لایر سعودي في  402.03 مبلغإجمالي أقساط التأمين المكتتبة بلغ 
م و الذي 2015العامة نموا خBل سنة الحوادث و  ، الھندسيحيث شاھدت محافظ التأمين على الممتلكات، المركباتم 2014

في و التحسن الزيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة  أسھمتو لقد . التأمين الطبي أعمالتأثر جزئيا با�نخفاض في 
بنسبة و ذلك ، م2015في  أقساط التأمين المكتسبةالمكتتبة وصافي التأمين أقساط في زيادة صافي  ترتيبات إعادة التأمين

  .على التوالي% 46.59و  48.65%

  

مليون  )140.01(إلى م 2014في مليون لایر سعودي  )140.82(من % 0.57بنسبة  حملةصافي المطالبات المت نخفضا
   .ا�نخفاضفي ھذا بصفة أساسية تحسن أداء المحافظ التأمينية  ساھملقد و  .م2015لایر سعودي في 

  

مليون لایر سعودي  91.81إلى م 2014مليون لایر سعودي في  27.13من % 238.44بنسبة  كتتابا� فائضصافي  رتفعا
جزئيا با�رتفاع  للذان تأثراا خسارة والتحسن في نسبة اال  و صافي اPقساط المكتسبة الزيادة في و يعود ذلك إلىم 2015في 

  . في تكاليف إكتتاب وثائق التأمين و ا�نخفاض في عموQت إعادة التأمين

  

مليون لایر سعودي في  )55.93(من % 13.82بنسبة ارتفاعا عمليات التأمين ل ا�دارية و العمومية مصاريفال ھدتش
التكاليف ا�ضافية لدعم نمو اPعمال و كذا عكس ھذا ا�رتفاع و ي. م2015مليون لایر سعودي في ) 63.66(إلى م 2014

  .المصاريفعلى الضغوط التضخمية 

  

مليون لایر  )28.26(عجز قدره مليون لایر سعودي مقابل  28.83وقدره  فائضام 2015لعام حققت نتائج عمليات التأمين 
   . الممتلكاتلتأمين على المركبات و ا تحسن أداء محافظ أساسا إلى  الفائضيعزي ھذا و. م2014سعودي في 

  

مليون لایر سعودي في  )28.70( خسارة قدرھا لمقابمليون لایر سعودي  26.38مبلغ قدره  م 2015لعام  ربحال يبلغ إجمال
  .م2014

  

 

  التقارير  أساسيات  )5(

  
، وليس التجارية من نظام الشركات) 123(ادة ووفقاً لحكم الم) IFRS(الدولية  المحاسبة معاييرإعداد البيانات المالية وفقاً ل تم

أسس إعداد وعرض البيانات المالية ). SCOPA(ير المحاسبة الصادرة عن الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين يوفقاً لمعا
  .الماليةإيضاحات البيانات  من )4(و  )3( ،)2(رقم التفصيل با�يضاح والسياسات المحاسبية الھامة تم إيضاحھا بمزيد من 

 

و با�شارة إلى ما تم  م13/01/2016الموافق  ھـ03/04/1437  تعميم ھيئة السوق المالية الصادر بتاريخ عطفا على
  .)IFRS(المحاسبة الدولية  معاييرلحاليا تعد تقاريرھا المالية وفقا التأكيد أنھا الشركة  ، تودتوضيحه أعBه

  
  ا رباح  سياسة توزيع  )6(

  
على الرغم و. توزيع أرباح سنوية على اPسھم بناء على مستوى رأس المال المطلوب لدعم عمليات الشركة تعتزم الشركة

الشركة أية ضمانات على أن ھناك أرباح سوف يتم توزيعھا فيما بعد، كما Q تضمن قيمة محددة سوف يتم تقدم Q من ذلك، 
   .توزيعھا في نھاية أي سنة مالية

  

 من صافي فائض عمليات التأمين سوف يتم% 10من النظام اPساسي للشركة، فإن نسبة ) 43(رقم  وفقا لما ورد بالمادة

  .سوف يتم إحالته إلى قائمة دخل المساھمين% 90، والباقي وقدره توزيعھا على حملة الوثائق
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زام بالمحددات الواردة بالمادة من وقت إلى آخر سيتم سداد أرباح اPسھم إلى المساھمين من صافي اPرباح المحققة، بعد اQلت
  :  من الBئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وھي كالتالي) 70(من النظام اPساسي للشركة والمادة ) 44(

    

  .استبعاد قيمة الزكاة واجبة السداد وكذلك قيمة الضرائب على الدخل -1

طي النظامي، وللجمعية العامة العادية أن تقرر عدم من صافي الربح لتكوين ا�حتيا% 20تخصيص نسبة  -2
 .من رأس مال الشركة المدفوع% 100حتياطي متى بلغت قيمته نسبة ستمرار في تخصيص ھذا ا�ا�

نسبة محددة من صافي اPرباح لتكوين  تخصصللجمعية العامة العادية بناء على توصية مجلس ا�دارة أن  -3
 .أو Pغراض تحددھا الجمعية العامةاحتياطيات إضافية Pغراض محددة 

 .من رأس المال المدفوع% 5يتم توزيع المتبقي على المساھمين كدفعة أولى وبما Q يقل عن  -4

 .يتم توزيع الباقي على المساھمين كحصة في اPرباح أو يتم تحويله إلى حساب اPرباح المحتجزة  -5

أعBه، ) 4(من اPرباح السنوية المشار اليھا بالبند لمجلس ا�دارة أن يصدر قرار بتوزيع أرباح دورية تخصم  -6
 .وفقا لzنظمة والقواعد الصادرة من الجھات المختصة

 

مالي وعلى وضع السوق و المناخ عBن عن توزيع أرباح سوف يعتمد على ما حققته الشركة من فائض وعلى وضعھا الإأي 
ستثمار، والسيولة ستثمارية و احتياجات إعادة ا�ا�الشركة للفرص قتصادي العام وغيرھا من العوامل، بما في ذلك تحليل ا�

 .عتبارات القانونية والنظاميةالBزمة ومتطلبات رأس المال، وفرص اPعمال وغيرھا من ا�

  

 .ھيئة السوق المالية بصفة فورية عن أية قرارات أو توصيات تتعلق بتوزيع اPرباحو  الجمھورسوف تقوم الشركة بإبBغ 

يتم توزيع اPرباح على المساھمين في المكان والزمان المحددين من قبل مجلس ا�دارة ووفقا للتعليمات الصادرة من وزارة و
  .التجارة والصناعة وبشرط الحصول على الموافقة الكتابية لمؤسسة النقد العربي السعودي

  

  

  المخاطر التي تواجه الشركة  )7(

  
التي تجابه الشركة، والتي يمكن تصنيفھا  المختلفة لمخاطرلا�دارة الفعالة  لتحقيقالمخاطر  دارة�لقد أسست الشركة إطاراً 

  : إلى التالي

  

  المخاطر المالية ) أ

  

تتمثل اPدوات المالية الرئيسية للشركة في الذمم المدينة الناشئة عن عقود التأمين وإعادة التأمين، النقد وما يعادل النقد، 
  .المالية عامBت المشتقاتمتدخل الشركة في  Q. الصكوك السندات و وك وا�ستثمارت فيالبنالودائع لدى 

  

العمBء، وسطاء التأمين (تسعى الشركة للتقليل من مخاطر اPئتمان المتعلقة باPطراف اPخرى : مخاطر ا�ئتمان .1
 مقابلةلzطراف ال إئتماندود وذلك من خBل سياسة ائتمان واضحة والتي تحدد مؤشرات وضع ح)  ومعيدي التأمين

  .�عادة التأمين المقابلةاPطراف  �ختيار وكذا 

لضمان كفاية  ات الBزمةا�جراء إتخاذتتم الرقابة على متطلبات السيولة على أساس منتظم ويتم : مخاطر السيولة .2
 .الحالية والمستقبلية متى ما كان ذلك مطلوباً  با�لتزاماتللوفاء  المالية  السيولة 

 . متحفظةتقوم الشركة بالحد من مخاطر سعر السوق من خBل سياسة إستثمار : مخاطر سعر السوق .3

من خBل مراقبة التغيرات في  عائد ا�ستثماراتنسبة  خطر تقوم الشركة بالحد من: عائد ا�ستثماراتمخاطر نسبة  .4
 . بنقد وإستثمارات الشركة المتعلقة عائد ا�ستثماراتنسب 

أسعار صرف العمBت ھامة و ذلك لمحدودية ي مخاطر أليس لدى الشركة : ار صرف العمBتأسعمخاطر   .5
  .تعامBتھا بالعمBت اPجنبية

ة ككما أن الشر. سرعة تسوية المطالباتبمداھا القصير و محفظة أعمال الشركة تتميز طبيعة إن : مخاطر التأمين .6
متى  الجوانب الفنيةفي  آر أس آيه مجموعة قوم بالتنسيق معتسياسة تسعير مخاطرھا بناء على عوامل فنية و عتمدت

الرئيسية في مجاQت اPعمال المختلفة محافظھا كما أن الشركة تقوم بمراجعة دورية لكافة . ضرورياً  ت تراهما كان
واضحة مخاطر  قدرة تحملكما أن الشركة تتميز ب. لتقييم أدائھا وإتخاذ ا�جراء التصحيحي متى ما كان مطلوباً 

إعادة تأمين مناسبة �دارة الشركة بترتيب عقود قامت  و قد. للمخاطر �جمالي تعرضھا متواصلةوتقوم بمراقبة 
 .اRثار المتوقعة للمخاطر الكبيرة والكوارث
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  المخاطر ا�ستراتيجية ) ب

  

ا�ستراتيجي للشركة، بناء على  وضع ومراجعة ا�تجاهل إجراءات منظمةتتم إدارة المخاطر ا�ستراتيجية بفعالية من خBل 
كما . مخاطرلل يل المنافسين وتقييم الشركة لقدرة تحملھاسوق التأمين، تحلقتصاد الكلي، التطورات في متحفظة لبيئة اQدراسة 

  . خBل المعلومات التي تستلمھا من مجموعة آر أس آيهالمدخBت من منظور عالمي من أن الشركة تستفيد أيضاً من 

  

  طر التشغيل مخا) ت

  

التي تتناول جوانب  اتتم توجيه موارد ھامة للحفاظ على بيئة تشغيل فعالة من خBل توظيف التقنية الحديثة وإطار السياس
التعرض عن كثب إن الفريق التنفيذي للشركة يراقب  كما .مثل مسئوليات الشركة، مبادئ اPعمال وميثاق السلوك المھني

  .ومجلس ا�دارة مراجعةاليقدم تقارير للجنة التراكمي لمخاطر التشغيل و

  

   النظاميةمخاطر ال) ث

  

شامل �دارة  كما تم تطوير إطار. مراجعةللجنة ال مناسب من ا�ستقBلية تابع ىتولتزام بمساقامت الشركة بتعيين مسئول 
وتمكين الشركة من أن  نظاميةتغييرات المية ومتابعة ومراقبة الانظبكافة المتطلبات ال اQلتزاموذلك لضمان  المخاطر النظامية

  .و الشفافية الBزمة لiفصاح لمجلس إدارة الشركة عن ذلك النظاميةتظل ملتزمة بالتغيرات 

  

  ، أدوات الدين اDكتتاب، حقوق ا وراق المالية المتعلقة بتعاقداتا سھم، ) ب(

  
ف أعضاء مجلس ا�دارة، أو كبار بخX( التصويت ذات ا حقية في سھمفئة ا مصلحة في من لھم ) 1(

  )التنفيذيين أو أزواجھم أو أطفالھم القصر
 

  .أو أكثر في أسھم الشركة% Q5 يوجد مساھمون أفراد يملكون 

  :فئة اPسھم ذات أحقية التصويت على النحو التاليمن % 5الذين يمتلكون أكثر من ) غير اPفراد(المساھمون الكبار 

  %50.07       م.ب.م.المحدودة ش )الشرق اPوسط(لتأمين رويال أند صن الBينس ل

  %19.92                                   بنك الرياض                                         

  

  

كتتاب، أدوات الدين من أعضاء ، حقوق اDيةتعاقدالا وراق المالية من لھم مصلحة في ا سھم، ) 2(
  ار التنفيذيين أو أزواجھم أو أوDدھم القصرمجلس ا�دارة أو كب

   
صافي   نھاية العام  بداية العام  اسم من تعود له المصلحة

  التغير

  نسبة التغير
  أدوات الدين  عدد اPسھم  أدوات الدين  عدد اPسھم

   -   -   -  1,000   -  1,000  علي حسين علي رضا/ السيد 

   -   -   -  1,000   -  1,000  محمد سعود البليھد/ الدكتور

   -   -   -  1,000   -  1,000  خالد عبد العزيز الحمدان / دالسي

   -   -   -  1,000   -  1,000  عادل أحمد الشيخ /السيد 

   -   -   -  1,000   -  1,000  أسامة عبد الباقي البخاري /السيد

   -   -   -  1,000   -  1,000  شون ويليام لوثر/ السيد

   -   -   -  1,000   -  1,000  خالد جعفر مصطفى اللقاني / السيد 

   -   -   -  1,000   -  1,000   كريستوفر دولي/ السيد

  %100  1,000   -  1,000   -  -  *لويد جيمس إيست/ السيد

و ذلك بتاريخ  بعد تعيينه له و تخصيص اPسھم م2015-02-04لويد جيمس إيست بتاريخ  / تم تعيين السيد*
 .م23/02/2015
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ركة والذي يتطلب أن تم تخصيص اPسھم المشار إليھا أعBه إلى أعضاء مجلس ا�دارة وفقاً لما ورد بالنظام اPساسي للش
، وفي حالة التقاعد أو داولغير قابلة للت لایر 10.000ية ا�سمبلغ قيمتھا يمتلك عضو مجلس ا�دارة أسھم في الشركة ت

اPسھم المشار إليھا يتم تحويلھا إلى عضو مجلس ا�دارة الجديد الذي ن إفPي عضو من أعضاء المجلس  أو ا�نھاء ا�ستقالة
  .العضو الذي إنتھت عضويته بالمجلس حل محليسيعين ل

  

Q يوجد Pي من كبار كما . أعضاء مجلس ا�دارة أية مصالح في أسھم الشركة القصر بناءاQP يوجد Pي من أزواج أو 
  . أية مصالح في أسھم الشركة القصر التنفيذيين أو أزواجھم أو أبنائھم

  

شركات تابعة  ةيأتعاقدات تتعلق باPوراق المالية، كما Q يوجد للشركة  الشركة لم تصدر أية أدوات دين كما لم تدخل في أية
  . تعمل داخل أو خارج المملكة العربية السعودية

  

  

  إسترداد الضمانات / ا�قتراض، إصدار ) 3(

  
أو  تعاقدية يةأوراق مالأو  اQستردادأو  أية أدوات دين قابلة للتحويل ولم تمنح الشركة لم تقترض أية أموال كما لم تصدر

تصدر أو تمنح أية حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قايلة  كما لم. مشابھةأو أية حقوق أخرى  كتتابامذكرات حق 
تقم بأي إسترداد أو شراء أو إلغاء لم Q تملك و و  .للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابھة

  .ة لiستردادPي أدوات دين قابل

  

 20مليون لایر سعودي من خBل طرح  200بمبلغ  باستكمال إجراءات زيادة رأس مالھا قامت الشركة ،2015م اخBل الع

   .لایر سعودي للسھم الواحد 10مليون سھم حقوق اPولوية بقيمة 

  

  المعامXت مع ا طراف ذات العXقة   )ج(

  
  س آيهإر آالمعامXت مع مجموعة 

  

  استخدام العXمة التجارية إتفاقية -

  

م حيث مدة العقد غير 11/03/2014بتاريخ  و تم تجديدھا س آيهإر آمجموعة مع استخدام العBمة التجارية  إتفاقيةتم امضاء 
خBل و . من خBل رويال أند صن الBينس الشرق اPوسط س آيه في شركة العالميةإر آمحددة و مرتبطة بمساھمة مجموعة 

دخل  قائمةفي  سعودي لایر 30,100مبلغ الشركة  خصصتم، 2015-12-31م إلى تاريخ 2015-01- 01تاريخ الفترة من 
  .ع.م.ش مجموعة آر إس أيه للتأمينل و الواجب الدفعالعBمة التجارية  Qستخدامالشامل كمقابل المساھمين 

  

 عقود إعادة التأمين -

 

ع من خBل إمضاء عقود إعادة التأمين تبدأ من .م.أس آيه للتأمين شمع مجموعة اPر قامت الشركة بترتيبات إعادة تأمين 
و في إطار ھذه العقود، قامت الشركة بدفع مبلغ . ، بشروط السوقم 2015- 12-31تاريخ ب و تنتھيم 2015-01- 01تاريخ 
مليون  11.2وقدره عمولة إعادة تأمين مثل يحصلت الشركة على دخل و تمثل أقساط إعادة تأمين سعودي مليون لایر  39.6
  .خBل نفس الفترة سعودي لایر

  

 إتفاقية ا عمال الفنية  -

  

م لمدة 21/09/2014بتاريخ و التي تم تجديدھا   ع.م.شفنية مع مجموعة آر إس أيه للتأمين إتفاقية أعمال لشركة أمضت ا
من و خBل الفترة  . فنية للشركة خدمات ع.م.شتقدم مجموعة آر إس أيه للتأمين و من خBل ھذه ا�تفاقية، . خمس سنوات

في قائمة عمليات التأمين سعودي مليون لایر  3.6الشركة مبلغ احتسبت ، م2015- 12-31م إلى تاريخ 2015-01- 01تاريخ 
  . تفاقيةھذه ا�مقابل خدمات فنية في مختلف مجاQت اPعمال بموجب 
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لشركة و ذلك من خBل أحد مساھميھا الرئيسيين رويال آند ع، طرف ذو عBقة با.م.و تعتبر مجموعة آر إس أيه للتأمين ش
رويال أند صن الBينس ل ممثلين و يعتبر أعضاء مجلس ا�دارة التالية أسماءھم .م.ب.م.ش) الشرق اPوسط(صن الBينس 

  :الشركة  الشرق اPوسط على مستوى مجلس إدارة

 ر،ثشون لو -

 لويد إيست، -

  .كريستوفر دولي -

  

  

  ك الرياض و الشركات التابعة لھابنالمعامXت مع 

 

  المعامXت مع بنك الرياض

 

 عقود تأمين -

   

 أحد ،بنك الرياض معدخلت الشركة في عقود تأمين  م،2015-12-31م إلى تاريخ 2015-01-01من تاريخ خBل الفترة 

 تأمينالالمركبات وقروض السكن و تأجيرتوفير التغطية التأمينية المتعلقة ببرامج تحديداً و ،في الشركة ينالرئيسي ينالمساھم

تم ذلك بشروط  حيث ةمكتتبالتأمين الأقساط  يلمليون لایر سعودي تمثل إجما 105.87بقيمة   وذلك على الحياة الجماعي
  . السوق

  

  :تفاصيل ھذه العقود على النحو اRتي

   )القيمة  بالريال السعودي(                                                                                                                      

  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة  تاريخ العقد  قطاع العمل  نوع العقد
- 01- 01تأمين مصدرة من  شھادات  المركبات  تأمين

وفق و ذلك  م2015- 12- 31م إلى 2015
بتاريخ  اتفاقية التأمين المبرمة

  .دة سنةلم  م01/01/2015

76,713,852  

- 01- 01تأمين مصدرة من  وثائق  الممتلكات  تأمين

و ذلك وفق  م2015- 12- 31م إلى 2015
وثيقة التأمين السنوية التي تم تجديدھا 

                  .لمدة سنة م01/05/2015بتاريخ  

5,287,676  

تأمين (  الحوادث العامة  تأمين
  )اPموال

  بتاريخية السنوھذه الوثيقة تم تجديد 

  .لمدة سنةم  07-2015- 07

4,279,275  

الحوادث العامة    تأمين
التأمين الجماعي على (

  )الحياة

- 01- 01وثائق تأمين مصدرة من 

و ذلك وفق  م2015- 12- 31م إلى 2015
السنوية التي تم تجديدھا   وثيقة التأمين

              .لمدة سنة م01/05/2015بتاريخ 

19,586,361  

  105,867,164      المجموع

  

  

  بنك الرياضالشركات التابعة ل المعامXت مع

 

 عقود تأمين من خXل شركة الرياض لوكالة التأمين -

 

لتسويق م 29/07/2013بتاريخ  )شركة تابعة لبنك الرياض(وكالة مع شركة الرياض لوكالة التأمين دخلت الشركة في عقد 
- 01-01خBل الفترة من تاريخ  إجمالي أقساط تأمين مكتتبةك سعوديمليون لایر  2.64حيث سجلت  وبيع منتجات الشركة

الرياض لوكالة  على ھذه المبيعات لشركة مليون لایر سعودي كعموQت 0.40و تم دفع  م 2015-12- 31م إلى تاريخ 2015
  :على النحو اRتي و ذلك التأمين
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  )القيمة  بالريال السعودي(                                                                                                                       

مع شركة  تاريخ العقد  نوع العقد
الرياض لوكالة التأمين 

  و مدته

إجمالي أقساط   قطاع العمل  العميل
  التأمين المكتتبة

العمولة المدفوعة 
  للوكالة

بتاريخ تم إمضاء عقد الوكالة   و كالة تأمين
مدة العقد . م2013 -07- 29

  سنوية تجدد تلقائيا

عمBء شركة 
الرياض لوكالة 

  التأمين

  395,848  2,638,737  التأمين البحري

   

و يعتبر أعضاء مجلس ا�دارة التالية . من أسھم الشركة% 19.92و ذلك بنسبة  الرئيسيينو يعتبر بنك الرياض أحد مساھمي الشركة 
  :الشركة إدارةعلى مستوى مجلس الرياض بنك ممثلين لأسماءھم 

 عادل الشيخ، -

 .أسامة بخاري -

  

  أعضاء مجلس ا�دارة و التنفيذيينالمعامXت مع 

  

  عقود تأمين -

ة، الرئيس أعضاء مجلس إدارة الشركمع بشروط السوق  عقود تأمينخBل الفترة المعد عنھا التقرير دخلت الشركة في 
   -:بيانھا كالتالي و ،مصلحة مباشرة أعضاء مجلس إدارة الشركةيمتلك فيھا ؤسسات تجارية مأو مع  و المدير المالي  التنفيذي

    

  )القيمة  بالريال السعودي(                                                  

الفترة          قطاع العمل  إسم المؤسسة  الوظيفة  سم ا�
  إلى/من

إجمالي اPقساط 
  المكتتبة خBل الفترة

محمد  /السيد 
  سعود البليھد

عضو مجلس 
  ا�دارة

  . مجموعة سيدار

م 01/11/2015  التأمين على الممتلكات
إلى 

 م31/10/2016

151,938  

خالد / السيد 
جعفر مصطفى 

  اللقاني

العضو المنتدب و 
  الرئيس التنفيذي

 -  

م 20/11/2015  التأمين على المركبات
إلى 

 م 19/11/2016

7,085  

الحوادث التأمين على 
 )تأمين السفر( العامة

م 15/12/2015
إلى 

  م14/12/2016

8,115  

أسامة عبد / السيد
الباقي عبد الرزاق 

  بخاري

عضو مجلس 
  ا�دارة

 -  

م 27/08/2015 التأمين على المركبات
إلى 

  م 26/08/2016

16,783  

فادي أبو / السيد
  الحسن

  -   المدير المالي

م 06/05/2015 التأمين على المركبات
إلى 

 م05/05/2016

1,948  

  

  

أنشطة يكون فيھا مصلحة Pعضاء  وأعمليات عن معامBت أو عقود دخلت فيھا الشركة  ةبجانب ما ذكر أعBه، Q توجد أي
  .التنفيذي، أو المدير الماليمجلس ا�دارة أو الرئيس 
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   المبالغ النظامية مستحقة السداد والمبالغ المسددة للجھات الحكومية )د(
  

)1 (D  باستثناء ما م2015 - 12-31يوجد للشركة أية مبالغ نظامية معلقة أو مستحقة السداد كما في ،
  -:يلي

  
  )القيمة  بالريال السعودي(                                        

  م2014-12- 31  م2015-12- 31  الوصف 

الواجبة (م 2015الھيئة العامة للتأمينات اQجتماعية لشھر ديسمبر 
   *)م2016ناير السداد في ي

185,983 192,759 

تكاليف أعمال ا�شراف و الرقابة لمؤسسة النقد العربي السعودي 
السداد في يناير  الواجبة(م  2015عام ل الرابعمستحقة للربع 

   **)م2016

445,156 447,291 

لمجلس الضمان الصحي التعاوني  تكاليف أعمال ا�شراف و الرقابة
  **م2015 لعاما عن السداد الواجبة

55,227 79,089 

 الواجبة( إستقطاعضريبة  –ب على الدخل مصلحة الزكاة والضرائ

  ***)م2016في يناير  السداد
572,202 87,522 

 1,592,933 7,574,890   ****)مخصص(و الضرائب على الدخل   الزكاة

 2,399,594 8,833,458  ا�جمالي 

 .من القوائم المالية 14في ا�يضاح رقم " مصاريف مستحقة أخرى"أمينات ا�جتماعية جزء من المبالغ المستحقة السداد للھيئة العامة للت ∗

أتعاب إشراف "ضمن  معا مدروجة تكاليف أعمال ا�شراف و الرقابة لمؤسسة النقد العربي السعودي و مجلس الضمان الصحي التعاوني ** 
  .من القوائم المالية 14في ا�يضاح رقم  "مستحقة

حيث با�ضافة إلى ھذا المبلغ . من القوائم المالية 14في ا�يضاح رقم  "ضريبة استقطاع مستحقة"جزء من  الواجبة السداديبة إستقطاع ضر*** 
     .في القوائم المالية  و غير واجبة السداد ضريبة استقطاع مستحقةل مخصصاتيوجد 

الرجاء الرجوع إلى (كل على حدا و التي تم ادراجھا في القوائم المالية  2014و  2015و الضرائب على الدخل مبينة أعBه للعام   الزكاة ****
م و 2015لایر سعودي حتى نھاية  17,062,889المخصص ا�جمالي للزكاة و الضرائب على الدخل يمثل مبلغ   ).د من القوائم المالية- 16ا�يضاح 

     ).د من القوائم المالية- 16وع إلى ا�يضاح الرجاء الرج(م 2014لایر سعودي حتى نھاية  9,487,999مبلغ 

  

 -12-31حتى  م2015 -01-01بيان بالمبالغ المسددة إلى الھيئات الحكومية خXل الفترة من ) 2(

   م2015
  )السعودي بالريال القيمة (                                                     

  م 2014  م 2015  الوصف 

 4,905,089 3,318,201  استقطاعضريبة –الدخل  مصلحة الزكاة والضرائب على

م  2014بما في ذلك  ديسمبر (الھيئة العامة للتأمينات اQجتماعية 
  ) م2015المسددة في يناير 

2,311,280 2,138,061 

وزارة الداخلية، مكتب العمل، الغرفة التجارية، البلدية، الھيئة العامة 
  .لBستثمار

161,642 347,093 

مال ا�شراف و الرقابة لمؤسسة النقد العربي السعودي ربع تكاليف أع
م مع الربع السنوي 2015من الربع السنوي اPول إلى الثالث (سنوية 
  ). م2015م المسددة في  2014الرابع 

1,997,129 1,546,918 

  - 20,000  غرامة -ھيئة السوق المالية

 150,000 50,000  تجديد التأھيل -مجلس الضمان الصحي التعاوني

دفعات سنوية لتكاليف أعمال  - مجلس الضمان الصحي التعاوني
  ا�شراف و الرقابة 

79,089 208,089 

 9,295,250 7,937,341  ا�جمالي 
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  مزايا العاملين ) ھـ(
  

فآت نھاية المبالغ الموجھة لدفع عBوات اPداء و مكا لم تستثمر الشركة أو تكون أية مخصصات تتعلق بمزايا العاملين بخBف
  .الخدمة  خBل ا�جراءات العادية للعمل

  

  

 إقرارات  )و(

  
   .بالشكل الصحيح تدّ أع سجBت الحسابات) 1

   .بفاعلية و نفذعلى أسس سليمة  دّ أع نظام الرقابة الداخلية) 2

  .على مواصلة نشاطھا في قدرة الشركةQ يوجد أي شك يذكر ) 3

  

  

  الخارجي تقرير مراقب الحسابات  )ز(
  

  :أصدر مراقبو الحسابات تقريرھم الذي يبينون فيه أنه في رأيھم واعتقادھم أن البيانات المالية بصفة عامة

  

، نتائج أعمالھا م2015 - 12-31تظھر بصورة عادلة كافة الجوانب الجوھرية، المركز المالي للشركة كما في  •
  ير المالية الدولية، و ذلك وفقاً لمعايير التقارووتدفقاتھا النقدية للفترة المنتھية 

ساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض البيانات ام الشركات التجارية والنظام اPنظ تلتزم بمتطلباتكما أنھا  •
  .المالية

  

الية التقارير الموفقاً لمعايير  أعدت الحسابات قد لفتوا اQنتباه أيضاً إلى حقيقة أن القوائم المالية مراقبيبا�ضافة إلى ذلك، فإن 
من قبل الھيئة السعودية  ةالصادرو  الدولية وليس وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليھا في المملكة العربية السعودية

   .للمحاسبين القانونيين
  

  .ھذا و لم يتضمن تقرير المراقبين الحسابيين أية تحفظات على القوائم المالية

  

  

  استمرار مراقبي الحسابات الخارجيين  )ح(
  

  .المعينين من أجلھاالحالية لم يوصي مجلس ا�دارة باستبدال المراقبين الحسابيين قبل انتھاء الفترة 

   

و تقديم المقترحات الخاصة بذلك م 2016تعيين المراقبين الحسابيين لسنة  مراجعة مجلس ا�دارة بعين ا�عتبارسيأخذ 
   .وفقا للنظام ين خBل إجتماع الجمعية العموميةمللمساھ
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  قواعد الحوكمة )ط(

  

   لتزام بالقوانين واللوائحا�) 1(

  
  الصادرة عن ھيئة السوق المالية  ا�لتزام بXئحة حوكمة الشركات -

   -:التزمت الشركة بتنفيذ كافة اPحكام الواردة بBئحة حوكمة الشركات الصادرة عن ھيئة السوق المالية، بإستثناء ما يلي 

  

  )ب/4المادة رقم (ة المساھمين لحقوقھم و حصولھم على المعلومات تسھيل ممارس

ين من ممارسة حقوقھم على أكمل وجه في التقارير السنوية، الصحف متقوم الشركة بتوفير المعلومات التي تمكن المساھ
 ا�لكتروني ھاموقع و تحديثتقوم الشركة حاليا بمراجعة  و. المحلية و موقع تداوال و يتم ذلك في المواعيد النظامية المحددة

    . من خBل ھذه القناة للسماح لمساھميھا الحصول على المعلومات الBزمة

  

  )ج/ 5المادة رقم (نشر الدعوة إلى إجتماع الجمعية العامة على موقع الشركة ا�لكتروني 

في الصحف وفي م 2015في عام    قدةالمنعالسنوي ) العادية و غير العادية(الجمعية العامة  اتتم نشر الدعوة إلى إجتماع
  .المراجعة والتحديثحيث ھذا اPخير قيد لشركة، ل ا�لكتروني موقعالموقع تداول، ولم يتم نشرھا على 

  

لhشخاص ذوي الصفة ا�عتبارية الذين يتصرفون ا�فصاح عن سياسة التصويت و التصويت الفعلي  -حقوق التصويت
  )د/6المادة رقم ( بالنيابة عن غيرھم

تصرف بالنيابة ت ذوي الصفة ا�عتبارية التي شخصية  الشركة حيث Q تعتبر Q تنطبق على الشركة) د/6(متطلبات المادة 
  .اعن غيرھ

  

الذي يحق له بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين له في  -عدم جواز للشخص ذي الصفة ا�عتبارية -تكوين مجلس ا�دارة
  )ط/12المادة رقم (التصويت على اختيار ا عضاء اjخرين في مجلس ا�دارة  -مجلس ا�دارة

Q تنطبق على الشركة و ذلك Pن نظام الشركة لم يحدد حق الشخص ذي الصفة ا�عتبارية تعيين ) ط/12(متطلبات المادة 
  .ممثلين له في مجلس ا�دارة

 

  )أ/14المادة رقم ( عضوية لجنة المراجعة

 ،م2014خBل العام  فيليب سميث/ بعد استقالة السيد. �دارة بتشكيل لجنة مراجعة مكونة من ثBثة أعضاءلقد قام مجلس ا
حددت عددا من المرشحين و قامت باعداد طلبات لمؤسسة اتخذت الشركة ا�جراءات الBزمة لتعيين عضو محB له حيث 

شغور المنصب خBل  برفض ھذه الترشيحات مما نتج عنه قامت المؤسسةو . النقد العربي السعودي للموافقة على تعيينھم
و تقوم لجنة الترشيحات و المكافآت، حاليا و بتوجيھات من مجلس ا�دارة، بإعادة ھيكلة لجنة المراجعة أخذا  .م2015العام 

او إعادة /التأمين و بعين ا�عتبار معايير الكفاءة و ا�ستقBلية و بما يتناسب و متطلبات Qئحة لجان المراجعة في شركات
وتقوم لجنة الترشيحات و المكافآت بمقابلة المرشحين النھائيين بھدف . التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي

  .   تقديم طلب الموافقة عليھم من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي و استكمال عضوية لجنة المراجعة

  

  الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي تأمينال  شركاتحوكمة  ا�لتزام بXئحة -

و قامت الشركة  بتقييم مدى . م، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي Qئحة حوكمة شركات التأمين2015خBل العام 
  .و ذلك خBل المھلة المحددة من قبل المؤسسة الBزمة باجراء التعديBتحاليا  تقومإلتزامھا بمتطلبات الBئحة و 
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  مجلس ا�دارة ) 2(

  
   تشكيل مجلس ا�دارة. أ

أعضاء تعينھم الجمعية العامة ) 9( عدد وفقاً لما ورد بالنظام اPساسي للشركة يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من
  : ت التالية، طرأت التغييرام2015-12- 31وحتى م 2015- 01-01وخBل الفترة من . العادية لمدة Q تزيد عن ثBثة سنوات

  

 .م2015 - 02-04بتاريخ  لويد جيمس إيست/ السيد تعيين  •

   

و قد تم اعادة انتخاب و تعيين جميع اPعضاء لدورة ثالثة . م2015انتھت الدورة الثانية Pعضاء مجلس ا�دارة خBل العام 
  .م12/09/2015ھـ الموافق 28/11/1436مدتھا ثBثة سنوات ابتداءا من تاريخ 

   

   -:كالتالي إن عضوية المجلسأعBه ف و إعادة التعيين ى التغييراتبناء عل

  الصفة  العضوية  اسم عضو مجلس ا�دارة  

  عضو مستقل   رئيساً   علي حسين علي رضا / السيد   1

  عضو مستقل   عضواً   محمد سعود البليھد/ الدكتور  2

  عضو مستقل  عضواً   خالد عبد العزيز الحمدان / السيد  3

  عضو غير تنفيذي، ممثل لبنك الرياض عضواً   عادل أحمد الشيخ /السيد   4

  عضو غير تنفيذي، ممثل لبنك الرياض عضواً   أسامة عبد الباقي البخاري /السيد  5

  **ضو غير تنفيذي ، ممثل آر أس أيهع عضواً   شون ويليام لوثر/ السيد  6

  **أيه، ممثل آر أس عضو غير تنفيذي  عضواً   *لويد جيمس إيست/ السيد  7

  **ضو غير تنفيذي ، ممثل آر أس أيهع عضواً   كريستوفر دولي/ السيد  8

العضو   خالد جعفر مصطفى اللقاني / السيد   9
  المنتدب 

  *عضو تنفيذي ، ممثل آر أس أيه

  

اريخ و الموافقة على تعيينه خBل الجمعية العامة العادية بت م2015-02- 04لويد جيمس إيست بتاريخ / تعيين السيد تم* 
  .م03/06/2015

  م.ب.م.المحدودة ش) الشرق اPوسط(آر أس أيه يقصد بھا رويال أند صن الBينس  **

  

  . تم إحاطة الجھات الرقابية بكافة التغييرات أعBه وفقاً لما تقضي به اPنظمة واللوائح

 

  إدارتھاياً من أعضاء مجلس ا�دارة عضواً في مجلس أأسماء الشركات المساھمة التي يكون . ب

  

العضوية في مجلس إدارة شركة   عضو مجلس ا�دارة
  مساھمة أخرى

  الشكل القانوني للشركة  الوظيفة

  

  علي حسين علي رضا/السيد 

  

  مجموعة سامبا المالية 

  

مجلس عضو
   ا�دارة

  شركة مساھمة سعودية 

  العربية للتوريدات البترولية

   

عضومجلس 
  ا�دارة

  مغلقةشركة مساھمة سعودية 

  أسامة عبد الباقي البخاري/السيد
  شركة آجل للخدمات التمويلية

نائب رئيس 
  مجلس ا�دارة

  شركة مساھمة سعودية مغلقة

  

  مھام مجلس ا�دارة . ج

  

وھو المسئول أمامھم عن نشاطات وأعمال . مجلس ا�دارة ھو المسئول عن توجيه ومراقبة أداء الشركة نيابة عن مساھميھا
Pداء التشغيلي، ضمان توافر الشركة من كافة اPوجه، ومن مسئوليات مجلس ا�دارة إعداد الخطط المستقبلية، مراقبة ا

  .سياسات فعالة �دارة المخاطر، التحقق من إلتزام الشركة بكافة القوانين واللوائح واجبة التطبيق
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   - :ليه، وبيانھا كالتاليقام مجلس ا�دارة بتشكيل عدد من اللجان لتساعده على أداء المھام الموكلة إ

  

  اللجنة التنفيذية  -

  لجنة اQستثمار  -

  لجنة ا�فصاح  -

  لجنة المراجعة  -

  لجنة المخاطر  -

  لجنة الترشيحات والمكافآت  -

  

تلتزم الشركة بتنفيذ إطار متكامل من لوائح حوكمة الشركات والذي يمكنھا من تحديد ومراقبة اPداء الBزم لتحقيق أھداف 
وليتحقق ذلك فإن الشركة تعمل ضمن مجموعة من مبادئ الحوكمة با�ضافة إلى مھام ومسئوليات مجلس  .ط الشركةوخط

  .ا�دارة والتي تمثل سوياً مرجعاً لحوكمة مجلس إدارة الشركة

  

  رئيس مجلس ا�دارة والعضو المنتدب . د

  

دارة المنتدب محدد بدقة ووضوح بموجب القرارات إقتسام المسئوليات والمھام بين رئيس مجلس ا�دارة وعضو مجلس ا�
بالمملكة العربية السعودية، حيث Q يتدخل رئيس مجلس  الساريةة عن مجلس ا�دارة بما يتوائم مع القوانين واللوائح رالصاد

ضو مجلس ا�دارة عيقوم بھا ا�دارة في أعمال ا�دارة اليومية للشركة، بإعتبارھا من المسئوليات والمھام المباشرة التي 
  .المنتدب

  

  ا�جتماعات . ه

  

   -:جتماعات، تم حضورھا من قبل أعضاء المجلس كالتاليإعدد أربعة م 2015عقد مجلس ا�دارة خBل العام 

  

    تاريخ ا�جتماع   

  مBحظات  م2015-12- 09  م2015-09- 16  م2015-06- 03  م2015 -03- 17  
 √  علي حسين علي رضا / السيد 

 

√ √ √   

   √ √ √ √  محمد سعود البليھد/ كتورالد

   √ √ √ √  خالد عبد العزيز الحمدان / السيد

   √ √ √ √  عادل أحمد الشيخ /السيد 

عادل / ممثB بالسيد √ √  X  √  أسامة عبد الباقي البخاري /السيد
الشيخ بالنيابة عنه في 

اجتماع 
  م03/06/2015

لويد / ممثB بالسيد X √  √ √  رذشون ويليام لو/ السيد
جيمس إيست بالنيابة 
عنه في اجتماع 

  م09/12/2015

لويد / ممثB بالسيد  √  X  √  √  كريستوفر دولي/ السيد
جيمس إيست بالنيابة 
عنه في اجتماع 

  م16/09/2015

    √  √  √  √  خالد جعفر مصطفى اللقاني/ السيد

    √  √  √  √  *لويد جيمس إيست/ السيد

   حضر شخصيا - √ 

 X -  لم يحضر 

  خBل الفترة معين  *
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بوضع قيد التنفيذ إجراءات عقد إجتماعات عبر الھاتف للسماح �دارة الشركة بتقديم  قام مجلس ا�دارة، بداية الشركةمنذ و 

و . و كذا الموافقة على تقرير مجلس ا�دارة للموافقة عليھا وفقا للمھلة المحددة نظاميا و ذلك القوائم المالية اPولية و السنوية
  :العام، عقد مجلس ا�دارة عدد خمسة من ھذه ا�جتماعات تم حضورھا كالتاليخBل 

  

   

    تاريخ ا�جتماع     

  مBحظات  م2015- 10-15  م2015- 07-15  م2015- 04-15  م2015- 02-18  م2015 - 15-01  
علي حسين علي / السيد 
  رضا 

√ 

 

√ √ √ X   

   X √ √ √ √  محمد سعود البليھد/ الدكتور

د العزيز خالد عب/ السيد
  الحمدان 

√ X X √ X   

   √ √ X X √  عادل أحمد الشيخ /السيد 

أسامة عبد الباقي /السيد
  البخاري 

√  √  √ √ X   

   √ √ √  √ √  رذشون ويليام لو/ السيد

    √ √  √  √  √  كريستوفر دولي/ السيد

خالد جعفر مصطفى / السيد
  اللقاني

√  √  √  √ √    

تعيينه بتاريخ  تم  X √  √  √  #  *لويد جيمس إيست/ السيد
  م04/02/2015

   حضر شخصيا - √

 X - لم يحضر  

 لم يتم تعيينه  -  #

  معين خBل الفترة  *

  

  

  لجان مجلس ا�دارة ) 3(

  
  اللجنة التنفيذية 

  
  التشكيل .  أ

  

   -:التاليأعضاء كحد أدنى وخمسة أعضاء كحد أقصى، واللجنة الحالية مشكلة  على النحو  ةتشكل اللجنة التنفيذية من ثBث

  

ا�دارة / العضوية بمجلس ا�دارة   ا�سم
  التنفيذية

  العضوية باللجنة

  رئيساً   العضو المنتدب والرئيس التنفيذي    خالد جعفر مصطفى اللقاني / السيد 

  عضواً   المدير المالي   فادي أبو الحسن/ السيد 

 عضواً    وإعادة التأمين iكتتابالتنفيذي لمدير ال  أحمد خليفة  / السيد

 عضواً    لBستراتيجية و التغيير التنفيذي مديرال   راماسواميساQقامي شاشيدھار / السيد 
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  المھام . ب

  

   -:تتمثل مھام اللجنة في مساعدة الرئيس التنفيذي في أداء المھام الموكلة إليه، والتي تتضمن

  

   ،ازنة التقديريةتطوير وتنفيذ الخطط والسياسات ووضع خطط العمل وا�جراءات والمو -

   ،مراقبة  عمليات التشغيل واPداء المالي -

   ،التقييم والسيطرة على المخاطر -

   ،تحديد اPولويات وتخصيص الموارد -

  ،رصد القوى التنافسية في كافة جوانب التشغيل -

 

  ا�جتماعات  . ج

  

تاريخ  .م 2015- 12-31وحتى م 2015-01- 01جنة بصفة دورية، حيث عقدت ستة إجتماعات خBل الفترة من لال إجتمعت
  :ا�جتماعات و الحضور على النحو التالي

  

  تاريخ ا�جتماع                              

  م2015- 12-06  م2015- 10-11  م2015- 08-16  م2015- 06-17  م2015- 04-12  م2015 - 08-02  

خالد جعفر مصطفى / السيد 
  اللقاني

√ 

 

√ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ √  الحسنفادي أبو / السيد 

 √ X √ √ √ √  أحمد خليفة / السيد 

شاشيدھار ساQقامي / السيد 
   راماسوامي

√ √ √ √ √ √ 

   حضر شخصيا - √

 X - لم يحضر  

  
  

   لجنة ا�ستثمار
  

  التشكيل . أ

  

على النحو يتم تشكيل لجنة ا�ستثمار من ثBثة أعضاء كحد أدنى وخمسة أعضاء كحد أقصى ، والتشكيل الحالي للجنة 
   -:التالي

  العضوية باللجنة  ا�دارة التنفيذية / العضوية بمجلس ا�دارة   ا�سم

  رئيساً   العضو المنتدب والرئيس التنفيذي    خالد جعفر مصطفى اللقاني / السيد 

 عضواً   بنك الرياض ل ممثل عضو غير تنفيذي  عادل أحمد الشيخ /السيد 

  عضواً   لمالي المدير ا   فادي أبو الحسن/ السيد 

  

  المھام . ب

  

للشركة مع ا�لتزام بمراعاة التوجيھات ا�ستثمارية، ستثمار اPصول المملوكة إتتمثل مھام اللجنة في إدارة كافة أوجه  
  . في المملكة العربية السعودية واجبة التطبيقالقوانين واللوائح الالمحددة من قبل الشركة و ذلك بمراعاة والحدود والضوابط 
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  ا�جتماعات . ج

  

تاريخ ا�جتماعات و الحضور  .م2015-12-31وحتى  م2015- 01-01 د أربعة إجتماعات خBل الفترة منعقدت اللجنة عد
  :على النحو التالي

  تاريخ ا�جتماع                            

  م2015- 12-09  م2015- 09-16  م2015- 06-03  م2015 - 17-03  

خالد جعفر مصطفى / السيد 
  للقانيا

√ 

 

√ √ √ 

 √ √ X √  عادل أحمد الشيخ /السيد 

 √ √ √ √   فادي أبو الحسن/ السيد 

   حضر شخصيا - √

 X - لم يحضر  

 

  
  لجنة ا�فصاح

  
  التشكيل . أ

  

   - :يتم تشكيل لجنة ا�فصاح من ثBثة أعضاء كحد أدنى وخمسة أعضاء كحد أقصى، والتشكيل الحالي للجنة على النحو التالي

  

ا�دارة / العضوية بمجلس ا�دارة   ما�س
  التنفيذية

  العضوية باللجنة

  رئيساً   العضو المنتدب والرئيس التنفيذي     خالد جعفر مصطفى اللقاني / لسيد ا

 عضواً   *آر أس أي ممثل  عضو غير تنفيذي  شون ويليام لوثر/ السيد

  عضواً   المدير المالي    فادي أبو الحسن/ السيد 

  

  م.ب.م.المحدودة ش) الشرق اPوسط(يقصد بھا رويال أند صن الBينس آر أس أيه  *

  

  المھام . ب

  

تتمثل مھام اللجنة في ضمان إلتزام الشركة بكافة المتطلبات الرقابية والقانونية ذات العBقة با�عBنات وا�فصاحات وتقديم 
لك طبقا Pساليب و ذاع من خBل الوسائل اQلكترونية حيث بامكان اللجنة اQجتم. الطلبات المترتبة على القيد بنظام تداول

  .عملھا

  

  ا�جتماعات . ج

  

ھذه تداول، حيث بلغ عدد موقع ب الشركةإعBنات مراجعة وإعتماد من خBل الوسائل ا�لكترونية لبا�جتماع قامت اللجنة 
و قد شارك جميع اPعضاء في  .اعاً إجتم ثBثونو  ستةم 2015- 12-31وحتى  م2015-01-01خBل الفترة من  جتماعاتا�

 .ھذه ا�جتماعات عبر الوسائل ا�لكترونية و ذلك طبقا Pساليب عمل اللجنة
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  لجنة المراجعة
  

  التشكيل . أ

  

  - :كحد أدنى وخمسة أعضاء كحد أقصى، والتشكيل الحالي للجنة على النحو التالييتم تشكيل لجنة المراجعة من ثBثة أعضاء 

  

  العضوية باللجنة  ا�دارة التنفيذية / وية بمجلس ا�دارة العض  ا�سم

  رئيساً   *آر أس أيه ممثل  عضو غير تنفيذي  رذشون ويليام لو/ السيد

  عضواً   بنك الرياض -  الماليةقطاع  – المالية – تنفيذينائب رئيس   قريشه  المحمد علي / السيد 

  

  م.ب.م.المحدودة ش) ق اPوسطالشر(آر أس أيه يقصد بھا رويال أند صن الBينس * 

  

  المھام . ب

  

 نظمو ، المراقبة النظاميةتتمثل مھام اللجنة في مراجعة وظائف إدارة المخاطر، تقييم العمليات المرتبطة بأنظمة المخاطر

مراقبة الحسابات سBمة البيانات المالية للشركة وتقييم مدى فاعلية نظم  بمراقبة اللجنةقوم الرقابة الداخلية، عBوة على ذلك ت
  .التي تتم من قبل مراقبي الحسابات الخارجيين والمراجعين الداخليين

  

  ا�جتماعات . ج

  

تاريخ ا�جتماعات و الحضور . م 2015-12- 31وحتى م 2015- 01-10أربعة إجتماعات خBل الفترة من عقدت اللجنة عدد 
  :على النحو التالي

  ماعتاريخ ا�جت                            

  م2015- 12-22  م2015- 09-16  م2015- 06-03  م2015 - 17-03  

 √  شون ويليام لوذر/ السيد 

 

√ √ √ 

محمد علي  /السيد 
  قريشه  ال

√ √ √ √ 

   حضر شخصيا - √

 X - لم يحضر  

  

الشركة  لجنة المراجعة بوضع قيد التنفيذ إجراءات عقد إجتماعات عبر الھاتف للسماح �دارة تقاممنذ بداية الشركة، و 
اللجنة كذلك  تراجعو  من قبل اللجنةللموافقة عليھا  وفقا للمھلة المحددة نظاميا و ذلك بتقديم القوائم المالية اPولية و السنوية

و  الحسابات و قد حضر مراقبو. و تقوم بالتوصية لمجلس ا�دارة للموافقة عليه تقرير مجلس ا�دارة خBل ھذه ا�جتماعات
و خBل العام، عقد مجلس ا�دارة عدد خمسة . ي ھذه ا�جتماعات لضمان ا�جابة على أسئلة أعضاء اللجنةالمراجع الداخل

 :من ھذه ا�جتماعات تم حضورھا كالتالي

  تاريخ ا�جتماع                                                

  م2015- 10-14  م2015-07-14  م2015-04-14  م2015-02-17  م2015 -14-01  

شون ويليام / السيد 
  لوذر

√ 

 

√ √ √ √ 

محمد علي  /السيد 
  قريشه  ال

√ √ √ √ √ 

   حضر شخصيا - √

 X - لم يحضر  
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  لجنة المخاطر 
  

  التشكيل . أ

  

   -:أدناهعضاء اPتشكل لجنة المخاطر من 

  

  عضو مجلس ا�دارة المنتدب  -

  المدير  المالي  -

  إدارة المراقبة النظامية  رئيس -

  إدارة المخاطر  رئيس -

  لمطالبات المدير التنفيذي ل -

   iكتتابل المدير التنفيذي -

  لموارد البشرية ل المدير التنفيذي -

 ا�دارة القانونية رئيس -

  تقنية المعلومات و العملياتل المدير التنفيذي  -

  

  .يتولى عضو مجلس ا�دارة المنتدب رئاسة اللجنة

  

   -:التالي التشكيل الحالي للجنة على النحو

  

  

  العضوية باللجنة  ا�دارة التنفيذية / العضوية بمجلس ا�دارة   ا�سم

  رئيساً   العضو المنتدب والرئيس التنفيذي    خالد جعفر مصطفى اللقاني/ السيد 

  عضواً   المدير المالي    فادي أبو الحسن/ السيد 

 عضواً    رئيس المراقبة النظامية   محمد رشدي يحياوي/ السيد 

 عضواً   مدير التنفيذي لiكتتاب  وإعادة التأمينال  أحمد خليفة / لسيد ا

 عضواً   دارة الموارد البشريةالتنفيذي �مدير ال   محمد الفردوس/ السيد 

 عضواً   المطالباتدارة � التنفيذي مديرال  *ستيفان سشري/ السيد 

 عضواً   لتقنية المعلومات و العمليات التنفيذي مديرال  ميرزا بيغ/ السيد

  

  .م15/02/2015ستيفان سشري بتاريخ / تم تعيين السيد*

  

  

  المھام . ب

  

تتمثل مھام  اللجنة في مسئولية ا�شراف على ترتيبات إدارة المخاطر بالشركة وضمان توافر النظم المBئمة لتحديد المخاطر 
  . التي يمكن أن تتعرض لھا الشركة، ومن ثم السيطرة عليھا وإدارتھا

  

  جتماعات ا�. ج

  

تاريخ ا�جتماعات و الحضور  .م 2015-12- 31وحتى م 2015- 01-10خBل الفترة من  اجتماعاتعقدت اللجنة عدد أربعة 
 :على النحو التالي
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  تاريخ ا�جتماع                            

  م2015- 12-14  م2015- 11-18  م2015- 08-19  م2015 - 27-04  

خالد جعفر / السيد 
  قانيمصطفى الل

√ 

 

√ √ √ 

 √ √ √ √   فادي أبو الحسن/ السيد 

محمد رشدي / السيد 
  يحياوي 

√ 

 

√ √ √ 

 √ √ √ X  أحمد خليفة / السيد 

 √ √ √ √   محمد الفردوس/ السيد 

 √ √ √ X  ستيفان سشري/ السيد 

 √ √ √ √  ميرزا بيغ/ السيد

   حضر شخصيا - √ 

 X - لم يحضر  

  

  
  لجنة الترشيحات والمكافآت 

  
  التشكيل . أ

  

تشكل لجنة الترشيحات والمكافآت من ثBثة أعضاء كحد أدنى وخمسة أعضاء كحد أقصى، والتشكيل الحالي للجنة على النحو 
   -:التالي

  

  العضوية باللجنة  ا�دارة التنفيذية/ العضوية بمجلس ا�دارة   ا�سم

  ساً رئي  *آر أس أيه، ممثل عضو غير تنفيذي  لويد جيمس إيست/ السيد 

  عضواً   عضو مستقل   محمد سعود البليھد/ الدكتور

 عضواً   بنك الرياض ل ممثلعضو غير تنفيذي،   عادل أحمد الشيخ /السيد 

 م.ب.م.المحدودة ش) الشرق اPوسط(آر أس أيه يقصد بھا رويال أند صن الBينس  *

  

  المھام . ب

  

ار وتعيين وتنحية أعضاء مجلس ا�دارة، علماً بأن كافة الھدف من اللجنة ھو ضمان توافر الشفافية في إجراءات إختي
  . يجب التصديق عليھا من قبل الجمعية العامة للشركةواQستقاQت التعيينات 

  . اللجنة مسئولة عن إعداد اللوائح الخاصة بمكافأة أعضاء مجلس ا�دارة وشاغلي وظائف ا�دارة العليا بالشركة

  

  ا�جتماعات . ج

  

تاريخ ا�جتماعات و الحضور  .م 2015-12- 31وحتى م 2015-01-10اجتماعات خBل الفترة من  ثBثةدد عقدت اللجنة ع
  :على النحو التالي
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  تاريخ ا�جتماع                            

  م2015- 12-90  م2015- 09-16  م2015 - 17-03  

 √ √ √  *لويد جيمس إيست/ السيد 

 √ √ √  محمد سعود البليھد/ الدكتور

 √ √ √  عادل أحمد الشيخ /السيد 

   

  
   المبالغ المدفوعة  عضاء مجلس ا�دارة وكبار التنفيذيين) 4(
  

ددة بمواد ، بما فيھا بدQت حضور إجتماعات مجلس ا�دارة واللجان محو أعضاء مجلس ا�دارةالمبالغ التي تدفع إلى رئيس 
عضاء مجلس المالية تمت وفقاً Pحكام ھذه المواد، وبعد مراعاة تنازل أالمستحقات الواردة بالبيانات  .النظام اPساسي للشركة

  . عن مستحقاتھم كما سيرد Qحقاً  الغير مستقلينا�دارة 

  

م 2015-01-10خBل الفترة من بما فيھا المكافآت   تفاصيل المكافآت المسددة لرئيس مجلس ا�دارة ولzعضاء المستقلين
   -:البيانات المالية، بيانھا كالتاليوالواردة ب م 2015-12-31وحتى 

  )القيمة  بالريال السعودي(                                                                                                                       

  م2014  م 2015  

 ا�جمالي  بدDت اللجان   بدDت المجلس   المكافأة السنوية   ا�سم

  ) بالريال(

ا�جمالي 
  ) بالريال(

  علي حسين علي رضا / السيد 

  )رئيس مجلس ا�دارة(
180,000 12,000 

-  
192,000 192,000 

  محمد سعود البليھد/ الدكتور

  )عضو مجلس ا�دارة(
120,000   12,000 4,500  136,500 133,500 

خالد عبد العزيز الحمدان / السيد
  )عضو مجلس ا�دارة(

120,000 12,000 
-  

132,000 132,000 

  

محمد سعود البليھد كبدل حضور إجتماعات لجنة الترشيحات و / لایر سعودي المدفوع للدكتور 4,500باستثناء مبلغ 
  .لجانالالمكافآت و المبين أعBه، لم يتم دفع أية مكافأة Pي عضو من أعضاء 

  

المحدودة ) الشرق اPوسط( للتأمين رويال أند صن الBينس ممثلي بنك الرياض و(أعضاء مجلس ا�دارة الغير مستقلين 
  . تنازلوا عن حقھم في المكافآت وبدQت حضور إجتماعات مجلس ا�دارة واللجان المنبثقة عنه) م.ب.م.ش

  

عنھا التقرير والمدير المالي خBل الفترة المعد  الرئيس التنفيذيالمبالغ المسددة لعدد خمسة كبار التنفيذيين بالشركة بمن فيھم 
   -:لایر سعودي، وذلك على النحو التالي 6,244,611بلغت 

  

  )القيمة  بالريال السعودي(                                                                                                                       

  

  البيان

  م2014  م 2015

  ا�جمالي   ا�جمالي 

 3,778,586 3,926,754  رتبات م

 1,070,664 1,118,505  بدQت 

 722,125 704,344  حوافز دورية وسنوية 

 862,461 495,008  أية مبالغ أو منافع أخرى دفعت شھرياً  أو  سنوياً 

  ا�جمالي 
6,244,611 6,433,836 
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  تأكيد) 5(

  
لعدم إبBغ  لایر سعودي لھيئة السوق المالية 20,000بمبلغ  ةمالي ، دفعت الشركة غرامةخBل الفترة المعد عنھا التقرير

من  الشركة الھيئة والجمھور في الوقت النظامي المحدد عن طلبھا من مؤسسة النقد العربي السعودي زيادة رأس مال الشركة
لم و عدا ذلك، .يسعود مليون لایر 200 من خBل طرح أسھم حقوق أولوية بقيمة مليون لایر سعودي 400مليون إلى  200

من قبل ھيئة السوق المالية أو مؤسسة النقد العربي السعودي أو أي  أخرى تتعرض الشركة Pية عقوبات أو جزاءات أو قيود
  . جھات رقابية أو إشرافية أو قضائية أخرى

  
  الرقابة الداخلية للشركة  فعالية إجراءاتلنتائج المراجعة السنوية ) 6(
  

كيل لجنتي المراجعة والمخاطر بھدف دعم المجلس في ا�ضطBع بمسؤولياته فيما يتعلق با�شراف قام مجلس ا�دارة بتش
لتقييم مدى كفاية وفعالية نظم وترتيبات المراجعة وا�شراف على نشاطات ، التقارير المالية الخاصة بالشركة إجراءات على

التي يمكن أن تتعرض لھا الشركة، و لسيطرة على المخاطرالشركة في مجال إدارة المخاطر وضمان توافر النظم المBئمة ل
  .ومن ثم تحديد تلك المخاطر وإدارتھا

  

بإستخدام  و التأكد من فاعليتھا م2015الرقابة الداخلية للشركة خBل العام  جراءات�مراجعة شاملة  ،أجرت لجنة المراجعة
 لم يتم تحديد أية جوانب ضعفو دارة على المخاطر لi مرةالمراقبة المستإطار وجودة   نطريقة تنبني على المخاطر لضما

  .  في ھذا الخصوص جوھرية

  

من شأنھا م 2015بعدد من المراجعات خBل عام و إدارة ا�لتزام  الحسابيينكما قام كل من المراجعين الداخليين والمراقبين 
تمت دراسة نتائج تلك المراجعات من قبل لجنة وأن توفر الثقة بخصوص قدرة الشركة على تحقيق أھدافھا ا�ستراتيجية 

  . لشركةلحول فعالية نظم الرقابة الداخلية  حكم بناءالمراجعة ل

  

ل إدارة الشركة لمعالجة المBحظات و التوصيات الناتجة بو قد اطمأنت لجنة المراجعة بخصوص المبادرات المتخذة من ق
  .عن تلك المراجعات

  

للحد  جوھرية اعتبارھايمكن التي  الداخلية الرقابة إجراءاته ليست ھنالك جوانب ضعف في إلى أنلجنة المراجعة خلصت و 
  .نشاطھاعلى أداء الشركة أو  اجوھري اأثرمستقبBً حاليا أو  يمكن أن يكون لھا أو إحتماQتؤدي لنتائج غير متوقعة يالذي 

  

توصيات حول المع عن مراجعة نظم الرقابة الداخلية شئة كافة المسائل الناعن  مجلس ا�دارة و لقد أبلغت لجنة المراجعة
  .بذات الخصوص قبل إدارة الشركة الBزم تطبيقھا من ا�جراءات

  

و ذلك با�ضافة إلى  عقدت لجنة التدقيق عدد أربعة إجتماعاتم 2015- 12-31وحتى م 2015-01- 01من خBل الفترة و 
خBل تلك ا�جتماعات قامت . على القوائم المالية و تقرير مجلس ا�دارةلمراجعة و الموافقة عبر الھاتف خمسة إجتماعات 

  - :ىاللجنة بالتالي إضافة إلى العديد من النشاطات اPخر

  .إستعراض ومراجعة  ترتيبات المراجعة  الداخلية والخارجية والتأكد من ضمان إستقBليتھا •

دى كفاية موارد المراجعة الداخلية لتنفيذ خططھا إستعراض وإعتماد خطط عمل المراجعة الداخلية، فضBً عن م •
  .المعتمدة

تخذتھا ا�دارة اتقييم فعالية وظيفة المراجعة الداخلية ومراجعة نتائج وتقارير المراجعة وكذا تقييم ا�جراءات التي  •
  . للتصدي للنتائج التي أسفرت عنھا أعمال المراجعة

Bزمة لمراجعي الحسابات الخارجيين، وتجيب على كافة ا�يضاحات التأكد من أن الشركة توفر كافة المعلومات ال •
  .المطلوبة من قبلھم والBزمة �جراء المراجعة وإبداء الرأي

والتوصية إلى مجلس ا�دارة بالموافقة على تقرير مجلس ا�دارة  ,مراجعة وإعتماد البيانات المالية المؤقتة والنھائية  •
  .النشر

  .التي تواجھھا الشركة المخاطر مجموعللمخاطر المختلفة وكذلك  مراجعة مدى قبول الشركة •

إجراءات تحديد المخاطر وإدارتھا والحد من تقييم أنشطة إدارتي المخاطر والمراقبة النظامية في تطوير وتنفيذ  •
  .خطورتھا

  . بالقواعد واPنظمة واجبة ا�تباع اQلتزامتقييم الترتيبات وا�جراءات المعمول بھا لتحقيق  •
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 لمحة عن إدارة الشركة) ي(

 

  خالد جعفر اللقاني
  عاماً  48: العمر

  سعودي: الجنسية

  العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي : المنصب

  

  :المؤھBت

  م2002في عام، الوQيات المتحدة اPمريكية من جامعة ألميدا في إدارة المخاطر درجة البكالوريوس إدارة اPعمال -

  

  :الخبرة المھنية

  .نم حتى ا2012Rالعالمية للتأمين التعاوني منذ عام الرئيس التنفيذي لشركة المنتدب و العضو -

  م 2012وحتى نھاية عام م 2012منذ عام العالمية للتأمين التعاوني  نائب الرئيس التنفيذي لشركة -

ة المتحدة تعمل وھي وھي شركة ذات مسئولية محدودة با�مارات العربي العضو المنتدب لشركة قيمة لBستثمارات -
 .م2012م حتى عام 2011خBل الفترة من عام  في قطاع اQستثمارات،

بالمملكة العربية السعودية تعمل في قطاع التأمين  للتكافل وھي شركة مساھمة عامةاPھلي الرئيس التنفيذي لشركة  -
  .م2011م وحتى عام 2007في الفترة منذ عام 

بالمملكة العربية السعودية  اPھلي التجاري وھي شركة مساھمة مقفلة رئيس مجموعة أعمال التأمين لدى البنك -
  .م2007م وحتى عام 2004خBل الفترة منذ عام تعمل في القطاع المصرفي 

لدى البنك السعودي الھولندي وھي شركة مساھمة عامة بالمملكة العربية التأمين المصرفي رئيس قسم التأمين و -
  .م2004م حتى عام 2001رفي خBل الفترة منذ عام السعودية تعمل في القطاع المص

رئيس قسم التأمين لدى البنك السعودي الفرنسي وھي شركة مساھمة عامة بالمملكة العربية السعودية تعمل في  -
  م2001م حتى عام 1995منذ عام خBل الفترة القطاع المصرفي 

ة مساھمة عامة بالمملكة العربية السعودية تعمل مسؤول اQكتتاب لدى الشركة الوطنية للتأمين التعاوني وھي شرك -
  .م1995م حتى عام 1993في قطاع التأمين خBل الفترة منذعام 

  

  فادي أبو الُحسن

ً  45: العمر   عاما

  كندي: الجنسية

  المدير المالي: المنصب

  :المؤھ5ت

  .م2003، المملكة المتحدة في عام ستراثكBيدماجستير إدارة اPعمال من جامعة  -

 اQمريكية ، الوQيات المتحدةالمحاسبة من جامعة وQية كاليفورنيا تخصصلوريوس العلوم في إدارة اPعمال مع بكا -

 .م1994في عام 

  .م2009، المملكة المتحدة في عام )CII(منحة في التخطيط المالي من معھد التأمين  -

  :الخبرة المھنية

 .نم وحتى ا2013R منذ عام يالعالمية للتأمين التعاونالمدير المالي في الشركة  -

   .نم وحتى ا2013R منذ عام عضو اللجنة الفرعية للمالية على مستوى اللجنة التنفيذية للتأمين السعودية -

تعمل في  إماراتيةوھي شركة ذات مسؤولية محدودة  ة بشركة وھبة لخدمات التأمينيا�دارالشئون مدير المالية و -
  .م2012عام م حتى 2004قطاع التأمين منذ عام 

 (GET Group/Global Information Technology)لتقنية المعلومات  الكونيةالمراقب المالي لدى الشركة  -

  .م2004م حتى عام 1999تعمل في قطاع تقنية المعلومات من عام  إماراتيةوھي شركة ذات مسؤولية محدودة 

نية المعلومات ي شراكة عامة تعمل في قطاع تقوھاستشاري اPعمال وتقنية المعلومات بشركة ھاي تك للكمبيوتر  -
  .م1999م حتى عام 1996بالوQيات المتحدة اPمريكية من عام 

في وھي شراكة عامة تعمل في قطاع تقنية المعلومات  المتحدة مدير المحاسبة والتمويل بشركة رويال فورتشن -
  .م1996م حتى عام 1990الوQيات المتحدة اPمريكية من عام 
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  الفردوسبدالرحمن عمحمد 
  عاماً  55: العمر

  سعودي: الجنسية

  المدير التنفيذي للموارد البشرية: المنصب

  

  :المؤھBت

  .م2013ون، الوQيات المتحدة اPمريكية في عام ترماجستير إدارة الموارد البشرية من جامعة أش -

الوQيات المتحدة اPمريكية في عام  بكالوريوس إدارة اPعمال والموارد البشرية من جامعة ويسترن فالي سنترال، -
  .م2009

شھادة معتمدة في إدارة الموارد البشرية من اPكاديمية الدولية لiدارة المالية، ا�مارات العربية المتحدة في عام  -
  .م2011

  .م1977الوQيات المتحدة اPمريكية في عام  تكساس، ،الدفاع للغاتدبلوم اللغة ا�نجليزية من مركز  -

  :ة المھنيةالخبر

  .م2013منذ عام  العالمية للتأمين التعاونيالمدير التنفيذي للموارد البشرية في الشركة  -

تعمل في  سعوديةشركة مساھمة وھي مدير الموارد البشرية والشؤون ا�دارية بالشركة اPھلية للتأمين التعاوني  -
  .م2013م حتى عام 2008قطاع التأمين منذ عام 

وھي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في  ية والشؤون ا�دارية بمكتب العطيشان لBستشاراتمدير الموارد البشر -
  .م2008م حتى عام 2006قطاع اQستشارات الھندسية بالمملكة منذ عام 

وھي شركة ذات مسؤولية محدودة بالمملكة العربية ) GM(مدير عاملي مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة  -
  .م2006م حتى عام 2005السعودية منذ عام 

مدير الموارد البشرية والشؤون ا�دارية بشركة اQتصاQت المتقدمة المحدودة وھي شركة ذات مسؤولية محدودة  -
  .م2005م حتى عام 2002بالمملكة العربية السعودية منذ عام 

في المملكة  مدير الشؤون ا�دارية بمجموعة Qزوردي وھي شركة مساھمة مقفلة تعمل في قطاع المجوھرات -
  .م2002م حتى عام 2000العربية السعودية منذ عام 

مدير الموارد البشرية بمجموعة شركات الخولي وھي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع اQستثمارات  -
  .م2000م حتى عام 1998في المملكة العربية السعودية منذ عام 

م حتى عام 1988ن في المملكة العربية السعودية منذ عام مدير العاملين بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيو -
  .م1998

 

 

  أحمد خليفة حسن
ً  43: العمر   عاما
  مصري: الجنسية
  المدير التنفيذي للشؤون الفنية: المنصب

   
  :المؤھ5ت

 .م1993مصر في عام ) مدينة القاھرة(بكالوريوس التجارة جامعة القاھرة،  -

  

  :الخبرة المھنية
  .نحتى اRم 2012م منذ عاالعالمية للتأمين التعاوني للشؤون الفنية في الشركة المدير التنفيذي  -

  .م2012عام ال خBل، وھي شركة مساھمة تعمل في قطاع التأمين في مصر المدير الفني بشركة أليانز للتأمين -

حدودة تعمل في بشركة المشرق للتأمين وھي شركة ذات مسؤولية م) اPقسام غير البحرية(مساعد المدير العام  -
  .م2011م حتى نھاية عام 2011قطاع التأمين في مصر منذ عام 

نائب الرئيس الفني بالشركة اPھلية للتأمين التعاوني وھي شركة مساھمة عامة في المملكة العربية السعودية تعمل  -
  .م2011م حتى عام2009في قطاع التأمين منذ عام 

ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع التأمين في مصر منذ عام وھي شركة  مساعد نائب الرئيس بشركة مارش -
  .م2009م حتى عام 2006
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- Pللتأمين  مريكيةمدير مركز أرباح الطاقة بشركة المجموعة ا)AIG ( وھي شركة مساھمة تعمل في قطاع التأمين
  .م2006م حتى عام 2004في مصر منذ عام 

في شركة مصر للتأمين وھي شركة حكومية تعمل في التأمين  العامة الحوادثالتأمين الھندسي و  مكتتبيكبير  -
 .م2004م حتى عام 1995بمصر منذ عام 

  

  ستيفان سشري

ً  37: العمر   عاما
  نمساوي: الجنسية
  للمطالباتالمدير التنفيذي : المنصب

   
  :المؤھ5ت

 .م2003ماستر في ا�قتصاد و علوم الكمبيوتر جامعة فيينا للتكنولوجيا في عام  -

  

  :ة المھنيةالخبر
  .نحتى اRم 2015م منذ عاالعالمية للتأمين التعاوني المدير التنفيذي للشؤون الفنية في الشركة  -

في و ھي شركة مساھمة تعمل في قطاع التأمين مدير المطالبات الشرق اPوسط في شركة زيوريخ للتأمين  -
  .م2015م حتى عام 2011ا�مارات العربية المتحدة دبي منذ عام 

في  و ھي شركة مساھمة تعمل في قطاع التأمين ير اPوروبي لمطالبات ا�سترداد في شركة زيوريخ للتأمينالمد -
 .م2011م حتى عام 2010دوبلن إيرلندا منذ عام 

و ھي شركة مساھمة تعمل في قطاع  في شركة زيوريخ للتأمينلمطالبات المساعد ا�ستراتيجي للرئيس التنفيذي ل -
 .م2010م حتى عام 2009نذ عام في زيوريخ م التأمين

مدير ا�دماج في شركة زيوريخ للتأمين و ھي شركة مساھمة تعمل في قطاع التأمين في فيينا النمسا منذ عام  -
 .م2009م حتى عام 2008

رئيس مركز خدمة العمBء في شركة زيوريخ للتأمين و ھي شركة مساھمة تعمل في قطاع التأمين في فيينا النمسا  -
 .م2008م حتى عام 2003منذ عام 

  

  

  محمد حسن عبد العزيز

ً  45: العمر   عاما
  مصري: الجنسية
  بيعات و التسويق المكلفللمالمدير التنفيذي : المنصب

   
  :المؤھ5ت

 .م2005لتأمين، المملكة المتحدة في عام ل البريطاني معھدالمن ) DIP CII(شھادة في التأمين  -

 . م1991جامعة قناة السويس، مصر في عام بكالوريوس علوم المحاسبة التجارية من  -

  

  :الخبرة المھنية
 .نحتى اRم 2015م منذ عاالعالمية للتأمين التعاوني في الشركة للمبيعات و التسويق المكلف المدير التنفيذي  -

 .م2015عام حتى م 2013م منذ عاالعالمية للتأمين التعاوني في الشركة رئيس كبار العمBء  -

 وھي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع التأمين في مصر بشركة مارشون الفنية في نائب الرئيس للشئ -

 .م2013م حتى عام 2012منذ عام 

بالشركة اPھلية للتأمين التعاوني وھي شركة مساھمة عامة في المملكة العربية المدير ا�قليمي للمنطقة الوسطى  -
 .م2012حتى عام  م2009منذ عام  السعودية تعمل في قطاع التأمين

م حتى 1995في شركة مصر للتأمين وھي شركة حكومية تعمل في التأمين بمصر منذ عام  كبير المكتتبين/ مكتتب  -
 .م2008عام 
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   ساDقام راماسوامي رھاشاشيد
ً  48: العمر   عاما
  ھندي: الجنسية
  المدير التنفيذي ل5ستراتيجية والتغيير :المنصب

  
  :المؤھ5ت

  .م1992لوم في علوم وھندسة المواد من جامعة وQية واشنطن، الوQيات المتحدة اPمريكية في عام ماجستير الع -

 .م1990بكالوريوس التكنولوجيا من المعھد الھندي للتكنولوجيا بومباي، الھند في عام  -

  

  :الخبرة المھنية
  .نRم حتى ا2013منذ عاموني العالمية للتأمين التعافي الشركة  المدير التنفيذي لBستراتيجية والتغيير -

شركة رويال صينديرام الBينس للتأمين المدير العام لiستراتيجية و التغيير و رئيس المشاريع الفنية في  نائب -
  .م2012م حتى عام 2007وھي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع التأمين بالھند منذ عام ) الھند(

وھي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في  Dresser-Randيسر راند شركة درمدير المبيعات ا�قليمي في  -
  .م2007 م حتى نھاية عام2007قطاع الغاز بالھند منذ عام 

مصنع أثي ريفر للصلب وھي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع الحديد في كينيا منذ مدير العمليات في  -
  .م2006م حتى عام 2005عام 

جلوبال جاسس وھي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع الغاز في كينيا منذ عام شركة مدير المبيعات في  -
  .م2005م حتى عام 2003

شركة جاسس أونBين وھي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع الغاز في الھند مدير تطوير اPعمال في  -
  .م2002م حتى عام 2000منذ 

ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع الغاز في الھند منذ عام  شركة براكسير وھي شركةمدير المبيعات في  -
  .م2000م حتى عام 1996

شركة تاتا ريفركتورايز وھي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع الصناعي في الھند من مدير التسويق في  -
 .م1997م حتى 1996

  

  غبي أنصاريميرزا 
  عاماً  46:العمر

  ھندي:الجنسية

  نفيذي لتقنية المعلومات والعملياتالمدير الت:المنصب

  

  :المؤھBت

  .م1992 عام درجة البكالوريوس في التجارة من الجامعة العثمانية، حيدر آباد، الھند في -

  .م1996في عام  )ITIL(شھادة مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات  -

   .م1995في عام  من أبتك لتعليم الكمبيوتر) DISM(شھادة ھندسة البرامج  -

المجموعة العالمية  من) 2.5والتقارير  4.5النماذج ( Oracle and Developer 2000معتمدةعام شھادة  -
 .م1995في عام  لتكنولوجيا البرمجيات المحدودة

   .م1996في عام  ويلشاير لتكنولوجيا البرمجياتشھادة في إدارة قواعد البيانات من  -

  

  :الخبرة المھنية

  .م وحتى اEن2012منذ عام  العالمية للتأمين التعاونيالمعلومات والعمليات في شركة  المدير التنفيذي لتقنية -

 .م2012م حتى عام 2005منذ عام  العالمية للتأمين التعاونيشركة في  مدير تقنية المعلومات -

 .م2005وحتى عام  م1999 منذ عام العالمية للتأمين التعاونيشركة في اPعمال  ةنظمأمحلل  -

في مجموعة رانه المحدودة، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال اFستشارات منذ  اPعمال ةنظمأمحلل  -
 .م1999م حتى عام 1994عام 
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 .م2002

  .وحتى اEنم 2012
فرع مجموعة ار اس اي البحرين، شركة مساھمة عامة تعمل في قطاع التأمين 

  .م
  .م2010في عام 

مدير وحدة المخاطر التشغيلية في بنك الب5د شركة مساھمة عامة في المملكة العربية السعودية تعمل في القطاع 

منذ عام وھي شركة مساھمة مقفلة اطر التشغيلية في المؤسسة العربية المصرفية بالجزائر 

وھي شركة  مدير قسم ا$لتزام ومسؤول تنسيق إدارة المخاطر التشغيلية لدى المؤسسة العربية المصرفية بالجزائر

م 2006منذ عام وھي شركة مساھمة مقفلة 

م حتى عام 2003منذ عام وھي وھي شركة مساھمة مقفلة 

  .م1999

  .اRن م وحتى2012منذ عام 

وھي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في 

وھي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في  

اع الخدمات بشركة برايس ووترھاوس كوبرز وھي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قط

  
  خالد جعفر مصطفى اللقاني                
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  رشدي يحياوي

  جزائري

  رئيس المراقبة النظامية

2002زائر في عام بالجدرجة البكالوريوس في اQقتصاد من جامعة البليدة 

2012منذ عام العالمية للتأمين التعاوني في الشركة  رئيس المراقبة النظامية
فرع مجموعة ار اس اي البحرين، شركة مساھمة عامة تعمل في قطاع التأمين  – لتزامإدارة المخاطر وا$

م2012م حتى عام 2010عام منذ العالمية للتأمين التعاوني والشركة 
في عام  العالمية للتأمين التعاونيكبير مسؤولي امتثال المخاطر في الشركة 

مدير وحدة المخاطر التشغيلية في بنك الب5د شركة مساھمة عامة في المملكة العربية السعودية تعمل في القطاع 
  .م2010م حتى عام 2009المصرفي منذ عام 
اطر التشغيلية في المؤسسة العربية المصرفية بالجزائر مدير إدارة المخ

  م2009م وحتى عام
مدير قسم ا$لتزام ومسؤول تنسيق إدارة المخاطر التشغيلية لدى المؤسسة العربية المصرفية بالجزائر

  .م2008م وحتى عام 2007منذ عام  مساھمة مقفلة
وھي شركة مساھمة مقفلة لرقابة الداخلية المؤسسة العربية المصرفية في الجزائر مدير قسم ا
  .م2007حتى عام 

وھي وھي شركة مساھمة مقفلة المدقق الداخلي ببنك التنمية المحلية في الجزائر 
 .م

  عباس

  اني

  كبير المراجعين الداخليين

1999في عام  درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة بنجاب،باكستان
 .م2006زميل معھد المحاسبين القانونيين الباكستاني منذ عام 

  .م2013مراجع خدمات المالية معتمد في عام 

منذ عام العالمية للتأمين التعاوني لشركة كبير المراجعين الداخليين في ا
وھي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في ) الخاصة(شركة خدمات المبيعات المحدودة المراقب المالي بشركة 

  .م2012عام  م حتى2010قطاع التجزئة في باكستان منذ عام 

 المحدودة الماليةالمراجعة الداخلية لشركة خدمات  –مدير مجموعة 
 .م2010م حتى عام 2006قطاع الخدمات المالية في باكستان منذ 

بشركة برايس ووترھاوس كوبرز وھي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قط متدرب
  .م2006م حتى عام 2002المالية في باكستان منذ عام 

  عن مجلس ا�دارة

                                                 

                         علي حسين علي رضا 

                             رئيس مجلس ا�دارة   

رشدي يحياويمحمد 
  عاماً  37: العمر

جزائري: الجنسية
رئيس المراقبة النظامية: المنصب

  

  :المؤھBت

درجة البكالوريوس في اQقتصاد من جامعة البليدة  -
  

  :الخبرة المھنية
رئيس المراقبة النظامية -
إدارة المخاطر وا$ رئيس -

والشركة 
كبير مسؤولي امتثال المخاطر في الشركة  -
مدير وحدة المخاطر التشغيلية في بنك الب5د شركة مساھمة عامة في المملكة العربية السعودية تعمل في القطاع  -

المصرفي منذ عام 
مدير إدارة المخ -

م وحتى عام2008
مدير قسم ا$لتزام ومسؤول تنسيق إدارة المخاطر التشغيلية لدى المؤسسة العربية المصرفية بالجزائر -

مساھمة مقفلة
مدير قسم ا -

حتى عام 
المدقق الداخلي ببنك التنمية المحلية في الجزائر  -

م2006
  

عباس عبدالغفور اختر
  عاماً  36: العمر

انيباكست: الجنسية
كبير المراجعين الداخليين: المنصب

  

  :المؤھBت

درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة بنجاب،باكستان -
زميل معھد المحاسبين القانونيين الباكستاني منذ عام  -
مراجع خدمات المالية معتمد في عام  -

  

  :الخبرة المھنية

كبير المراجعين الداخليين في ا -
المراقب المالي بشركة  -

قطاع التجزئة في باكستان منذ عام 
مدير مجموعة  -

قطاع الخدمات المالية في باكستان منذ 
متدرب عضو -

المالية في باكستان منذ عام 
  

عن مجلس ا�دارة
 

علي حسين علي رضا 
رئيس مجلس ا�دارة    

    


