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 تقرير مجلس اإلدارة 

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

المالية  السنةالقوائم المالية المدققة وإيضاحاتها، عن ب رفقالميعرض على السادة المساهمين تقريره السنوي 

 . م 1034 -31 -13المنتهية في 

 

 تمهيد 

 
في المملكة  شركات التأمين التي شهدتها على الربحية والضغط المنافسة الشديدة عكسحيث لعالمية لتحديا  4102عام  شكل

اتخاذ الجهات  مع في التطور و ذلك المملكة العربية السعودية في سوق التأمين استمرو  .خالل السنة العربية السعودية
هذه  أثرت و .في السوقالكتتاب والتسعير لالمعايير العامة  وتحسين الشركات بين كفا ةنشا  من الخطوات إل عددالرقابية 

في جميع  ربحية تحقيق في جهودها الرامية إلى نسبيا الشركات ومن شأنها أن تساعد ككل إيجابيا على القطاع المبادرات
 التياالكتتاب التسعير والتصحيحية المتعلقة ب اإلجرا ات سلسلة من اتخذت الشركة ،4102 خالل .التأمينعمليات جوانب 

 و تطبيقبتطوير  فيما يتعلق تقدما جيدا أيضا الشركة حققتو . إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في مستوى النمو أثرت على
عالقات  المتعلقة بإدارة جرا ات، اإلسير العمل إجرا اتالعمليات لتبسيط أتمتة  وتنفيذ المتعلقة بالوسطا اإلستراتيجية 

 السماح من شأنها اإلجرا ات كل هذهو من المتوقع أن . إدارة المطالباتووثائق التأمين  إدارة ،األعمالاقتنا  ، العمال 
 .في السنوات القادمة بالنمو لشركةل
 

 مليون لاير 411قدره  رأس مال إضافي زيادةل الزمةال النظامية الموافقات لشركة في الحصول علىا ، نجحتالعامخالل و 
العامة غير  الجمعية اجتماع ت الشركةوعقد .لكل سهم لاير 01سمية إبقيمة  أولوية حقوق مليون سهم 41 من خالل إصدار

 إكتملتوقد  .على هذه الزيادة نوالمساهموافق خالله  حيث م10/10/4102 المتضمنة زيادة رأس المال بتاريخ العادية
رأس المال ل أعلى من الحد األدنى إلى مستوىمركزها المالي استعادة وإجرا ات إصدار حقوق األولوية بنجاح  الشركة

  .مؤسسة النقد العربي السعودي المطلوب من قبل
 

 األداء والخطط المستقبلية  (أ)
 

 األنشطة الرئيسية ( 0)

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

العربي  مؤسسة النقدمع  عمل إدارة الشركةلقد تواصل . تأمين الحماية واإلدخار و فئات التأمين العام، التأمين الطبي

على  حصلت الشركة م13/31/1034 حتى تاريخو. لشركةالتأمينية لمنتجات الالسعودي للحصول على موافقتها على 

وتمديد  ،م12/01/1035التأمين على المركبات إلى تاريخ ي على منتج المؤقتة الموافقة، منتج 34 علىالنهائية  ةموافقال

 .منتج 13و ذلك باجمالي  تأميني منتج 13 عدد على لموافقة المؤقتةشهر لأإضافي مدته ستة 

 
   :على النحو اآلتي الرئيسية مجاالت األعمالو بين قطاعات  الشركة توزع أنشطةوت
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                                                                                                          العائد والمساهمة في نتائج األعمال حسب قطاعات أعمال التأمين المختلفة
   مليون لاير سعودي                                                                                                                              
 اإلجمالي أخرى البحري الطبي الهندسي المركبات الممتلكات 

اجمالي اقساط 

التأمين 

 المكتتبة

1034 303705 315722 14702 3703 13723 43700 115710 

1031 300741 332754 30732 10723 10701 11703 110722 

1031 13 .51 42 .05 10 .11 10 .30 12 .15 42 .11 03 .142 

1033 33 .45 05 .24 00 .11 53 .33 22 .13 24 .12 01 .113 

1030* 23 .31 20 .350 22 .51 20 .12 42 .45 54 .25 04 .435 

صافي أقساط 

التأمين 

 المكتتبة

1034 35701 311753 3751 1732 33750 33700 333734 

1031 1731 335751 3714 0740 34711 32703 350731 

1031 24 .1 30 .03 52 .3 55 .3 20 .33 22 .35 11 .313 

1033 51 .1 44 .21 42 .1 51 .0 04 .30 43 .31 11 .313 

1030* 01 .4 33 .345 53 .30 23 .35 11 .12 20 .11 10 .114 

قساط أصافي 

 التامين

 المكتسبة

1034 2724 330715 3714 5702 33752 32711 320713 

1031 1710 330712 3733 0733 34711 35752 355701 

1031 14 .1 02 .23 12 .1 13 .2 03 .33 11 .34 11 .310 

1033 05 .1 42 .31 53 .5 22 .3 20 .31 33 .33 31 .334 

1030* 12 .4 10 .352 15 .31 03 .30 21 .14 13 .11 23 .142 

صافي نتائج 

   **اإلكتتاب

1034 34753 (2751) 4703 (3732) 2704 30733 12721 

1031 2703 (3741) 1735 1710 31702 34750 11710 

1031 11 .3 30 .13 30 .1 51 .1 32 .30 02 .31 22 .52 

1033 04 .4 04 .30 43 .5 45 .1 12 .33 24 .0 01 .44 

1030* 55 .3 25 .13 20 .4 11 .4 34 .11 31 .13 10 .21 

 (53700) م1034 –مصاريف التشغيل غير المخصصة 

 (54. 22) م1031 –مصاريف التشغيل غير المخصصة 

 (54. 00)  م1031 –التشغيل غير المخصصة  مصاريف

 (20. 22)  م1033 –التشغيل غير المخصصة  مصاريف

 (02. 22) *  م1030 –التشغيل غير المخصصة  مصاريف

 (42.42) م1034 –العجز من عمليات التأمين  /  الفائض

 (40.22) م1031 –العجز من عمليات التأمين  /  الفائض

 2. 22  م1031 –العجز من عمليات التأمين  /  فائضال

 (02. 22) م  1033 –العجز من عمليات التأمين /  فائضال

 (01. 93) * م 1030 –العجز من عمليات التأمين /  فائضال
بنقل المحفظة التأمينية و م كما تتضمن البيانات المالية المتعلقة  1030-31-13م وحتى  1000-33-35تتعلق بالفترة من تاريخ التأسيس  1030* 

 .م و ذلك بناءا على التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي في هذا الخصوص1000-3-3التي تم إدراجها إعتبارا من 

 .األخرى ال يشمل مصاريف اإلكتتاب صافي نتائج اإلكتتاب **
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 لكافة الفئات حسب كل فئة – صافي نتائج اإلكتتابو المكتتبةالتأمين أقساط ، صافي اجمالي اقساط التأمين المكتتبة

 

 التأمين المكتتبةقساط أاجمالي 
 

 
 

م كما تتضمن البيانات المالية المتعلقة بنقل المحفظة التأمينية و  1030-31-13م وحتى  1000-33-35تتعلق بالفترة من تاريخ التأسيس  1030* 

 .م و ذلك بناءا على التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي في هذا الخصوص1000-3-3التي تم إدراجها إعتبارا من 

  

 

 صافي أقساط التأمين المكتتبة    

 

 
 

و م كما تتضمن البيانات المالية المتعلقة بنقل المحفظة التأمينية  1030-31-13م وحتى  1000-33-35تتعلق بالفترة من تاريخ التأسيس  1030* 

 .م و ذلك بناءا على التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي في هذا الخصوص1000-3-3التي تم إدراجها إعتبارا من 
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 **صافي نتائج اإلكتتاب
 

 
 

المحفظة التأمينية و م كما تتضمن البيانات المالية المتعلقة بنقل  1030-31-13م وحتى  1000-33-35تتعلق بالفترة من تاريخ التأسيس  1030* 

 .م و ذلك بناءا على التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي في هذا الخصوص1000-3-3التي تم إدراجها إعتبارا من 

 .ال يشمل مصاريف اإلكتتاب األخرى صافي نتائج اإلكتتاب **

 

 
  ***الخطط المستقبلية( 4)

 
، المؤسسات الشركات، ئةالتجزفي  إستراتيجيتها بما يكفل إنماء وتطوير األعمالسوف تستمر الشركة في تحديث وتطوير 

و وكالء العالقة مع وسطاء  –رئيسية محاور  ثالثةبالتركيز على  و ذلكالمخاطر الكبيرة والمعقدة، و  الصغيرة و المتوسطة

 .وإدارة كبار العمالء المصرفيالتأمين  التأمين، 

 

تتوقع الشركة أن يواصل وسطاء التأمين لعب دور متزايد األهمية في توظيف األخطار التأمينية حيث تخطط لتحسين التعامل 

 و الشركات ،المخاطر الكبيرة والمعقدة قطاعاتو سيتم تفعيل النمو في . كةرشامالوسطاء من خالل تبني مبدأ المع 

استراتيجية خاصة بوسطاء التأمين مرتكزة على رؤية واضحة و عروض مميزة  المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من خالل

تطوير  كما أن الشركة تعمل أيضاً على. و التي ستسمح بتسهيل، تسريع و تنسيق معامالت الوسطاء مع الشركة للوسطاء

ة و  المؤسسات الصغيرة و للتوسع في سوق التأمين المصرفي و وكالة التأمين في قطاعي التجزئ منتجات و مقترحات بديلة

من جهة أخرى، سوف تعكف الشركة على تحسين أداء محفظة التأمين . باالستفادة من العالقات الحالية للشركة المتوسطة

     .على المركبات
 

قد يحتوي هذا التقرير على بعض البيانات التي تتطلع إليها الشركة فيما يخص بعض الخطط المستقبلية  : ملحوظة *** 
ن تلك البيانات قد تكون غير مؤكدة نظرًا لتعلقها فأوبطبيعة الحال، . المتعلقة بالوضع المالي واألداء والنتائج المتوقعة للشركة

سيطرة الشركة، ومن بين تلك البيانات ما يتعلق بتحويل المحفظة التأمينية  بالمستقبل وبمالبسات وأحداث قد تكون خارجة عن
المتغيرات االقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي، مخاطر السوق ومنها التقلبات  ،من شركة آر إس أيه الشرق األوسط،

لتضخم، اإلنكماش، آثار الوقت  واألمور في أسعار الفوائد وأسعار الصرف، اللوائح واألعمال الرقابية، تأثير المنافسة، ا
الغير مؤكدة األخرى مثل آثار اإلستحواذات المستقبلية أو اإلندماجات في األنشطة والصناعات ذات العالقة، فضاًل عن تأثر 

ة وكذا ونتيجة لما تقدم فإن األوضاع المالية المستقبلي. الضرائب وغيرها من األنظمة واللوائح ذات العالقة بنشاط الشركة
األداء والنتائج قد تختلف اختالفا جوهريًا عن الخطط واألهداف والتوقعات الموضوعة سلفًا والتي تطمح إليها الشركة، لذا 
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فإن الشركة ومجلس اإلدارة ال يتعهدون بتحديث التطلعات المستقبلية، إال فيما يتعلق بالمتطلبات النظامية التي تفرضها 
 .لتطبيق، مع التأكيد على أنه ال يوجد بهذا التقرير ما يمكن تفسيره بأنه توقع بتحقيق أرباحالقوانين واللوائح واجبة ا

 
   .االلتزاماتوبيان بنتائج األعمال، األصول ( 9)

 
 -31-13م وقائمة عمليات المساهمين الشاملة عن الفترة المنتهية في  1034 -31-13قائمة المركز المالي للشركة كما في 

 .وكذا قائمة التغيرات التي طرأت على حقوق المساهمين موضحة بالجداول الواردة أدناهم،  1034

  

 م 4102/ 04/  90قائمة المركز المالي كما في ملخص 

   مليون لاير سعودي                                        
 *م4101 م4100 م4104 م2013 م4102 

 134. 09 110. 05 329.54 931.43 350754 موجودات عمليات التأمين 

 333. 52 334. 31 331. 23 173.41 331735 موجودات المساهمين 

      

  934. 11 111. 10 503.21 1104.84 399.43 إجمالي الموجودات 

                                                                                                                    

 مليون لاير سعودي                                                                        

 *م4101 م4100 م4104 م4109 م4102 

 134. 09 110. 05 329.54 931.43 350754 مطلوبات عمليات التأمين 

 10. 01 13. 20 12. 15 60.30 00704 مطلوبات المساهمين 

      

 491. 10 922. 01 365.79 991.73 211.22 إجمالي المطلوبات 

      

 010. 12 092. 94 090. 24 113.11 24.20 المساهمين  إجمالي حقوق
م كما تتضمن البيانات المالية المتعلقة بنقل المحفظة التأمينية و  1030-31-13م وحتى  1000-33-35تتعلق بالفترة من تاريخ التأسيس  1030* 

 .م و ذلك بناءا على التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي في هذا الخصوص1000-3-3التي تم إدراجها إعتبارا من 

 
 قائمة المؤشرات الرئيسية للمركز المالي 

 مليون لاير سعودي                                                                                                                             
 

 
م كما تتضمن البيانات المالية المتعلقة بنقل المحفظة التأمينية و  1030-31-13م وحتى  1000-33-35تتعلق بالفترة من تاريخ التأسيس  1030* 

 .م و ذلك بناءا على التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي في هذا الخصوص1000-3-3التي تم إدراجها إعتبارا من 
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 م 4102 -04-90المنتهية في  سنةلل عمليات التأمين-الدخل الشامل ملخص قائمة

 مليون لاير سعودي                                    

 *م4101 م4100 م4104 م2013 م4102 

 435. 04 113. 01 142. 03 330.88 .115.2 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 114. 10 313. 11 313. 11 159.72 333734 صافي أقساط التأمين المكتتبة 

 142. 23 334. 31 310. 11 155.03 320713 صافي أقساط التأمين المكتسبة 

 (322. 00) (31. 01)  (20. 20)  (134.96) (340721) صافي المطالبات المتحملة 

 30. 23 41. 30 53. 20 31.68 13731 اإلكتتاب  فائضصافي 

 ( 02. 30)  (50. 31)  (51. 11)  (53.98) (55701) عمومية و  مصاريف إدارية

 (35. 10)  (32. 22)  4. 22 (21.66) (12712) عمليات التأمين ( عجز)/فائض

- -  0. 40 - - في نهاية الفترةفائض صافي ال

م كما تتضمن البيانات المالية المتعلقة بنقل المحفظة التأمينية و  1030-31-13م وحتى  1000-33-35تتعلق بالفترة من تاريخ التأسيس  1030* 

 .م و ذلك بناءا على التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي في هذا الخصوص1000-3-3التي تم إدراجها إعتبارا من 

 

 

 م 4102 -04-90للسنة المنتهية في  المساهمينعمليات -دخل الشاملال ملخص قائمة

 مليون لاير سعودي                                                                                                                            

 *م4101 م4100 م4104 م2013 م4102 

فائض عمليات  /(عجز)حصة المساهمين من 

  التأمين
(12712) (21.66) 4.39 (16.66) (15.39) 

 2.26 1.08 1.29 1.57 3752 ايرادات االستثمار

 (12. 03) (1. 41) (3. 01) (1.82) (3743) تكاليف و مصاريف

 (10. 10) (32. 03)  1. 32 (21.91) (12733) (الخسارة/ )صافي الربح 

 (10710) (32703) 4733 (11731) (12730) قبل الزكاة  (الخسارة/ )إجمالي الربح 

 (41. 42) (13. 11) 3. 30 (24.31) (10710) بعد الزكاة  (الخسارة)/ إجمالي الربح 

      

 ربحية السهم األساسية و المخفضة/ (خسارة)

 ( بالريال السعودي) لفترة  ل
(3743) (1.10) 30 .0  (00 .0 )  (02 .3) 

      

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 

 (بالمليون سهم)
10700 20.00 00 .10 00 .10 00 .10 

م كما تتضمن البيانات المالية المتعلقة بنقل المحفظة التأمينية و  1030-31-13م وحتى  1000-33-35تتعلق بالفترة من تاريخ التأسيس  1030* 

 .صوصم و ذلك بناءا على التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي في هذا الخ1000-3-3التي تم إدراجها إعتبارا من 

 
 م4102 -04-90التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في  ملخص قائمة

                                                                                                                                                         مليون لاير سعودي                                                                                                                           

 *م4101 م4100 م4104 م2013 م4102 

 100. 00 100. 00 100. 00 200.00 100700 رأس المال 

 (41. 42) (21. 22) (21. 00) (87.10) (332723) خسائر متراكمة 

من استثمارات  ةغير محقق )خسارة(/ربح

 متاحة للبيع 

(0712) 0.21 43 .0  - -

 010. 12 092. 94 090. 24 113.11 24.20 اإلجمالي 
و  م كما تتضمن البيانات المالية المتعلقة بنقل المحفظة التأمينية 1030-31-13م وحتى  1000-33-35تتعلق بالفترة من تاريخ التأسيس  1030* 

 .م و ذلك بناءا على التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي في هذا الخصوص1000-3-3التي تم إدراجها إعتبارا من 
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 التحليل الجغرافي والفروق الجوهرية عن العام السابق (2) 

 

 التحليل الجغرافي( أ

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

 :على النحو اآلتيمبينة م 1034-31-13منذ التأسيس وحتى  مختلفةالتقارير المالية ال

 مليون لاير سعودي                                               

التأمين المكتتبة حسب  إجمالي أقساط

 المناطق

 *م4101 م4100 م4104 م2013 م4102

 321. 32 01. 03 01. 51 119.01 314723 المنطقة الوسطى 

 04. 40 52. 15 21. 01 85.61 22754 المنطقة الشرقية 

 312. 30 32. 23 00. 21 126.26 311705 المنطقة الغربية 

 201. 12 440. 39 422. 10 330.88 991.41 إجمالي المملكة العربية السعودية
م كما تتضمن البيانات المالية المتعلقة بنقل المحفظة التأمينية و  1030-31-13م وحتى  1000-33-35تتعلق بالفترة من تاريخ التأسيس  1030* 

 .العربي السعودي في هذا الخصوصم و ذلك بناءا على التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد 1000-3-3التي تم إدراجها إعتبارا من 

 

 

 
م كما تتضمن البيانات المالية المتعلقة بنقل المحفظة التأمينية و  1030-31-13م وحتى  1000-33-35تتعلق بالفترة من تاريخ التأسيس  1030* 

 .السعودي في هذا الخصوص م و ذلك بناءا على التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي1000-3-3التي تم إدراجها إعتبارا من 

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

 
 

 الفروق الجوهرية( ب

   
فترات للتقارير من  الخمسفي الجداول أعاله تغطي المقدمة إن المعلومات . عملياتهالسنوات  خمسة مؤخراً لقد أكملت الشركة 

-31-13في نتائج التشغيل للسنة المالية المنتهية في التغيرات التحليل أدناه يوضح . م1034-31-13وحتى تاريخ التأسيس 

 يةلبخصوص النتائج التشغي توقعاتلم تعلن الشركة عن أية . م1031-31-13السنة السابقة المنتهية في مقارنة بم  1034

على ذلك فال يوجد أية تفسيرات لالختالفات بين النتائج ، و بناء م1034-31-13و حتى م 1034-03-03خالل الفترة من 

 .التشغيلية الخاصة بالفترة المعد عنها التقرير و أية توقعات تم اإلعالن عنها

39% 38% 37% 35% 33%

20% 26% 26% 25% 23%

36%
44%

     2011

40%

2012

37%

20132014

41%

المنطقة الوسطى

المنطقة الغربية

المنطقة الشرقية
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مليون لاير سعودي  110722 مقارنة بم 1034مليون لاير سعودي في  115710 مبلغإجمالي أقساط التأمين المكتتبة  بلغ 

م و الذي تأثر 1034العامة نموا خالل سنة الحوادث ظ التأمين على الممتلكات، المركبات و حيث شاهدت محافم 1031في 

و التحسن الملحوظ  في الزيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة  أسهمتو لقد . جزئيا باإلنخفاض في محفظة التأمين الطبي

بنسبة و ذلك ، م1034في  أقساط التأمين المكتسبةالمكتتبة وصافي التأمين أقساط في زيادة صافي  ترتيبات إعادة التأمين

 .على التوالي% 1714و  3751%

 

مليون لاير  (340721)إلى م 1031في مليون لاير سعودي  (314702)من % 471بنسبة  حملةصافي المطالبات المت رتفعا

المركبات باإلضافة إلى الزيادة في المخصصات مطالبات التأمين على  في هذا اإلرتفاع تساهملقد و  .م1034سعودي في 

 في المقام األولالتي أدت  و تماشيا مع اللوائح والتعليمات الواردة من مؤسسة النقد العربي السعودي التي تم احتسابها الفنية

  .م2.02المتحملة خالل  في المطالباتالزيادة إلى 

 

مليون لاير سعودي  .13.0إلى م 1031مليون لاير سعودي في  13722من % 3474بنسبة  كتتاباإل فائضصافي  انخفض

 . صافي المطالبات المتحملة الزيادة في و يعود ذلك إلىم 1034في 

 

م 1031مليون لاير سعودي في  (51. 02)من % 172بنسبة ارتفاعا عمليات التأمين ل اإلدارية و العمومية مصاريفال شاهدت

 .المصاريفعلى و يعكس هذا اإلرتفاع الضغوط التضخمية . م1034مليون لاير سعودي في ( 55701)إلى 

 

مليون لاير  (13722)عجز قدره مليون لاير سعودي مقابل  (12712)وقدره  اعجزم 1034لعام حققت نتائج عمليات التأمين 

المطالبات المتحملة في التأمين على المركبات و التأمين صافي أساسا إلى ارتفاع  العجزيعزي هذا و. م1031سعودي في 

  . الطبي

 

مليون لاير سعودي في  (11731(مبلغ لمقابمليون لاير سعودي   (12730)مبلغ قدره   م 1034لعام  الخسارة يبلغ إجمال

 .م1031

 

 
 التقارير  أساسيات  (1)

 
، وليس التجارية من نظام الشركات( 311)ووفقاً لحكم المادة ( IFRS)المحاسبية تم إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية 

أسس إعداد وعرض البيانات المالية (. SCOPA)ير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين يوفقاً لمعا

 .إيضاحات البيانات المالية من (4)و  (1) ،(1)رقم التفصيل باإليضاح والسياسات المحاسبية الهامة تم إيضاحها بمزيد من 

 

 
 األرباح  سياسة توزيع  (2)

 
، تعتزم الشركة توزيع أرباح سنوية على األسهم بناء على مستوى رأس المال المطلوب لدعم ىبإستثناء السنوات األول

السنوات األولى التالية للتأسيس، ال تتوقع الشركة توزيع أرباح على المساهمين خالل على الرغم من ذلك، و. عمليات الشركة

كما ال تقدم أية ضمانات على أن هناك أرباح سوف يتم توزيعها فيما بعد، كما ال تضمن قيمة محددة سوف يتم توزيعها في 

  .نهاية أي سنة مالية

 

 مين سوف يتممن صافي فائض عمليات التأ% 30من النظام األساسي للشركة، فإن نسبة ( 41)وفقا لما ورد بالمادة رقم 

 .سوف يتم إحالته إلى قائمة دخل المساهمين% 00، والباقي وقدره توزيعها على حملة الوثائق

 

من وقت إلى آخر سيتم سداد أرباح األسهم إلى المساهمين من صافي األرباح المحققة، بعد االلتزام بالمحددات الواردة بالمادة 

 :  من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وهي كالتالي( 30)من النظام األساسي للشركة والمادة ( 44)
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 .استبعاد قيمة الزكاة واجبة السداد وكذلك قيمة الضرائب على الدخل -3

من صافي الربح لتكوين اإلحتياطي النظامي، وللجمعية العامة العادية أن تقرر عدم % 10تخصيص نسبة  -1

 .من رأس مال الشركة المدفوع% 300حتياطي متى بلغت قيمته نسبة ستمرار في تخصيص هذا اإلاإل
نسبة محددة من صافي األرباح لتكوين  تخصصللجمعية العامة العادية بناء على توصية مجلس اإلدارة أن  -1

 .احتياطيات إضافية ألغراض محددة أو ألغراض تحددها الجمعية العامة
 .من رأس المال المدفوع% 5أولى وبما ال يقل عن يتم توزيع المتبقي على المساهمين كدفعة  -4
 .يتم توزيع الباقي على المساهمين كحصة في األرباح أو يتم تحويله إلى حساب األرباح المحتجزة  -5
أعاله، ( 4)لمجلس اإلدارة أن يصدر قرار بتوزيع أرباح دورية تخصم من األرباح السنوية المشار اليها بالبند  -2

 .الصادرة من الجهات المختصة وفقا لألنظمة والقواعد
 

مالي وعلى وضع السوق و المناخ عالن عن توزيع أرباح سوف يعتمد على ما حققته الشركة من فائض وعلى وضعها الإأي 

ستثمار، والسيولة األستثمارية و احتياجات إعادة اإلقتصادي العام وغيرها من العوامل، بما في ذلك تحليل الشركة للفرص اإل

 .متطلبات رأس المال، وفرص األعمال وغيرها من األعتبارات القانونية والنظاميةالالزمة و
 

سوف تقوم الشركة بإبالغ هيئة السوق المالية بصفة فورية عن أية قرارات أو توصيات تتعلق بتوزيع األرباح، ويتم توزيع 

فقا للتعليمات الصادرة من وزارة التجارة األرباح على المساهمين في المكان والزمان المحددين من قبل مجلس اإلدارة وو

من الالئحة  30وفقا لحكم المادة رقم  والصناعة وبشرط الحصول على الموافقة الكتابية لمؤسسة النقد العربي السعودي

 .التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

 

 

 المخاطر التي تواجه الشركة  (0)

 
التي تجابه الشركة، والتي يمكن تصنيفها  المختلفة لمخاطرلاإلدارة الفعالة  لتحقيقدارة المخاطر إللقد أسست الشركة إطاراً 

 : إلى التالي

 

 المخاطر المالية ( أ

 

تتمثل األدوات المالية الرئيسية للشركة في الذمم المدينة الناشئة عن عقود التأمين وإعادة التأمين، النقد وما يعادل النقد، 

 .المالية عامالت المشتقاتمتدخل الشركة في  ال. الصكوك السندات و البنوك واإلستثمارت في الودائع لدى

 

العمالء، وسطاء التأمين ) األخرىباألطراف  المتعلقةئتمان تسعى الشركة للتقليل من مخاطر األ: مخاطر اإلئتمان .3

ئتمان لألطراف اوالتي تحدد مؤشرات وضع حدود  واضحةئتمان اوذلك من خالل سياسة  ( ومعيدي التأمين

 .ختيار األطراف النظيرة إلعادة التأمينال االنظيرة وكذ

خاذ اإلجراء لضمان كفاية سيولة مالية تاتتم الرقابة على متطلبات السيولة على أساس منتظم ويتم : مخاطر السيولة .1

 .طلوباً الحالية والمستقبلية متى ما كان ذلك م للوفاء بااللتزامات
 . متحفظةتقوم الشركة بالحد من مخاطر سعر السوق من خالل سياسة إستثمار : مخاطر سعر السوق .1
بنقد  المتعلقةتقوم الشركة بالحد من نسبة العمولة من خالل مراقبة التغيرات في نسب العمولة : مخاطر نسبة العمولة .4

 . وإستثمارات الشركة
أسعار صرف العمالت هامة و ذلك لمحدودية ي مخاطر أليس لدى الشركة : أسعار صرف العمالتمخاطر   .5

  .تعامالتها بالعمالت األجنبية
ة ككما أن الشر. سرعة تسوية المطالباتبمداها القصير و محفظة أعمال الشركة تتميز طبيعة إن : مخاطر التأمين .2

متى  الجوانب الفنيةفي  آر أس آيه مجموعة قوم بالتنسيق معسياسة تسعير مخاطرها بناء على عوامل فنية وت عتمدت

الرئيسية في مجاالت األعمال المختلفة محافظها كما أن الشركة تقوم بمراجعة دورية لكافة . ضرورياً  ت تراهما كان

مخاطر واضحة  قدرة تحملكما أن الشركة تتميز ب. لتقييم أدائها وإتخاذ اإلجراء التصحيحي متى ما كان مطلوباً 

إعادة تأمين مناسبة إلدارة الشركة بترتيب عقود قامت  و قد. للمخاطر إلجمالي تعرضها متواصلةقبة وتقوم بمرا

 .اآلثار المتوقعة للمخاطر الكبيرة والكوارث
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، الفترة المعد عنها التقريرخالل . تشمل حقوق المساهمين رأس المال والخسائر المتراكمة: إدارة رأس المال .3

 400 مبلغ مليون لاير سعودي إلى 100النظامية الالزمة لزيادة رأس مالها من مبلغ الموافقات استلمت الشركة 

 . لاير سعودي 30مليون سهم حقوق األولوية بقيمة اسمية قدرها  10مليون لاير سعودي من خالل اصدار 
 

 المخاطر اإلستراتيجية ( ب

 

وضع ومراجعة اإلتجاه اإلستراتيجي للشركة، بناء على ل إجراءات منظمةتتم إدارة المخاطر اإلستراتيجية بفعالية من خالل 

كما . مخاطرلل يل المنافسين وتقييم الشركة لقدرة تحملهاسوق التأمين، تحلقتصاد الكلي، التطورات في متحفظة لبيئة االدراسة 

 . آر أس آيه خالل المعلومات التي تستلمها من مجموعةالمدخالت من منظور عالمي من أن الشركة تستفيد أيضاً من 

 

 مخاطر التشغيل ( ت

 

التي تتناول جوانب  اتتم توجيه موارد هامة للحفاظ على بيئة تشغيل فعالة من خالل توظيف التقنية الحديثة وإطار السياس

التعرض عن كثب إن الفريق التنفيذي للشركة يراقب . مثل مسئوليات الشركة، مبادئ األعمال وميثاق السلوك المهني

 .ومجلس اإلدارة مراجعةالالتراكمي لمخاطر التشغيل ويقدم تقارير للجنة 

 

  النظاميةمخاطر ال( ث

 

شامل إلدارة  كما تم تطوير إطار. مراجعةللجنة ال مناسب من اإلستقاللية تابع ىتولتزام بمساقامت الشركة بتعيين مسئول 

وتمكين الشركة من أن  نظاميةمية ومتابعة ومراقبة التغييرات الانظبكافة المتطلبات ال االلتزاموذلك لضمان  المخاطر النظامية

 .و الشفافية الالزمة لإلفصاح لمجلس إدارة الشركة عن ذلك النظاميةتظل ملتزمة بالتغيرات 

 

 
 ، أدوات الدين االكتتاب، حقوق األوراق المالية المتعلقة بتعاقداتاألسهم، ( ب)

 
بخالف أعضاء مجلس اإلدارة، أو كبار ) التصويت ذات األحقية في سهمفئة األمصلحة في من لهم ( 0)

 (التنفيذيين أو أزواجهم أو أطفالهم القصر
 

 .أو أكثر في أسهم الشركة% 5ال يوجد مساهمون أفراد يملكون 

 

كتتاب، أدوات الدين من أعضاء ، حقوق االيةتعاقدالاألوراق المالية من لهم مصلحة في األسهم، ( 4)

 مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أزواجهم أو أوالدهم القصر 

 
األسهم عند  إسم المستفيد

التأسيس أو عند 

 التعيين

األسهم بنهاية 

 المدة

 نسبة التغيير التغيير

  -  -  3, 000  3, 000 علي حسين علي رضا / السيد 

  -  -  3, 000  3, 000 محمد سعود البليهد/ الدكتور

  -  -  3, 000  3, 000 خالد عبد العزيز الحمدان / السيد

  -  -  3, 000  3, 000 عادل أحمد الشيخ /السيد 

- -   3, 000  3, 000 أسامة عبد الباقي البخاري /السيد

- -   3, 000  3, 000 شون ويليام لوثر/ السيد

 -  3, 000  3, 000-  خالد جعفر مصطفى اللقاني / السيد 

 - 3, 000 3, 000  3, 000  كريستوفر دولي/ السيد

 %300 3, 000 - 3, 000 *لويد جيمس إيست/ السيد

 %(300) (3, 000)-   3, 000   #أندرو بورك/ السيد
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 أعضاء مجلس اإلدارة الذين إستقالوا خالل العام  #

 .بعد تعيينه له  و تخصيص األسهم م1035-01-04لويد جيمس إيست بتاريخ  / تم تعيين السيد*

 
تم تخصيص األسهم المشار إليها أعاله إلى أعضاء مجلس اإلدارة وفقاً لما ورد بالنظام األساسي للشركة والذي يتطلب أن 

غير قابلة للتفاوض، وفي حالة التقاعد أو  لاير 307000ية اإلسمبلغ قيمتها يمتلك عضو مجلس اإلدارة أسهم في الشركة ت

األسهم المشار إليها يتم تحويلها إلى عضو مجلس اإلدارة الجديد الذي سيعين ن إفاإلستقالة ألي عضو من أعضاء المجلس 

 .حل محل العضو الذي إنتهت عضويته بالمجلسيل

 

 . ي أسهم الشركةال يوجد ألي من كبار التنفيذيين أو أزواجهم أو أبنائهم أية مصالح ف

 

شركات تابعة  ةيأالشركة لم تصدر أية أدوات دين كما لم تدخل في أية تعاقدات تتعلق باألوراق المالية، كما ال يوجد للشركة 

 . تعمل داخل أو خارج المملكة العربية السعودية

 

 

 إسترداد الضمانات / اإلقتراض، إصدار ( 9)

 
أو  تعاقدية أوراق ماليةأو  االستردادأو  أية أدوات دين قابلة للتحويل ولم تمنح تصدرالشركة لم تقترض أية أموال كما لم 

تصدر أو تمنح أية حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قايلة  كما لم. مشابهةأو أية حقوق أخرى  كتتابامذكرات حق 

تقم بأي إسترداد أو شراء أو إلغاء لم ال تملك و و  .للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة

 .ألي أدوات دين قابلة لإلسترداد

  

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة   (ج)

 
سعودي  سعودي لاير 30,100مبلغ الشركة  خصصتم، 1034-31-13م إلى تاريخ 1034-03-03خالل الفترة من تاريخ 

 .ع.م.ش العالمة التجارية الخاصة بمجموعة آر إس أيه للتأمين الستخدامالشامل كمقابل المساهمين دخل  قائمةفي 

 

، بشروط م 1034-31-13م إلى تاريخ 1034-03-03من تاريخ  كما قامت الشركة بترتيبات إعادة تأمين خالل الفترة

تمثل أقساط إعادة تأمين حصلت سعودي مليون لاير  54710ع وذلك بقيمة .م.ش للتأمين السوق، مع مجموعة آر إس أيه

 .خالل نفس الفترة سعودي مليون لاير 33724عمولة إعادة تأمين وقدرها تمثل في على دخل  من خاللهاالشركة 

 

ع، طرف ذو عالقة بالشركة و ذلك من خالل أحد مساهميها الرئيسيين رويال آند .م.و تعتبر مجموعة آر إس أيه للتأمين ش

 .م.ب.م.ش( الشرق األوسط)صن الالينس 

 

 

، و التي تم تجديدها لمدة خمس سنوات ع.م.شفنية مع مجموعة آر إس أيه للتأمين إتفاقية أعمال ، للشركة من جهة أخرى

من و خالل الفترة  . خدمات فنية للشركة ع.م.شتقدم من خالله مجموعة آر إس أيه للتأمين  الفترة المعد عنها التقرير، خالل

في قائمة عمليات التأمين سعودي مليون لاير  473الشركة مبلغ احتسبت ، م1034-31-13م إلى تاريخ 1034-03-03تاريخ 

مع مجموعة آر إس أيه للتأمين  بموجب إتفاقية األعمال الفنية التي دخلت فيهامقابل خدمات فنية في مختلف مجاالت األعمال 

 . ع.م.ش

 

 ،بنك الرياض معفي عقود تأمين كذلك دخلت الشركة  م،1034-31-13م إلى تاريخ 1034-03-03من تاريخ خالل الفترة 

تأجير المركبات وقروض السكن توفير التغطية التأمينية المتعلقة ببرامج تحديداً و ،في الشركة ينالرئيسي ينالمساهم أحد

تم ذلك بشروط  حيث ةمكتتبالتأمين الأقساط  يلمليون لاير سعودي تمثل إجما 02750بقيمة   وذلك على الحياةتأمين الو

 :تفاصيل هذه العقود على النحو اآلتي. السوق
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  (القيمة  بالريال السعودي)                                                                                                                        

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة تاريخ العقد قطاع العمل نوع العقد
-03-03وثائق تأمين مصدرة من  المركبات تأمين

 م1034-31-13م إلى 1034

2321222010 

-03-03وثائق تأمين مصدرة من  البحري تأمين

 م1034-31-13م إلى 1034

0,212,4,1 

-03-03وثائق تأمين مصدرة من  الممتلكات تأمين

 م1034-31-13م إلى 1034

2,342,.., 

تأمين )  الحوادث العامة تأمين

 (األموال
 4,803,486 م1035-03-02م  إلى 03-03-1034

تأمين ا) الحوادث العامة تأمين

 (السفر
-03-03وثائق تأمين مصدرة من 

 م1034-31-13م إلى 1034

1,979,158 

الحوادث العامة   تأمين

التأمين الجماعي على )

 (الحياة

-03-03وثائق تأمين مصدرة من 

 م1034-31-13م إلى 1034

18,093,368 

    

 3251235322   المجموع

 

 
 

، أحد المساهمين الرئيسيين في شركة تابعة لبنك الرياض)وكالة مع شركة الرياض لوكالة التأمين كما دخلت الشركة في عقد 

 0710و تم دفع  إجمالي أقساط تأمين مكتتبةك مليون لاير سعودي 3..0حيث سجلت  لتسويق وبيع منتجات الشركة (الشركة

-03-03خالل الفترة من تاريخ  و ذلك الرياض لوكالة التأمين المبيعات لشركةعلى هذه  مليون لاير سعودي كعموالت

 :م على النحو اآلتي1034-31-13م إلى تاريخ 1034

 (السعوديالقيمة  بالريال )                                                                                                                       

إجمالي أقساط  تاريخ العقد قطاع العمل نوع العقد

 التأمين المكتتبة

العمولة المدفوعة 

 للوكالة
 تم إمضاء عقد الوكالة بتاريخ (التأمين البحري)تأمين  تأمينو كالة 

 م 1031 -29-03

0,212,4,1 1002432 

  

 

و المدير   , أعضاء مجلس إدارة الشركةمع بشروط السوق  عقود تأمينخالل الفترة المعد عنها التقرير دخلت الشركة في 

  -:بيانها كالتالي و ،مصلحة مباشرة أعضاء مجلس إدارة الشركةيمتلك فيها مؤسسات تجارية أو مع  المالي

  

 (القيمة  بالريال السعودي)                                           

الفترة         قطاع العمل إسم المؤسسة الوظيفة سم اإل

 إلى/من

إجمالي األقساط 

 المكتتبة خالل الفترة

خالد عبد / السيد

 العزيز الحمدان 

عضو مجلس 

 اإلدارة

مجموعة شركات الخليج 

 . ألعمال الصلب

 التأمين الهندسي

م 03/04/1034

إلى 

 م13/01/1035
132100 

 التأمين على المركبات
م 03/04/1034

إلى 

 م13/01/1035
1402230 

التأمين على الحوادث 

تأمين تعويض ) العامة

 (العمال

م 03/04/1034

إلى 

 م13/01/1035
512500 

 
 

مجموعة شركات عبر 

 التأمين الهندسي

م 03/04/1034

إلى 

 م13/01/1035
452300 
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 . الخليج

 
 التأمين على الممتلكات

م 03/04/1034

إلى 

 م13/01/1035
4132035 

 التأمين على المركبات

م 03/04/1034

إلى 

 م13/01/1035
124222323 

ملحقات أصدرت خالل 

على وثيقة  1034

التأمين على المركبات 

 1031المصدرة خالل 

م 03/04/1031

إلى 

 م13/01/1034
22230 

التأمين على الحوادث 

تأمين المسؤولية ) العامة

المدنية و مسؤولية 

 (المنتجات

م 03/04/1034

إلى 

 م13/01/1035
202000 

التأمين على الحوادث 

تأمين تعويض ) العامة

 (العمال

م 03/04/1034

إلى 

 م13/01/1035

 

102000 

محمد / السيد 

 سعود البليهد

عضو مجلس 

 اإلدارة
 . مجموعة سيدار

م 03/33/1034 التأمين على الممتلكات

إلى 

 م13/30/1035
3532012 

ملحقات أصدرت خالل 

على وثيقة  1034

على الممتلكات التأمين 

 1031المصدرة خالل 

م 03/33/1031

إلى 

 م13/30/1034
52101 

خالد / السيد 

جعفر مصطفى 

 اللقاني

العضو المنتدب و 

 الرئيس التنفيذي
 -

م 10/33/1034 التأمين على المركبات

إلى 

 م 30/33/1035
312311 

م 31/31/1034 التأمين على المركبات

إلى 

 م33/31/1035
12251 

الحوادث التأمين على 

 (تأمين السفر) العامة
م 35/31/1034

إلى 

 م34/03/1035

32310 

الحوادث التأمين على 

 (تأمين السفر) العامة
م 10/01/1034

إلى 

 م30/01/1035

32031 

أسامة عبد / السيد

الباقي عبد الرزاق 

 بخاري

عضو مجلس 

 اإلدارة
 -

م 27/02/1034 التأمين على المركبات

إلى 

 م 12/02/1035

32423 

فادي أبو / السيد

 الحسن
 - المدير المالي

م 02/05/1034 التأمين على المركبات

إلى 

 م05/05/1035
12100 

 

 

أنشطة يكون فيها مصلحة ألعضاء  وأعمليات عن معامالت أو عقود دخلت فيها الشركة  ةبجانب ما ذكر أعاله، ال توجد أي

 .شريك المدير المالي أو التنفيذي، أومجلس اإلدارة أو الرئيس 
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  المبالغ النظامية مستحقة السداد والمبالغ المسددة للجهات الحكومية (د)
 

، باستثناء ما م4102 -04-90ال يوجد للشركة أية مبالغ نظامية معلقة أو مستحقة السداد كما في ( 0

- :يلي

 
 (القيمة  بالريال السعودي)                                

 م4109-04-90 م4102-04-90 الوصف 

مستحقة )م 1034الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية لشهر ديسمبر 

 ( م1035السداد في يناير 
3012350 3522320 

تكاليف أعمال اإلشراف و الرقابة لمؤسسة النقد العربي السعودي 

 ( م1035مستحقة السداد في يناير )م  1034عام ل الرابعمستحقة للربع 
4432103 1502120 

مستحقة )الضريبة المقتطعة  –مصلحة الزكاة والضرائب على الدخل 

 ( م1035السداد في يناير 
232511 121002230 

 2,192,609 325012011 ( م1034مخصص للعام )الزكاة 
 5,001,366 459415111 اإلجمالي 

 

 

  م4102 -04-90حتى  4102 -10-10بيان بالمبالغ المسددة إلى الهيئات الحكومية خالل الفترة من ( 4

 
 (السعودي بالريال القيمة )                                             

 م 4109 م 4102 الوصف 

بما في )الضريبة المقتطعة  –مصلحة الزكاة والضرائب على الدخل 

 (. م1034المسددة في يناير م 1031ذلك ديسمبر 
420052020 4,027,716 

 474,762 0 ( م 1031عند إثبات عائد م 1034مسددة في ) زكاة  

م  1031بما في ذلك  ديسمبر )الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية 

 ( م1034المسددة في يناير 
123122023 1,958,682 

التجارية، البلدية، الهيئة العامة وزارة الداخلية، مكتب العمل، الغرفة 

 .لالستثمار
1432001 209,917 

تكاليف أعمال اإلشراف و الرقابة لمؤسسة النقد العربي السعودي ربع 

مع الربع السنوي م 1034من الربع السنوي األول إلى الثالث )سنوية 

 (. م1034م المسددة في  1031الرابع 

325422032 1,503,994 

دفعات سنوية لتكاليف أعمال اإلشراف و الرقابة لمجلس الضمان 

 الصحي التعاوني 
1022020 102,970 

 8,278,041 350215411 اإلجمالي 

 

 
 مزايا العاملين ( هـ)
 

 .لم تستثمر الشركة أو تكون أية مخصصات تتعلق بمزايا العاملين بخالف المتطلبات التي تفرضها األنظمة واللوائح
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 إقرارات  (و)
 
  .بالشكل الصحيح تد  أع سجالت الحسابات( 3

  .بفاعلية و نفذعلى أسس سليمة  د  أع نظام الرقابة الداخلية( 1

 .على مواصلة نشاطها في قدرة الشركةال يوجد أي شك يذكر ( 1

 

 

 الخارجي تقرير مراقب الحسابات  (ز)
 

 :في رأيهم واعتقادهم أن البيانات المالية بصفة عامةأصدر مراقبو الحسابات تقريرهم الذي يبينون فيه أنه 

 

  نتائج أعمالها م1034 -31-13تظهر بصورة عادلة كافة الجوانب الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في ،

 ذلك وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية، و ووتدفقاتها النقدية للفترة المنتهية 

  ساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض البيانات م الشركات التجارية والنظام األانظ تلتزم بمتطلباتكما أنها

 .المالية

 

التقارير المالية وفقاً لمعايير  أعدت الحسابات قد لفتوا االنتباه أيضاً إلى حقيقة أن القوائم المالية مراقبيباإلضافة إلى ذلك، فإن 

من قبل الهيئة السعودية  ةالصادرو  المتعارف عليها في المملكة العربية السعوديةالدولية وليس وفقاً للمعايير المحاسبية 

  .للمحاسبين القانونيين
 

 

 استمرار مراقبي الحسابات الخارجيين  (ح)
 

و تقديم المقترحات الخاصة بذلك م 1035تعيين المراقبين الحسابيين لسنة  مراجعة مجلس اإلدارة بعين اإلعتبارسيأخذ 

  .وفقا للنظام ين خالل إجتماع الجمعية العموميةمللمساه

 

 

 قواعد الحوكمة (ط)

  
  لتزام بالقوانين واللوائحاإل( 0

 
  -:التزمت الشركة بتنفيذ كافة األحكام الواردة بالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بإستثناء ما يلي 

 

 (ب/2المادة رقم )على المعلومات تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم و حصولهم 

ين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه في التقارير السنوية، الصحف متقوم الشركة بتوفير المعلومات التي تمكن المساه

منوط  ر المعلومات على موقع الشركةيتوفأن و حيث . المحلية و موقع تداوال و يتم ذلك في المواعيد النظامية المحددة

   . بالمراجعة والتحديث الذي تقوم به الشركة على هذا األخير

 

 (ج/ 1المادة رقم )نشر الدعوة إلى إجتماع الجمعية العامة على موقع الشركة اإللكتروني 

و الدعوة إلى إجتماع الجمعية العامة غير م 1034تم نشر الدعوة إلى إجتماع الجمعية العامة السنوي الذي انعقد في عام 

حيث هذا األخير قيد في الصحف وفي موقع تداول، ولم يتم نشرها على موقع الشركة، م 1035العادية المنعقد في شهر يناير 

 .المراجعة والتحديث
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 مجلس اإلدارة ( 4

 
  تشكيل مجلس اإلدارة. أ

أعضاء تعينهم الجمعية العامة ( 0) عدد وفقاً لما ورد بالنظام األساسي للشركة يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من

 : ، طرأت التغييرات التاليةم1034-31-13وحتى م 1034-03-03وخالل الفترة من . العادية لمدة ال تزيد عن ثالثة سنوات

 

  م1034 -31-33من مجلس اإلدارة بتاريخ  أندرو بورك/ إستقالة السيد.  

 

  -:كالتالي إن عضوية المجلسبناء على التغييرات أعاله ف

 الصفة العضوية اسم عضو مجلس اإلدارة 

 عضو مستقل  رئيساً  علي حسين علي رضا / السيد  3

 عضو مستقل  عضواً  محمد سعود البليهد/ الدكتور 1

 عضو مستقل  عضواً  خالد عبد العزيز الحمدان / السيد 1

 الرياضعضو غير تنفيذي، ممثل لبنك  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 2

 *، ممثل آر أس أيهعضو غير تنفيذي  عضواً   **لويد جيمس إيست/ السيد 3

 *تنفيذي ، ممثل آر أس أيهضو غير ع عضواً  كريستوفر دولي/ السيد 2

العضو  خالد جعفر مصطفى اللقاني / السيد  0

 المنتدب 

 *عضو تنفيذي ، ممثل آر أس أيه

 

 م.ب.م.المحدودة ش( الشرق األوسط)لالينس اند صن أآر أس أيه يقصد بها رويال * 

 .م1035-01-04ذلك بتاريخ أندرو بورك في عضوية مجلس اإلدارة و / لويد جيمس إيست محل السيد/ / حل السيد**

 

 . تم إحاطة الجهات الرقابية بكافة التغييرات أعاله وفقاً لما تقضي به األنظمة واللوائح

 
 ياً من أعضاء مجلس اإلدارة عضواً في مجلس إدارتهاأأسماء الشركات المساهمة التي يكون . ب

 

العضوية في مجلس إدارة شركة  عضو مجلس اإلدارة

 مساهمة أخرى

 الشكل القانوني للشركة الوظيفة

 

 علي حسين علي رضا/السيد 

 

 مجموعة سامبا المالية 

 

مجلس عضو

  اإلدارة
 شركة مساهمة سعودية 

 العربية للتوريدات البترولية

  

عضومجلس 

 اإلدارة
 مغلقةشركة مساهمة سعودية 

 

 مهام مجلس اإلدارة . ج

 

وهو المسئول أمامهم عن نشاطات وأعمال . أداء الشركة نيابة عن مساهميهامجلس اإلدارة هو المسئول عن توجيه ومراقبة 

الشركة من كافة األوجه، ومن مسئوليات مجلس اإلدارة إعداد الخطط المستقبلية، مراقبة األداء التشغيلي، ضمان توافر 

 .ة التطبيقسياسات فعالة إلدارة المخاطر، التحقق من إلتزام الشركة بكافة القوانين واللوائح واجب

 

  -:قام مجلس اإلدارة بتشكيل عدد من اللجان لتساعده على أداء المهام الموكلة إليه، وبيانها كالتالي

 

 اللجنة التنفيذية  -

 لجنة االستثمار  -

 لجنة اإلفصاح  -

 لجنة المراجعة  -

 لجنة المخاطر  -
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 لجنة الترشيحات والمكافآت  -

 

من لوائح حوكمة الشركات والذي يمكنها من تحديد ومراقبة األداء الالزم لتحقيق أهداف تلتزم الشركة بتنفيذ إطار متكامل 

وليتحقق ذلك فإن الشركة تعمل ضمن مجموعة من مبادئ الحوكمة باإلضافة إلى مهام ومسئوليات مجلس  .وخطط الشركة

 .اإلدارة والتي تمثل سوياً مرجعاً لحوكمة مجلس إدارة الشركة

 

 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب . د

 

إقتسام المسئوليات والمهام بين رئيس مجلس اإلدارة وعضو مجلس اإلدارة المنتدب محدد بدقة ووضوح بموجب القرارات 

بالمملكة العربية السعودية، حيث ال يتدخل رئيس مجلس  الساريةة عن مجلس اإلدارة بما يتوائم مع القوانين واللوائح رالصاد

عضو مجلس اإلدارة يقوم بها دارة في أعمال اإلدارة اليومية للشركة، بإعتبارها من المسئوليات والمهام المباشرة التي اإل

 .المنتدب

 

 
 اإلجتماعات . ه

 

  -:جتماعات، تم حضورها من قبل أعضاء المجلس كالتاليإعدد أربعة م 1034عقد مجلس اإلدارة خالل العام 

 

 

  تاريخ اإلجتماع  

 مالحظات م1034-31-30 م1034-00-15 م1034-02-05 م1031 -32-01 
 √ علي حسين علي رضا / السيد 

 
√ √ √  

  ¥ √ √ √ محمد سعود البليهد/ الدكتور

  √ √ √ √ خالد عبد العزيز الحمدان / السيد

  √ √ √ √ عادل أحمد الشيخ /السيد 

  √ √ √ √ أسامة عبد الباقي البخاري /السيد

  √ √ √ √ شون ويليام لوثر /السيد

-33استقال بتاريخ  √ √ √ √ *أندرو بورك/ السيد

 م31-1034

  √ √ √ √ كريستوفر دولي/ السيد

  √ √ √ √ خالد جعفر مصطفى اللقاني/ السيد

 
  حضر شخصيا - √ 

 لم يحضر  - ¥ 
 أو إستقال  قد عينلم يكن  - ¤

 مستقيل خالل الفترة  -* 
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 لجان مجلس اإلدارة ( 9

 
 اللجنة التنفيذية 

 
 التشكيل .  أ

 

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

 

 

اإلدارة / العضوية بمجلس اإلدارة  اإلسم

 التنفيذية

 العضوية باللجنة

 رئيساً  العضو المنتدب والرئيس التنفيذي   خالد جعفر مصطفى اللقاني / السيد 

 عضواً  المدير المالي  فادي أبو الحسن/ السيد 

 عضواً   وإعادة التأمين إلكتتابالتنفيذي لمدير ال أحمد خليفة  / السيد

 عضواً   التغييرلالستراتيجية و  التنفيذي مديرال  راماسواميساالقامي شاشيدهار / السيد 

 عضواً   المدير التنفيذي للتسويق و المبيعات  *وليد الحميد/ السيد 

 
 م1034-31-33وليد الحميد بتاريخ / استقال السيد* 

 

 المهام . ب

 

  -:تتمثل مهام اللجنة في مساعدة الرئيس التنفيذي في أداء المهام الموكلة إليه، والتي تتضمن

 

  ،والسياسات ووضع خطط العمل واإلجراءات والموازنة التقديريةتطوير وتنفيذ الخطط  -

  ،مراقبة  عمليات التشغيل واألداء المالي -

  ،التقييم والسيطرة على المخاطر -

  ،تحديد األولويات وتخصيص الموارد -

  ،رصد القوى التنافسية في كافة جوانب التشغيل -

 

 اإلجتماعات  . ج

 

 .م 1034-31-13وحتى م 1034-03-03، حيث عقدت ستة إجتماعات خالل الفترة من جنة بصفة دوريةلال إجتمعت

 
 

  لجنة اإلستثمار
 

 التشكيل . أ

 

يتم تشكيل لجنة اإلستثمار من ثالثة أعضاء كحد أدنى وخمسة أعضاء كحد أقصى ، والتشكيل الحالي للجنة على النحو 

  -:التالي
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اإلدارة / العضوية بمجلس اإلدارة  اإلسم

 التنفيذية 

 العضوية باللجنة

 رئيساً  العضو المنتدب والرئيس التنفيذي   خالد جعفر مصطفى اللقاني / السيد 

 عضواً  المدير المالي   فادي أبو الحسن/ السيد 

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

 

 

 المهام . ب

 

للشركة مع اإللتزام بمراعاة التوجيهات اإلستثمارية، ستثمار األصول المملوكة إتتمثل مهام اللجنة في إدارة كافة أوجه  

 . في المملكة العربية السعودية واجبة التطبيقالقوانين واللوائح الالمحددة من قبل الشركة و ذلك بمراعاة والحدود والضوابط 

 

 اإلجتماعات . ج

 

  .م 1034-31-13وحتى  م1034-03-03 د أربعة إجتماعات خالل الفترة منجنة عدعقدت الل

 

 
 لجنة اإلفصاح

 
 التشكيل . أ

 

  -:يتم تشكيل لجنة اإلفصاح من ثالثة أعضاء كحد أدنى وخمسة أعضاء كحد أقصى، والتشكيل الحالي للجنة على النحو التالي

 

اإلدارة / العضوية بمجلس اإلدارة  اإلسم

 التنفيذية

 العضوية باللجنة

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

 عضواً  المدير المالي   فادي أبو الحسن/ السيد 

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

 

 م.ب.م.المحدودة ش( الشرق األوسط)آر أس أيه يقصد بها رويال أند صن الالينس  *

 

 المهام . ب

 

تتمثل مهام اللجنة في ضمان إلتزام الشركة بكافة المتطلبات الرقابية والقانونية ذات العالقة باإلعالنات واإلفصاحات وتقديم 

لك طبقا ألساليب و ذ حيث بامكان اللجنة االجتماع من خالل الوسائل االلكترونية. الطلبات المترتبة على القيد بنظام تداول

 .عملها
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 اإلجتماعات . ج

 

-03خالل الفترة من  جتماعاتاإلهذه تداول، حيث بلغ عدد موقع ب الشركةإعالنات مراجعة وإعتماد باإلجتماع لقامت اللجنة 

  .إجتماعاً  ثالثونة و ثالثم 1034-31-13وحتى  م03-1034

 

 

 لجنة المراجعة
 

 التشكيل . أ

 

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

 

 العضوية باللجنة اإلدارة التنفيذية / العضوية بمجلس اإلدارة  اإلسم

 رئيساً  *آر أس أيه ممثل  عضو غير تنفيذي شون ويليام لوثر/ السيد

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

 #فيليب مايكل سميث  /السيد 
رئيس إدارة المخاطر منطقة أوروبا الوسطى والشرقية و 

 الشرق األوسط، مجموعة آر أس أيه
 عضواً 

 

 م.ب.م.المحدودة ش( األوسطالشرق )آر أس أيه يقصد بها رويال أند صن الالينس * 

تقوم الشركة حاليا باإلجراءات . م1034-00-10فيليب مايكل سميث من عضويته في لجنة المراجعة بتاريخ / استقال السيد# 

 .الالزمة لمأل المنصب الشاغر

 

 المهام . ب

 

 نظمو ، المراقبة النظاميةالمخاطرتتمثل مهام اللجنة في مراجعة وظائف إدارة المخاطر، تقييم العمليات المرتبطة بأنظمة 

سالمة البيانات المالية للشركة وتقييم مدى فاعلية نظم مراقبة الحسابات  بمراقبة اللجنةقوم الرقابة الداخلية، عالوة على ذلك ت

 .التي تتم من قبل مراقبي الحسابات الخارجيين والمراجعين الداخليين

 

 اإلجتماعات . ج

 

 . م 1034-31-13وحتى م 1034-03-30جتماعات خالل الفترة من أربعة إعقدت اللجنة عدد 

 
 

 لجنة المخاطر 
 

 التشكيل . أ

 

  -:أعضاء على النحو التالي ثمانيةتشكل لجنة المخاطر من 

 

 عضو مجلس اإلدارة المنتدب  -

 المدير  المالي  -

 مدير إدارة المراقبة النظامية  -

 مدير إدارة المخاطر  -

 مدير إدارة المطالبات  -



 22 4102 التقرير السنوي |مجلس اإلدارة| العالمية|  

  اإلكتتابمدير إدارة  -

 مديرإدارة الموارد البشرية  -

 مدير اإلدارة القانونية  -

 

 .يتولى عضو مجلس اإلدارة المنتدب رئاسة اللجنة

 

  -:التشكيل الحالي للجنة على النحو التالي

 

 

 العضوية باللجنة اإلدارة التنفيذية / العضوية بمجلس اإلدارة  اإلسم

 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 لإلكتتاب  وإعادة التأمينال أحمد خليفة / السيد 

 عضواً  دارة الموارد البشريةالتنفيذي إلمدير ال  محمد الفردوس/ السيد 

 عضواً  المخاطر  رئيس  *عبد الرحمن الشعبان/ السيد 

 عضواً  المطالباتدارة إل التنفيذي مديرال *دايناداروين كاست/ السيد 

 

الشركة حاليا باإلجراءات الالزمة لمأل تقوم . داروين كاستانيدا من الشركة/ عبد الرحمن الشعبان و السيد/ استقال السيد*

 .المناصب الشاغرة

 

 

 المهام . ب

 

تتمثل مهام  اللجنة في مسئولية اإلشراف على ترتيبات إدارة المخاطر بالشركة وضمان توافر النظم المالئمة لتحديد المخاطر 

 . التي يمكن أن تتعرض لها الشركة، ومن ثم السيطرة عليها وإدارتها

 

 اإلجتماعات . ج

 

  .م 1034-31-13وحتى م 1034-03-30خالل الفترة من  اجتماعاتعقدت اللجنة عدد أربعة 

 

 
 لجنة الترشيحات والمكافآت 

 
 التشكيل . أ

 

تشكل لجنة الترشيحات والمكافآت من ثالثة أعضاء كحد أدنى وخمسة أعضاء كحد أقصى، والتشكيل الحالي للجنة على النحو 

  -:التالي
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 العضوية باللجنة اإلدارة التنفيذية/ العضوية بمجلس اإلدارة  اإلسم

 رئيساً  **آر أس أيه، ممثل عضو غير تنفيذي *أندرو بورك/ السيد 

 عضواً  عضو مستقل  محمد سعود البليهد/ الدكتور

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

 م1034-31-33استقال السيد أندرو بورك من منصبه بتاريخ  *

 م.ب.م.المحدودة ش( الشرق األوسط)آر أس أيه يقصد بها رويال أند صن الالينس  **

 

 المهام . ب

 

الهدف من اللجنة هو ضمان توافر الشفافية في إجراءات إختيار وتعيين وتنحية أعضاء مجلس اإلدارة، علماً بأن كافة 

 . يجب التصديق عليها من قبل الجمعية العامة للشركةواالستقاالت  التعيينات

 . اللجنة مسئولة عن إعداد اللوائح الخاصة بمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وشاغلي وظائف اإلدارة العليا بالشركة

 

 اإلجتماعات . ج

 

  .م 1034-31-13وحتى م 1034-03-30عقدت اللجنة عدد أربعة اجتماعات خالل الفترة من 

 
  المبالغ المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين( 2
 

ددة بمواد النظام المبالغ التي تدفع إلى رئيس مجلس اإلدارة، بما فيها بدالت حضور إجتماعات مجلس اإلدارة واللجان مح

عضاء مجلس وبعد مراعاة تنازل أالمستحقات الواردة بالبيانات المالية تمت وفقاً ألحكام هذه المواد،  .األساسي للشركة

 . عن مستحقاتهم كما سيرد الحقاً  الغير مستقليناإلدارة 

 

-31-13وحتى م 1034-03-30تفاصيل المكافآت المسددة لرئيس مجلس اإلدارة ولألعضاء المستقلين خالل الفترة من

  -:والواردة بالبيانات المالية، بيانها كالتالي م 1034

 (القيمة  بالريال السعودي)                                                                                                                       

 م4109 م 4102 

اإلجمالي  بدالت اللجان  بدالت المجلس  المكافأة السنوية  اإلسم

 ( بالريال)

اإلجمالي 

 ( بالريال)
 علي حسين علي رضا / السيد 

 (رئيس مجلس اإلدارة)
180,000 12,000  -192,000 192,000 

 محمد سعود البليهد/ الدكتور

 (عضو مجلس اإلدارة)
120,000   0,000 42500 3112500 129,000 

خالد عبد العزيز الحمدان / السيد

 (عضو مجلس اإلدارة)
120,000 31,000  -3112000 129,000 

 

( م.ب.م.المحدودة ش( الشرق األوسط)رويال أند صن الالينس  ممثلي بنك الرياض و)مجلس اإلدارة الغير مستقلين أعضاء 

 . تنازلوا عن حقهم في المكافآت وبدالت حضور إجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه

 

المبالغ المسددة لعدد خمسة كبار التنفيذيين بالشركة بمن فيهم عضو مجلس اإلدارة المنتدب والمدير المالي خالل الفترة المعد 

  -:لاير سعودي، وذلك على النحو التالي 224112212عنها التقرير بلغت 
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 (القيمة  بالريال السعودي)                                                                                                                       

 

 البيان

 م4109 م 4102

 اإلجمالي  اإلجمالي 

 3,576,468 123322522 مرتبات 

 1,020,117 320302224 بدالت 

 429,737 3112315 حوافز دورية وسنوية 

 798,447 2212423 أية مبالغ أو منافع أخرى دفعت شهرياً  أو  سنوياً 

 اإلجمالي 
252995292 5,824,769 

 
 

 تأكيد( 1

 
خالل الفترة المعد عنها التقرير لم تتعرض الشركة ألية عقوبات أو جزاءات أو قيود من قبل هيئة السوق المالية أو مؤسسة 

 . النقد العربي السعودي أو أي جهات رقابية أو إشرافية أو قضائية أخرى

 
 الرقابة الداخلية للشركة  فعالية إجراءاتلنتائج المراجعة السنوية ( 2

 
اإلدارة بتشكيل لجنتي المراجعة والمخاطر بهدف دعم المجلس في اإلضطالع بمسؤولياته فيما يتعلق باإلشراف  قام مجلس

لتقييم مدى كفاية وفعالية نظم وترتيبات المراجعة واإلشراف على نشاطات ، التقارير المالية الخاصة بالشركة إجراءات على

التي يمكن أن تتعرض لها الشركة، و م المالئمة للسيطرة على المخاطرالشركة في مجال إدارة المخاطر وضمان توافر النظ

 .ومن ثم تحديد تلك المخاطر وإدارتها

 

بإستخدام  و التأكد من فاعليتها م1034الرقابة الداخلية للشركة خالل العام  جراءاتإلمراجعة شاملة  ،أجرت لجنة المراجعة

 لم يتم تحديد أية جوانب ضعفو دارة على المخاطر لإل المراقبة المستمرةإطار وجودة   نطريقة تنبني على المخاطر لضما

 .  في هذا الخصوص جوهرية

 

من شأنها م 1034بعدد من المراجعات خالل عام و إدارة اإللتزام  الحسابيينكما قام كل من المراجعين الداخليين والمراقبين 

وتمت دراسة نتائج تلك المراجعات من قبل لجنة اإلستراتيجية أن توفر الثقة بخصوص قدرة الشركة على تحقيق أهدافها 

 . لشركةلحول فعالية نظم الرقابة الداخلية  حكم بناءالمراجعة ل

 

ل إدارة الشركة لمعالجة المالحظات و التوصيات الناتجة بو قد اطمأنت لجنة المراجعة بخصوص المبادرات المتخذة من ق

 .عن تلك المراجعات

 

للحد  جوهرية اعتبارهايمكن التي  الداخلية الرقابة إجراءاتإلى أنه ليست هنالك جوانب ضعف في لجنة المراجعة خلصت و 

 .نشاطهاعلى أداء الشركة أو  اجوهري اأثرمستقبالً حاليا أو  يمكن أن يكون لها أو إحتماالتؤدي لنتائج غير متوقعة يالذي 

 

توصيات حول المع عن مراجعة نظم الرقابة الداخلية كافة المسائل الناشئة عن  مجلس اإلدارة و لقد أبلغت لجنة المراجعة

 .بذات الخصوص قبل إدارة الشركة الالزم تطبيقها من اإلجراءات

 

خالل تلك اإلجتماعات . عقدت لجنة التدقيق عدد أربعة إجتماعاتم 1034-31-13وحتى م 1034-03-03من خالل الفترة و 

- :ىافة إلى العديد من النشاطات األخرقامت اللجنة بالتالي إض
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 إستعراض ومراجعة  ترتيبات المراجعة  الداخلية والخارجية والتأكد من ضمان إستقالليتها. 

  إستعراض وإعتماد خطط عمل المراجعة الداخلية، فضالً عن مدى كفاية موارد المراجعة الداخلية لتنفيذ خططها

 .المعتمدة

  تخذتها اإلدارة اتقييم فعالية وظيفة المراجعة الداخلية ومراجعة نتائج وتقارير المراجعة وكذا تقييم اإلجراءات التي

 . للتصدي للنتائج التي أسفرت عنها أعمال المراجعة

  اإليضاحات التأكد من أن الشركة توفر كافة المعلومات الالزمة لمراجعي الحسابات الخارجيين، وتجيب على كافة

 .المطلوبة من قبلهم والالزمة إلجراء المراجعة وإبداء الرأي

 مراجعة وإعتماد البيانات المالية المؤقتة والنهائية والتوصية إلى مجلس اإلدارة بالموافقة على النشر. 

  التي تواجهها الشركة المخاطر مجموعمراجعة مدى قبول الشركة للمخاطر المختلفة وكذلك. 

 إجراءات تحديد المخاطر وإدارتها والحد من إدارتي المخاطر والمراقبة النظامية في تطوير وتنفيذ  تقييم أنشطة

 .خطورتها

  بالقواعد واألنظمة واجبة اإلتباع االلتزامتقييم الترتيبات واإلجراءات المعمول بها لتحقيق . 
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 خالد جعفر مصطفى اللقاني                     علي حسين علي رضا 
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