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 تقرير مجلس اإلدارة

  
وني أن يعرض على السادة المساهمين تقريره السنوي ايسعد مجلس إدارة الشركة العالمية للتأمين التع

تاريخ (م ١٥/١١/٢٠٠٩ المالية المدققة وإيضاحاتها، عن الفترة المالية من القوائماألول المتضمن 
   .م٣١/١٢/٢٠١٠حتى ) تأسيس الشركة

  
حصلت الشركة على موافقة مجلس الـوزراء علـى    )هـ٩/١/١٤٣٠الموافق (م ٥/١/٢٠٠٩بتاريخ 

 علـى المرسـوم     )هـ١٠/١/١٤٣٠الموافق  (م  ٦/١/٢٠٠٩الترخيص بالتأسيس، كما حصلت بتاريخ      
 الملكي بالموافقة على التأسيس، وبعد أن نجحت الشركة في استكمال االكتتاب العام عقـدت جمعيتهـا          

، ثم تلى ذلك حصول الـشركة علـى         )هـ١٧/١١/١٤٣٠الموافق  (م  ٤/١١/٢٠٠٩التأسيسية بتاريخ   
، و من ثم تـم      )هـ٢٨/١١/١٤٣٠الموافق  (م  ١٥/١١/٢٠٠٩موافقة وزير التجارة والصناعة بتاريخ      
وتبعا لما تقدم تم    ). هـ٣٠/١١/١٤٣٠الموافق  (م  ١٧/١١/٢٠٠٩قيد الشركة بالسجل التجاري بتاريخ      

ـ ٢١/١٢/١٤٣٠الموافـق  (م ٨/١٢/٢٠٠٩بتـاريخ  ) تداول(شركة بسوق األوراق المالية   قيد ال  ، )هـ
حصلت الشركة من مؤسسة النقـد العربـي        ) هـ٢٦/١٢/١٤٣٠الموافق  (م  ١٣/١٢/٢٠٠٩وبتاريخ  
ط التأمين وإعـادة    على التراخيص الالزمة لبدء مزاولة نشا     ) يشار اليها فيما بعد بــ ساما     (السعودي  
وني والئحته التنفيذية وذلك لمزاولـة نـشاطات        احكام نظام مراقبة شركات التأمين التع     ا أل التأمين وفق 

  .   التأمينات العامة و التأمين الطبي وتأمينات الحماية واإلدخار
  
انعقد أول إجتماع لمجلس إدارة الشركة، وفيما ) هـ٢٥/١٢/١٤٣٠الموافق (م ١٢/١٢/٢٠٠٩بتاريخ 

 المرخص للشركة بمزاولتها فقد عكف فريق العمل بالشركة على الحصول يتعلق باألنشطة التأمينية
م ١٣/٢/٢٠١٠، حيث حصلت الشركة بتاريخ )الوثائق(على موافقة ساما على المنتجات التأمينية 

على الموافقة النهائية لمنتجات التأمين الطبي ومنتجين خاصين بتأمين ) هـ٢٩/٢/١٤٣١الموافق (
على الموافقة ) هـ١/٧/١٤٣١الموافق(م ١٢/٦/٢٠١٠حصول الشركة بتاريخ ثم تلى ذلك .  المركبات

منتج تأميني في مختلف فروع التأمين المرخص ) ٣٩( لمدة ستة أشهر على عدد المبدئية المؤقتة
تسلمت الشركة من ساما الموافقات ) هـ٢٥/١/١٤٣٢الموافق(م ٣١/١٢/٢٠١٠بمزاولتها، وبتاريخ 

 برامج تأمينية مع تمديد الموافقة المؤقتة السابق الحصول عليها لمدة ستة النهائية الخاصة بعدد سبعة
برنامج، والشركة حاليا تعمل على استكمال ) ٣٥(برنامج تأميني من إجمالي ) ٢٤(أشهر أخرى لعدد 

الموافقات المتعلقة بالبرامج المتبقية والتي من أهمها البرامج التأمينية الخاصة بالتأمين الهندسي 
 جدة ولها فرعين بمدينتي الرياض بمدينةبرنامج تأميني، ويقع المركز الرئيسي للشركة ) ١١(ها وعدد
  .والخبر
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 رويال آنـد  وصافي الموجودات العائدة لشركة  قدما في تحويل المحفظة التأمينيةالشركة حاليا تمضي

بـشركة آر أس أيـه      يشار اليها فيما بعد      (-ب  .م.المحدودة ش ) الشرق األوسط  (للتأمينينس  الن  ص
م ١/١/٢٠٠٩ من   بدءاإلى الشركة وذلك    المحدودة  شركة العالمية للتجارة والخدمات      و )الشرق األوسط 

بعد استيفاء كافة المتطلبات الواردة إلى الشركة بخطـاب سـاما المـؤرخ             ) هـ٥/١/١٤٣٠الموافق( 
طاب قامت الـشركة    ، وفي مقام الرد على ما ورد بهذا الخ        )هـ٩/٤/١٤٣١الموافق  (م  ٢٤/٣/٢٠١٠

بتقديم ردها المعزز بالمستندات المتعلقـة بتحويـل        ) هـ٩/٦/١٤٣١الموافق  (م  ٢٢/٥/٢٠١٠بتاريخ  
) هـ١٤/١/١٤٣٢الموافق  (م  ٢٠/١٢/٢٠١٠المحفظة التأمينية، تلى ذلك استالم خطاب ساما المؤرخ         

ــاريخ   ــضاح، وبت ــات اإلي ــسارات وطلب ــض االستف ــضمن بع ــق (م ١٩/١/٢٠١١و المت المواف
قدمت الشركة إلى ساما ردها التفصيلي على الخطاب المشار اليه، وحتى تـاريخ             ) هـ١٤/٢/١٤٣٢

 النهائية على تحويل المحفظة التأمينية من شركة آر أس          لتقرير تنتظر الشركة موافقة ساما    إعداد هذا ا  
ألسـهم  كما تنوي الشركة الحـصول علـى ا       ). محفظة المملكة العربية السعودية   (أيه الشرق األوسط    

الخاصة بشركة آر أس أيه الشرق األوسط في شركة نجم للخدمات التأمينية من خالل وكيلها السعودي   
  .آيه سي أس

  
م، ٣١/١٢/٢٠١٠م حتى ١٥/١١/٢٠٠٩ المالية األولى للشركة عن الفترة من القوائملذلك، فأن  ونظرا

ت الخاصة باألداء التأميني أو تدفقاته ال تتضمن الموقف المالي المتعلق بالعمليات التأمينية أو البيانا
 المالية لعمليات المساهمين الشاملة وبيان التدفقات القوائمالنقدية، حيث يقتصر التقرير على عرض 

  .      النقدية الخاصة بالمساهمين
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 .األداء والخطط المستقبلية  )أ(

  
  . الرئيسيةاألنشطة )١(

  

ا بمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين في المملكة العربية حصلت الشركة على الترخيص من سام
السعودية في مختلف انواع التأمينات العامة، التأمين الطبي، تأمينات الحماية واالدخار، كما حصلت 
على الموافقة النهائية على التعامل في سبعة منتجات تأمينية و فترة تمديد لمدة ستة أشهر للموافقة 

منتج تأميني، وحيث لم تحصل الشركة بعد على موافقة ساما على ) ٢٤(تعامل في عدد المؤقتة على ال
تحويل المحفظة التأمينية من شركة آر أس أيه الشرق األوسط، فأن الشركة تفصح بأن نشاطها أقتصر 
على حسابات المساهمين وعملياتهم ويتعلق فقط بنشاطات استثمار رأس المال واألصول على النحو 

  .      حقق عائد استثماري يتوافق مع المتطلبات الرقابية الخاصة بتلك األستثماراتالذي ي
  

 .الخطط المستقبلية*  )٢(

  

سوف تستمر الشركة في متابعة ساما حتى تحصل على موافقتها على تحويل المحفظة التأمينية من 
بلية التي تكفل لها خططها المستق/تهااحيث أعدت الشركة استراتيجي. شركة آر أس أيه الشرق األوسط

االخطار الكبيرة والمعقدة، : إنماء وتطوير االعمال عن طريق ثالثة قطاعات مستقلة على النحو التالي
المشروعات التجارية متوسطة رأس المال، التأمين البنكي، كما أعدت الشركة الهيكل التنظيمي ونماذج 

ت إدارة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، األداء والتشغيل التي ستدعم تنفيذ الخطط المستقبلية تح
  .ومؤخرا حصلت الشركة على موافقة ساما على افتتاح خمسة نقاط بيع إضافية

قد يحتوي هذا التقرير على بعض البيانات التي تتطلع اليها الشركة وفقا لبعض الخطط المستقبلية المتعلقة : ملحوظة * 
 للشركة، وبطبيعة الحال فأن تلك البيانات قد تكون غير مؤكدة نظرا لتعلقها  والنتائج المتوقعةداءبالوضع المالي واأل

حداث قد تكون خارجة عن سيطرة الشركة، ومن بين تلك البيانات ما يتعلق بتحويل المحفظة أبالمستقبل وبمالبسات و
 والعالمي، مخاطر السوق التأمينية من شركة آر أس أيه الشرق األوسط، المتغيرات االقتصادية على الصعيدين المحلي

نكماش، آثار سعار الصرف، اللوائح واالعمال الرقابية، تأثير المنافسة، التضخم، اإلأسعار الفوائد وأومنها التقلبات في 
مور الغير مؤكدة األخرى مثل آثار االستحواذات المستقبلية أو االندماجات في االنشطة والصناعات ذات الوقت و األ

 ونتيجة لما .نظمة واللوائح ذات االختصاص والعالقة بنشاط الشركة تأثير الضرائب وغيرها من األالعالقة، فضال عن
تقدم فأن األوضاع المالية المستقبلية وكذا األداء والنتائج قد تختلف اختالفا جوهريا عن الخطط واالهداف والتوقعات 

س اإلدارة ال يتعهدون بتحديث التطلعات المستقبلية إال الموضوعة سلفا والتي تطمح اليها الشركة، لذا فإن الشركة ومجل
فيما يتعلق بالمتطلبات النظامية التي تفرضها القوانين واللوائح واجبة التطبيق، مع التأكيد على أنه ال يوجد بهذا التقرير 

   . ما يمكن أن يفسر بأنه توقع بتحقيق أرباح
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 .بيان بنتائج االعمال، األصول وااللتزامات )٣(

  

عن الفترة الشاملة  عمليات المساهمين وقائمةم ٣١/١٢/٢٠١٠للشركة كما في  المركز المالي ئمةقا
 ةالتغيرات التي طرأت على حقوق المساهمين موضحقائمة م، وكذا ٣١/١٢/٢٠١٠المنتهية في 

 .بالجداول الواردة أدناه

  
  م٣١/١٢/٢٠١٠ المركز المالي كما في قائمة

 
 البيان ريال سعودي

  المساهميناتموجود 

 في حكمهنقد وما  ٢٧,٤١٣,١٠٤

 ألجلودائع  ١٣٠,٠٠٧,٠٧٨

 نظامية وديعة ٢٠,٠٠٠,٠٠٠

  أخرىأرصدة مدينة ١٤٠,٩٤٥

  المساهمينمجموع موجودات ١٧٧,٥٦١,١٢٧
  
  مطلوبات وحقوق المساهمين 
  المساهمينمطلوبات 

   أخرىمستحقة وذمم دائنةمصروفات  ٥,١٧٥,٣٦٩

  لوب لجهة ذات عالقةمط ٧٢٧,١٥٦
  المساهمينمطلوباتإجمالي   ٥,٩٠٢,٥٢٥

  
 حقوق المساهمين 

 رأس المال ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠

  الفترةخسارة )٢٨,٣٤١,٣٩٨(

  حقوق المساهمينمجموع ١٧١,٦٥٨,٦٠٢
  

  المساهمينوحقوق مجموع مطلوبات ١٧٧,٥٦١,١٢٧
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  .م٣١/١٢/٢٠١٠حتى  )م١٥/١١/٢٠٠٩(يس لتأسمنذ افترة الشاملة لل عمليات المساهمين قائمة
 

 البيان ريال سعودي
 االيرادات 

 إيرادات عموالت عن ودائع بنكية ٢,٢٦٠,٨٣٢
  
 تكاليف ومصاريف 

  واكتتاب اسهممصروفات التأسيس ( ٢٤,٨١١,٩٦٨)

 عموميةدارية وإمصاريف  ( ٢,٥٢٣,٨٣٧)

 ومصاريف تكاليف مجموع ( ٢٧,٣٣٥,٨٠٥)
  

 صافي خسائر الفترة ( ٢٥,٠٧٤,٩٧٣)
  
 مصروفات أخرى شاملة -

  
 مجموع الخسارة الشاملة للفترة ( ٢٥,٠٧٤,٩٧٣)

  

  .م٣١/١٢/٢٠١٠�
	 )م١٥/١١/٢٠٠٩( للتأسيس منذفترة لل حقوق المساهمين في التغيرات قائمة

  

  رأس المال خسائر الفترة اإلجمالي

 المقدمرأس المال  ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ - ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠

  الشاملة الفترةخسارة صافي - (٢٥,٠٧٤,٩٧٣) (٢٥,٠٧٤,٩٧٣)

 الزكاةمخصص  - (٣,٢٦٦,٤٢٥) (٣,٢٦٦,٤٢٥)

 م٣١/١٢/٢٠١٠  ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (٢٨,٣٤١,٣٩٨) ١٧١,٦٥٨,٦٠٢

  
م حصلت الشركة على عمولة دخل قدرها ٣١/١٢/٢٠١٠خالل الفترة التالية للتأسيس وحتى  •

ثمار رأس المال وصناديق المساهمين، حيث  ريال سعودي عن طريق است٢,٢٦٠,٨٣٢
.  بالبنوك العاملة بالمملكةألجلتحققت تلك القيمة بصفة أساسية من خالل اإليداعات محددة 

 ريال سعودي والذي نتج عن ٢٧,٣٣٥,٨٠٥كما بلغ مجموع تكاليف ومصاريف الفترة 
فات اإلدارية  ريال سعودي، والمصرو٢٤,٨١١,٩٦٨مصروفات التأسيس و االكتتاب بقيمة 
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 ريال سعودي، لتبلغ إجمالي ٢,٥٢٣,٨٣٧والعمومية المتعلقة بنشاطات المساهمين بلغت 
 . ريال سعودي٢٥,٠٧٤,٩٧٣الخسائر المحققة عن الفترة 

 
 ريال سعودي، عبارة عن مبلغ ١٧٧,٥٦١,١٢٧ المساهمين حقوق مجموع مطلوبات وبلغ  •

الوديعة تشمل (، وودائع بنكية حكمهفي  ما و ريال سعودي في صورة نقد ١٧٧,٤٢٠,١٨٢
 ريال سعودي تم تكوينه من ١٤٠,٩٤٥، ومبلغ ) ريال سعودي٢٠,٠٠٠,٠٠٠ بقيمة النظامية

 ريال سعودي تمثل ٥,١٧٥,٣٦٩ بمبلغ مطلوباتمستحقات أخرى، وفي مقابل ما تقدم توجد 
قات  ريال سعودي مستح٧٢٧,١٥٦ ومبلغ المستحقة وذمم دائنة أخرى المصروفاتقيمة 

 .ريال سعودي١٧١,٦٥٨,٦٠٢ لالطراف ذوي العالقة، لتبلغ بذلك إجمالي حقوق المساهمين 
 
 
  .التحليل الجغرافي والفروق الجوهرية عن العام السابق )٤(

  

 فقط، لذا  الشاملةحيث تتعلق البيانات المالية المعروضة في هذا التقرير بحسابات وعمليات المساهمين
و بيانات متعلقة بالحسابات المجمعة يمكن التصدي لها في هذا التقرير، فال توجد تحليالت جغرافية أ

فضال عن ذلك فأن هذا التقرير هو األول للشركة منذ التأسيس وال يتضمن أية توقعات أو إيضاحات 
تتعلق ببيان الفروق بين نتائج العمليات الواردة بالتقرير مقارنة مع النتائج المحققة أو المعلن عنها 

 .   السابق، كما ال يتضمن أية تنبؤات أو توقعات تم اعدادها من قبل الشركةبالعام

  
  .ال يوجد للشركة أية شركات تابعة سواء داخل أو خارج المملكة العربية السعودية

 
  .أساسيات التقارير )٥(
 

من نظام ) ١٢٣(كم المادة ، ووفقا لح”IFRS“)(تم إعداد البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية للمحاسبة 
يير المحاسبة التي صدرت عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ا، وليس وفقا لمعالشركات

)SOCPA(.  
أسس إعداد و عرض البيانات المالية والسياسات المحاسبية الهامة تم إيضاحها بمزيد من التفصيل 

    . من إيضاحات البيانات المالية) ٤(باإليضاح رقم 
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  . األرباحسياسة توزيع )٦(
  

باستثناء السنوات األولى، تعتزم الشركة توزيع أرباح سنوية على األسهم على أساس مستوى رأس 
المال الالزم توافره لتدعيم أعمال الشركة، وال تتوقع الشركة أن توزع ثمة أرباح على مساهميها خالل 

باح سوف يتم توزيعها فيما السنوات التالية مباشرة للتأسيس، كما ال تقدم ضمانات على أن هناك أر
  .  بعد، كما ال تضمن قيمة محددة سوف يتم توزيعها في نهاية أي سنة مالية

  

من صافي فائض )% ١٠( من النظام االساسي للشركة، فأن نسبة ) ٤٣(وفقا لما ورد بالمادة رقم 
األقساط عمليات التأمين سوف يتم توزيعها على حملة الوثائق إما مباشرة أو عن طريق تخفيض 

  .سوف يتم إحالته إلى حساب دخل المساهمين)% ٩٠(المستحقة عليهم عن العام المقبل، والباقي وقدره 
من وقت إلى آخر سيتم سداد أرباح األسهم إلى المساهمين من صافي األرباح المحققة، بعد االلتزام 

من الالئحة التنفيذية لنظام ) ٧٠(من النظام االساسي للشركة والمادة ) ٤٤(بالمحددات الواردة بالمادة 
  :  مراقبة شركات التأمين التعاوني، وهي كالتالي

    
  .استبعاد قيمة الزكاة واجبة السداد وكذلك قيمة الضرائب على الدخل -١
من صافي الربح لتكوين االحتياطي النظامي، وللجمعية العامة )% ٢٠(تخصيص نسبة  -٢

ا االحتياطي متى بلغت قيمته نسبة العادية أن تقرر عدم االستمرار في تخصيص هذ
 .من رأس مال الشركة المدفوع)% ١٠٠(

للجمعية العامة العادية بناء على توصية مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة محددة من صافي  -٣
األرباح لتكوين احتياطيات إضافية تخصص ألغراض محددة أو ألغراض تحددها 

 .الجمعية العامة

من رأس المال )% ٥(ين كدفعة أولى وبما ال يقل عن يتم توزيع المتبقي على المساهم -٤
 .المدفوع

رباح أو يتم تحويله إلى حساب األرباح في األ يتم توزيع الباقي على المساهمين كحصة  -٥
 .المحتجزة

لمجلس اإلدارة أن يصدر قرار بتوزيع أرباح دورية تخصم من األرباح السنوية المشار  -٦
 .مة والقواعد الصادرة من الجهات المختصة أعاله، وفقا لالنظ)٤(اليها بالبند 

 
عالن عن توزيع أرباح سوف يعتمد على ما حققته الشركة من فائض وعلى وضعها اأي 

المالي وعلى وضع السوق و المناخ االقتصادي العام وغيرها من العوامل، بما في ذلك تحليل 



 

 
٩ 

ة الالزمة ومتطلبات رأس الشركة للفرص االستثمارية و احتياجات إعادة االستثمار، والسيول
 .المال، وفرص األعمال وغيرها من األعتبارات القانونية والنظامية

  
سوف تقوم الشركة بإبالغ الهيئة العامة لسوق المال بصفة فورية عن أية قرارات أو توصيات 
تتعلق بتوزيع األرباح، ويتم توزيع األرباح على المساهمين في المكان والزمان المحددين من 

ل مجلس اإلدارة ووفقا للتعليمات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة وبشرط الحصول قب
  .على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي الكتابية

  
  .االسهم، الخيارات ، حقوق اإلكتتاب، أدوات الدين   )ب
 

يين أو بخالف أعضاء مجلس اإلدارة، أو كبار التنفيذ(من لهم المصلحة في أسهم التصويت (*) 

 ).أزواجهم أو أطفالهم القصر

  . أو أكثر في أسهم الشركة)% ٥(  ال يوجد مساهمون أفراد يملكون 
  

االسهم، الخيارت، حقوق االكتتاب، أدوات الدين ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين (**) 

  .  أو أزواجهم أو أوالدهم القصر
 

  نسبة

 التغيير

صافي 

 التغيير

  األسهم

 ة الفترةفي نهاي

األسهم عند 

االصدار أو 

 التعيين

 أسم المستفيد

 علي حسين علي رضا/ السيد ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ -

 محمد سعود البليهد/ الدكتور  ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ -

 خالد عبد العزيز الحمدان/ السيد ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ -

 الشيخأحمد عادل / السيد ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ -

  بخاريعبد الباقيأسامة / السيد ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ -

 ليام لوذريشين و/ السيد ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ -

 ��ول و�
	�م ه����/ السيد ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ -

 مايكل ويليام جاكيمان/ السيد ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ -

 حسن علي ناصر/ السيد ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ -



 

 
١٠ 

 * رمارك كوب/ السيد ١,٠٠٠ - )١,٠٠٠( %)١٠٠(

 �	�� ��ن ��	� */ السيد ١,٠٠٠ - )١,٠٠٠( %)١٠٠(

   
  .االعضاء الذين استقالوا اثناء العام* 

تم تخصيص األسهم المشار اليها أعاله إلى أعضاء مجلس اإلدارة وفقا لما ورد بالنظام االساسي 
 ١٠,٠٠٠ية للشركة والذي يتطلب أن يتملك عضو مجلس اإلدارة أسهم في الشركة تبلغ قيمتها االسم

، وفي حالة التقاعد أو االستقالة ألي عضو من أعضاء المجلس فأن )غير قابلة للتفاوض(ريال سعودي 
األسهم المشار اليها يتم تحويلها إلى عضو مجلس اإلدارة الجديد الذي سيعين ليحل محل العضو الذي 

  .انتهت عضويته بالمجلس
والشركة لم تصدر .  أبنائهم أية مصالح في أسهم الشركةال يوجد ألي من كبار التنفيذين أو أزواجهم أو

  .أية سندات دين لصالح أيا منهم
  

  .أسترداد الضمانات/األقتراض، إصدار (***)

الشركة لم تقترض أية أموال كما لم تصدر أية أدوات دين قابلة للتحويل أو االسترداد، أو خيارات، أو 
 كما لم تقدم سداد ألي قرض أو استبدال أو تحويل أي .أوامر أو أية حقوق أخرى ذات طبيعة مماثلة

أداة دين قابلة للتحويل أو األسترداد خالل هذه الفترة، وليس لديها أي قروض مستحقة أو استرداد أو 
 .أدوات دين قابلة للتحويل في نهاية الفترة

 
 

  .المعامالت مع االطراف ذات العالقة  )ج(

  

   ريال سعودي للـشركة األم     ٢٤,٨١١,٩٦٨امت الشركة بسداد مبلغ     خالل الفترة المعد عنها التقرير ق     
آر أس أيه الشرق األوسط وذلك عن المصروفات الخاصة بالفترة السابقة على التأسيس، كما كونـت                

 ريال سعودي قيمة مقابل العالمة التجارية واجب السداد إلى مجموعـة             ١,٢٩٦,٦٨٠إحتياطي بقيمة   
جد أية معامالت أو تعاقدات اشتركت فيها الشركة مع المساهمين و يكون آر أس أيه، بخالف هذا ال يو     

فيها مصلحة أليا من أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي طرف آخر من  
  .االطراف ذات العالقة بالشركة

  
ـ   ائق تخـص تنظـيم   خالل الفترة المشمولة بالتقرير، دخلت الشركة في معامالت مع بعض حملة الوث

العمليات واألنشطة المتعلقة بها، والتي قد يكون فيها مصلحة ألعضاء مجلس اإلدارة كممثلي مجموعة                



 

 
١١ 

وكانت كافة هذه العمليات تصب دائما في . آر إس إيه أو الشركات التابعة لها أو بنك الرياض وفروعه
البيانات المالية المعروضة تتناول فقـط      مصلحة الشركة، ولكن لم يتم إدراجها في هذا التقرير باعتبار           

 .عمليات المساهمين واألنشطة المتعلقة بها

  

 .المبالغ النظامية مستحقة السداد والمبالغ المسددة للجهات الحكومية  ) د(

  

  :م، باستثناء ما يلي٣١/١٢/٢٠١٠ال يوجد أية مبالغ نظامية معلقة أو مستحقة السداد كما في  )١(
  

 الوصف القيمة بالريال

 )م٢٠١١/ ١م المسدد في ٢٠١٠/ ١٢شهر (الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية   ٧٢,٢٢٦

 )م، تستحق السداد عند تحقيق عائد٢٠١٠مخصص لعام (الزكاة  ٣,٢٦٦,٤٢٥

 اإلجمالي ٣,٣٣٨,٦٥١

     
  :بيان بالمبالغ المسددة إلى الهيئات الحكومية منذ التأسيس )٢(
  

 الوصف القيمة بالريال

 .صلحة الزكاة والضرائب على الدخلم ٩٦١,٦٧٩

  )م٢٠١٠/ ١م المسدد في ٢٠٠٩/ ١٢شهر (الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية   ٨٦٧,٧٠٨

 . وزارة الداخلية، مكتب العمل، الغرفة التجارية، البلدية، الهيئة العامة لالستثمار ٧١٩,٩٦

 اإلجمالي ١,٩٢٦,١٠٦

  
خالل الفترة المعد عنها التقرير قامت الشركة كذلك بسداد مدفوعات أخرى تتعلق بنشاطات التأمين و 
حملة الوثائق إلى جهات حكومية أخرى ومنها مؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس الضمان الصحي 

  . وني وتلك الدفعات غير واردة أعالهاالتع
  

  مزايا العاملين    )هـ(
 

ر أو تكون أية مخصصات تتعلق بمزايا العاملين بخالف المتطلبات التي تفرضها الشركة لم تستثم
 .االنظمة واللوائح



 

 
١٢ 

 
   . مسك الدفاتر والسجالت المحاسبية  )و(

  

تمسك الشركة دفاتر حسابات منتظمة، كما وضعت تدابير رقابة داخلية في حيز التنفيذ وليس لديها 
 . كشركة منتظمةأدني شك في قدرتها على االستمرار في ذلك 

  

  .تقرير مراقب الحسابات الخارجي  )ز(

  

وفقا لما تم إيضاحه مسبقا في هذا التقرير، فأن البيانات المالية المعروضة ال تتضمن بيانات أعمال 
التأمين، وتبعا لذلك فقد أصدر مراقبو الحسابات رأياً متحفظا يشيرون بموجبه إلى أنه باستثناء حقيقة 

م، والتي ٢٠١٠/م٢٠٠٩عمال التأمين التي تم إجراؤها خالل العامين ية لم تتضمن أأن البيانات المال
  :ربما تكون جوهرية، فأن البيانات المالية المعروضة بصفة عامة

لمركز المالي للشركة كما في ، اتظهر بصورة عادلة كافة الجوانب الجوهرية •
لمعايير المنتهية في ذلك التاريخ وفقا  لفترةل النقدية هاتدفقاتأعمالها وم، ونتائج ٣١/١٢/٢٠١٠
  . الدوليةلتقارير الماليةا

 القوائممتطلبات نظام الشركات والنظام االساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض تلتزم مع   •
  .المالية

  
 قامت بإعدادوباإلضافة إلى ذلك فأن مراجعو الحسابات قد لفتوا االنتباه أيضا إلى حقيقة أن اإلدارة 

 في المتعارف عليهاة يمعايير المحاسبلالدولية وليس وفقا ل  الماليةالتقاريرمعايير ائم المالية وفقا لالقو
 .من إيضاحات البيانات المالية) ٤( في االيضاح رقم كما هو مشار اليهاالمملكة العربية السعودية 

  

  استمرار مراقب الحسابات الخارجي  )ح(
 

 .قب الحسابات الخارجيمجلس اإلدارة ال يوصي بتغيير مرا

  

  

  

  

  



 

 
١٣ 

  قواعد الحوكمة  )ط(
 

 
 .االلتزام بالقوانين واللوائح

التزمت الشركة بتنفيذ كافة االحكام الواردة بالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة العامة لسوق 
  :المال، باستثناء ما يلي

  
  )أ/٤ و٣المادة رقم (الحقوق العامة للمساهمين 

  

لقة باألسهم التي يمتلكها وكذلك الحقوق المتعلقة بحصوله على المعلومات مكفولة حقوق المساهم المتع
للمساهم بموجب قانون الشركات التجارية ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية 

ما لم وأنظمة الهيئة العامة لسوق المال ولوائحها التنفيذية، حيث تنطبق هذه االنظمة واللوائح على كل 
  . يرد بشأنه نص خاص في النظام االساسي للشركة

  
  )٥ب و المادة رقم /٤المادة رقم (حقوق المساهمين المتعلقة بالجمعية العامة 

  

م، حيث سبق وأن انعقد اجتماع الجمعية ٢٠١١الجمعية العامة األولى للشركة سوف تنعقد في عام 
فيها الشركة للمساهمين الحضور والمشاركة م والتي يسرت ٤/١١/٢٠٠٩العامة التأسيسية بتاريخ 

وأمدتهم بكافة المعلومات الضرورية والالزمة لممارسة حقوقهم بما فيها الحقوق المتعلقة بالجمعية 
  . العامة

  
  )ج/٦المادة (حق التصويت  

  

النظام األساسي للشركة تم إعداده وفقا لمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي ويتيح للمساهم في 
الشركة أن يعين مساهم آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة ليحضر اجتماع الجمعية العامة نيابة عنه، 

  .من غير العاملين بالشركة) نابةالحاضر باإل(أن يكون هذا المساهم وال يتطلب النظام األساسي 
  
   

  

  



 

 
١٤ 

  )و/هـ/١٠المادة (سياسة مكتوبة لتنظيم العالقة مع أصحاب المصالح 

  

ة حاليا بتقييم المتطلبات المتعلقة بهذا األمر ومن ثم تخطط لتطوير السياسات المطلوبة تقوم الشرك
لتنظم العالقة مع أصحاب المصالح وفقا لما ورد بالمادة العاشرة من الئحة حوكمة الشركات، لتصبح 

  . تلك السياسة جزءا من االطار العام للسياسات المطبقة بالشركة
  

عية العامة على تعيين أعضاء لجان مجلس اإلدارة والشروط الالزمة  الحصول على موافقة الجم

  )ب/١٥ب والمادة /١٤المادة (لجان للترشيح واإلجراءات واجبة اإلتباع من قبل ال

  

سوف يتم عرض نظم عمل لجان مجلس اإلدارة واختصاصاتها على الجمعية العامة األولى للشركة 
  . للحصول على الموافقات المشار اليها

  

  )١٨المادة رقم (تعارض المصالح بمجلس اإلدارة 
 

أعدت الشركة سياسة للتعامل مع المصالح المتعارضة فضال عن إعدادها لمنهج تعامل مع تلك 
المواقف، حيث يتم االلتزام بما ورد بهذه السياسات عندما يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة 

 موضوعات وذلك على النحو السابق بيانه بالفقرة مصلحة فيما يتم مناقشته أو اعتماده بالمجلس من
من تقرير مجلس اإلدارة، بإستثناء سداد المصروفات الخاصة بالتأسيس للشركة األم وتكوين ) ج(

مخصص لمقابل العالمة التجارية المستحق سداده لمجموعة آر أس أيه، وعلى الرغم من عدم اعتماد 
أن جميعها يصب في مصلحة الشركة وسيتم عرضها هذه المعامالت من خالل عطاءات عامة إال 

م وبخالف ما ٢٠١١ومراجعتها و الموافقة عليها في أول اجتماع للجمعية العامة المقرر إنعقاده عام 
التي قد يكون ألحد أعضاء مجلس تقدم ال يوجد أيه تعامالت لها عالقة بعمليات وأنشطة المساهمين 

 يوجد معامالت أخرى تخص عمليات وأنشطة حملة الوثائق اإلدارة مصلحة فيها، ومن ناحية أخرى
التي قد يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة فيها، و سوف يتم عرض هذه المعامالت على 

  .الجمعية العامة للمراجعة والموافقة عليها وذلك فور اكتمال إجراءات تحويل المحفظة التأمينية
  

 

  

  
 
 



 

 
١٥ 

  مجلس اإلدارة
 
  ارةتشكيل مجلس اإلد

 
أعضاء تعينهم الجمعية ) ٩(وفقا لما ورد بالنظام االساسي يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 

و قامت الجمعية العامة التأسيسية للشركة بتعيين أول . العامة العادية لمدة ال تزيد عن ثالثة سنوات
زاري بتأسيس الشركة، ومنذ مجلس إدارة لمدة ثالثة سنوات تبدأ اعتبارا من تاريخ صدور القرار الو

  :هذا التاريخ طرأ على تشكيل المجلس التغييرات التالية
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة (مارك كوبر / تقدم كل من السيد •

باستقالتهم من ) عضو مجلس اإلدارة( سميث ��ننيجل / ، والسيد)المنتدب
  .عضوية مجلس اإلدارة

حسن / ، والسيد)عضو مجلس إدارة ( جاكيمانمايكل ويليام/ تعيين كل من السيد •
�
 ).عضو مجلس اإلدارة المنتدب( ناصر�

كعضو مجلس إدارة منتدب بصفة مؤقتة خالل ول و�
	�م ه���� ��/ تعيين السيد •

�حسن / مارك كوبر وتعيين السيد/ الفترة المؤقتة الواقعة بين إستقالة السيد� 

 .  ناصر

 التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس اإلدارة وفقا لما تقضي به تم إحاطة الجهات الرقابية بكافة
األنظمة واللوائح وبشرط الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة، وعلى ضوء تلك التغييرات 

 : أصبح التشكيل الحالي لمجلس اإلدارة على النحو التالي

   أسم عضو مجلس اإلدارة العضوية  الصفة

  ١ علي حسين علي رضا/ سيدال رئيسا عضو مستقل

  ٢ محمد سعود البليهد/ الدكتور عضوا عضو مستقل

  ٣ خالد عبد العزيز الحمدان/ السيد عضوا عضو مستقل

  ٤ الشيخأحمد عادل / السيد عضوا عضو غير تنفيذي ممثل لبنك الرياض

  ٥  بخاريعبد الباقيأسامة / السيد عضوا عضو غير تنفيذي ممثل لبنك الرياض

  ٦ ليام لوذريشين و/ السيد عضوا  **ممثل آر أس أيه غير تنفيذيعضو 

  ٧ *��ول و�
	�م ه���� / السيد عضوا  **ممثل آر أس أيه  عضو غير تنفيذي

  ٨  * مايكل ويليام جاكيمان/ السيد عضوا **عضو غير تنفيذي ممثل آر أس أيه 

  ٩  ناصرحسن علي/ السيد العضو المنتدب  **ممثل آر أس أيه  عضو تنفيذي



 

 
١٦ 

 
/ هولمز والسيد ويليام  ول  اب/ ستقال كل من السيد   ام  ٢٠١١في شهر يناير من العام      * 
مان من عضوية مجلس اإلدارة على أن تسري تلـك االسـتقاالت            يجاكويليام   لمايك

وتتـولى حاليـا لجنـة      . م على التـوالي   ٣١/٥/٢٠١١م و   ٣١/١/٢٠١١اعتبارا من   
  .  لبدالء المناسبين لعضوية مجلس اإلدارةالترشيحات والمكافآت تحديد وترشيح ا

  
آر أس أيه تعني مجموعة آر أس أيه وتشمل شركتها التابعة آر أس أيه الـشرق                ** 

  .األوسط المحدودة
  

  .أسماء الشركات المساهمة التي يكون أيا من اعضاء مجلس إدارة الشركة عضوا في مجلس إدارتها
 

 عضو مجلس اإلدارة  العضوية  الشركة المساهمة الشكل القانوني للشركة

 عضوا مجموعة سامبا المالية مساهمة

  عضوا  العربية للتوريدات البترولية  مساهمة
 علي حسين علي رضا / السيد 

  

   مجلس اإلدارةمهام

  

مجلس اإلدارة هو المسئول عن توجيه ومراقبة أداء الشركة نيابة عن مساهميها، وهو المسئول أمامهم               
الشركة من كافة األوجه، ومن مسئوليات مجلس اإلدارة إعداد الخطط المستقبلية، عن نشاطات وأعمال    

مراقبة األداء التشغيلي، ضمان توافر سياسات فعالة إلدارة المخاطر، والتحقق من التزام الشركة بكافة              
  .القوانين واللوائح واجبة التطبيق

  
 : المهام الموكلة اليه، وبيانها كالتاليقام مجلس اإلدارة بتشكيل عدد من اللجان لتساعده على أداء

 اللجنة  التنفيذية •

 لجنة االستثمار •

 لجنة اإلفصاح •

 لجنة المراجعة •

 لجنة الترشيحات والمكافآت •

تلتزم الشركة بتنفيذ إطار متكامل من لوائح حوكمة الشركات والذي يمكنها من خالله تحديد ومراقبة 
ليتحقق ذلك فأن الشركة تعمل ضمن مجموعة من األداء الالزم لتحقيق اهداف وخطط الشركة، و



 

 
١٧ 

مبادئ الحوكمة باإلضافة إلى مهام ومسئوليات مجلس اإلدارة والتي تمثل سويا مرجعا لحوكمة مجلس 
  . إدارة الشركة

 
  رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

 
دب محدد بدقة إقتسام المسئوليات والمهام فيما بين رئيس مجلس اإلدارة وعضو مجلس اإلدارة المنت

ووضوح بموجب القرارات الصادرة عن مجلس اإلدارة بما يتوائم مع القوانين واللوائح المطبقة 
بالمملكة العربية السعودية، حيث ال يتدخل رئيس مجلس اإلدارة في أعمال اإلدارة اليومية للشركة، 

 .دارة المنتدبباعتبارها من المسئوليات والمهام المباشرة التي يتصدى لها عضو مجلس اإل

  

  اإلجتماعات
 

اجتماعات، تم حضورها من قبل أعضاء المجلس على ) ٥(منذ تاريخ التأسيس عقد مجلس اإلدارة 
    :النحو التالي

 

  العضوسما  الجلسات

٢١-١٢-٠٩ ١٤-٤ -١٠ ١٧-٠٨-١٠ ٢٦-١٠-١٠ ١٤-١٢-١٠  

 علي حسين علي رضا/ السيد √ √ √ √ √

 البليهدد سعومحمد / الدكتور √ √ √ √ √

 خالد عبد العزيز حمدان/ السيد √ √ √ √ √

 الشيخأحمد عادل / السيد √ √ √ √ √

  بخاري عبد الباقيأسامة/ السيد √ √ √ √ √

 رليام لوذيشين و/ السيد √ √ √ √ ¥

 ليام هولمزيول واب/ السيد √ √ √ √ √

 # ماني جاكل ويلياممايك/ السيد ¤ ¤ √ ¥ √

 # صرانعلي ن حس/ السيد ¤ ¤ ¤ ¤ √

 *مارك كوبر/ السيد √ √ ¤ ¤ ¤

 سميثجون نيجل / السيد √  ¥ ¤ ¤ ¤
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  .حضر بشخصه) √(
  .لم يحضر ) ¥(

 . لم يكن قد عين أو استقال )¤(

  . المستقيلين خالل الفترة(*)
 المعينين الجدد خالل الفترة) #(

  

  لجان مجلس اإلدارة

  

  .اللجنة التنفيذية) ١(
 

 .التشكيل) أ(

 اللجنة التنفيذية من ثالثة أعضاء كحد أدني وخمسة أعضاء كحد أقصى، و اللجنة الحالية مشكلة تشكل
  :على النحو التالي

 

  االسم  اإلدارة التنفيذية/العضوية بمجلس اإلدارة  العضوية باللجنة

  حسن علي ناصر/ السيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب رئيسا

  ي لوبساتوم/ السيد الرئيس المالي عضوا

  فيكاس شوكال/ السيد الكتتاب والتعويضات وإعادة التأمينل  التنفيذيمديرال عضوا

  ميرزا أنصاري بايج/ السيد مدير تقنية المعلومات عضوا

  خالد سامي بوقري/ السيد  المدير التنفيذي للمراقبة النظامية عضوا
 

  

 .المهام) ب(

  :ي في أداء المهام الموكلة اليه، والتي تتضمنتتمثل مهام اللجنة في مساعدة الرئيس التنفيذ
  .تطوير وتنفيذ الخطط والسياسات •
 .وضع خطط العمل واللوائح واالجراءات والموازنة التقديرية •

 .مراقبة عمليات التشغيل واألداء المالي •

 .التقييم والسيطرة على المخاطر •

 . تحديد األولويات وتخصيص الموارد •

 .ة مناطق التشغيلرصد القوى التنافسية في كاف •
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 .االجتماعات) ج(

إجتماع خالل الفترة التالية للتأسيس وحتى ) ١١(تجتمع اللجنة بصفة دورية، حيث عقدت 
   .م٣١/١٢/٢٠١٠

  

  .لجنة االستثمار) ٢(

  

 .التشكيل) أ(

يتم تشكيل لجنة االستثمار من ثالثة اعضاء كحد أدني وخمسة أعضاء كحد أقصى، والتشكيل الحالي 
  :على النحو التاليللجنة 

  

  االسم  اإلدارة التنفيذية/العضوية بمجلس اإلدارة  العضوية باللجنة

  حسن علي ناصر/ السيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب رئيسا

  تومي لوبسا/ السيد الرئيس المالي عضوا

  الشيخ أحمد عادل / السيد عضو غير تنفيذي ممثل لبنك الرياض عضوا
 
 .المهام )ب(

ثل مهام اللجنة في إدارة كافة األوجه االستثمارية لألصول المملوكة للشركة مع االلتزام بمراعاة تتم
التوجيهات االستثمارية، والحدود والضوابط الواردة بالقوانين واللوائح المطبقة في المملكة العربية 

 . السعودية
 

 .االجتماعات) ج(

  .م٣١/١٢/٢٠١٠ة للتأسيس حتى أجتماعات خالل الفترة التالي) ٥(عقدت اللجنة 
 
 
  .لجنة االفصاح) ٣(
 
 .التشكيل) أ(

يتم تشكيل لجنة االفصاح من ثالثة أعضاء كحد أدني وخمسة أعضاء كحد أقصى، والتشكيل الحالي 
  : للجنة على النحو التالي
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  االسم  اإلدارة التنفيذية/العضوية بمجلس اإلدارة  العضوية باللجنة

  حسن علي ناصر/ السيد  والعضو المنتدبالرئيس التنفيذي رئيسا

  تومي لوبسا/ السيد الرئيس المالي عضوا

  ليام لوذري شين و/السيد عضو غير تنفيذي ممثل لمجموعة آر أس  أيه  عضوا

  
 .المهام) ب(

تتمثل مهام اللجنة في ضمان التزام الشركة بكافة المتطلبات الرقابية والقانونية ذات العالقة باالعالنات 
  .واالفصاحات وتقديم الطلبات الناشئة عن القيد بنظام تداول

  
 .االجتماعات) ج (

قامت اللجنة عن طريق االتصاالت الهاتفية والمراسالت االلكترونية بمراجعة واعتماد االعالنات 
 . إعالن منذ تأسيس الشركة) ١٨(الخاصة بتداول، حيث بلغت تلك االعالنات 

  

  .لجنة المراجعة )٤(
 
 .التشكيل )أ(

لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء كحد أدني وخمسة أعضاء كحد أقصى، والتشكيل الحالي يتم تشكيل 
  :للجنة على النحو التالي

  

  االسم  اإلدارة التنفيذية/العضوية بمجلس اإلدارة  العضوية باللجنة

   ليام لوذريشين و/ السيد مجموعة آر أس  أيه  -عضو غير تنفيذي  رئيسا

  أسيا والشرق االوسط-لمدير االقليمي للمخاطرا عضوا
  مجموعة  آر أس أيه 

  جاك نواكي/ السيد

  قريشهعلي محمد / السيد  بنك الرياض-نائب رئيس إدارة المعالجات  عضوا

  
 .المهام) ب(

تتمثل مهام اللجنة في مراجعة وظائف إدارة المخاطر، وتقييم العمليات المرتبطة بأنظمة المخاطر و 
بة الداخلية، وعالوة على ذلك تراقب اللجنة سالمة البيانات المالية للشركة وتقيم مدى فاعلية نظم الرقا

  .   مراقبة الحسابات التي تتم من قبل مراقبي الحسابات الخارجيين و المراجعين الداخليين
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 .االجتماعات) ج(

 .م٣١/١٢/٢٠١٠أجتماعات خالل الفترة التالية للتأسيس وحتى ) ٤(عقدت اللجنة 
 
  

 .لجنة الترشيحات والمكافآت) ٥(
   

 .التشكيل) أ(

يتم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من ثالثة أعضاء كحد أدنى وخمسة أعضاء كحد أقصى، 
  :م على النحو التالي٣١/١٢/٢٠١٠وتشكيل اللجنة كما في 

  

  االسم  العضوية بمجلس اإلدارة  العضوية باللجنة

   *��ول و�
	�م ه����/ السيد  آر أس أيه  مجموعة ثلعضو غير تنفيذي مم رئيسا

  ليام لوذريشين و/ السيد عضو غير تنفيذي ممثل مجموعة آر أس أيه عضوا

 محمد سعود البليهد / ا��آ��ر عضو مجلس إدارة مستقل  عضوا

  الشيخأحمد عادل / السيد عضو غير تنفيذي ممثل بنك الرياض  عضوا

  
م، واللجنة حاليا بصدد ٣١/١/٢٠١١ولمز تقدم باستقالته من اللجنة اعتبارا من ليام هيول واب/ السيد* 

 .تحديد وترشيح البديل المناسب
 
 .المهام) ب(

الهدف من اللجنة هو ضمان توافر الشفافية في إجراءات اختيار وتعيين وتنحية أعضاء مجلس اإلدارة، 
  . من قبل الجمعية العامة للشركةعلما بأن كافة التعيينات والتنحيات يجب التصديق عليها

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

 
 .االجتماعات) ج(

  .م٣١/١٢/٢٠١٠إجتماعات خالل الفترة التالية للتأسيس وحتى ) ٤(عقدت اللجنة 
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 .دارة وكبار التنفيذيينالمبالغ المدفوعة ألعضاء مجلس اإل

المبالغ التي تدفع إلى رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة، بما فيها بدالت حضور إجتماعات مجلس اإلدارة 
واللجان محددة بمواد النظام االساسي للشركة، والمستحقات الواردة بالبيانات المالية تمت وفقا ألحكام 

  .  ة الغير تنفيذيين عن مستحقاتهم كما سيرد الحقاهذه المواد، وبعد مراعاة تنازل أعضاء مجلس اإلدار
  

تفاصيل المكافآت المسددة لرئيس مجلس اإلدارة ولألعضاء المستقلين عن الفترة التالية للتأسيس وحتى 
 ):سعوديالبالريال (م، والواردة بالبيانات المالية، بيانها كالتالي ٣١/١٢/٢٠١٠

 

  اإلجمالي
 

بدل حضور 

 اجتماعات اللجان

 حضور بدل

 اجتماعات المجلس

المكافأة 

 السنوية
  عضو مجلس اإلدارة

١٨٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ -- ١٩٥,٠٠٠ 
علي حسين علي رضا / السيد
 )رئيس مجلس اإلدارة(

١٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٤,٥٠٠ ١٣٩,٥٠٠ 
  محمد سعود البليهد/ الدكتور
 )عضو مجلس اإلدارة(

١٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ -- ١٣٥,٠٠٠ 
  انخالد عبد العزيز حمد/ السيد
 )عضو مجلس اإلدارة(

  
تنازلوا عن حقهم في ) ممثلي بنك الرياض ومجموعة آر أس أيه(أعضاء مجلس اإلدارة الغير مستقلين 

  .المكأفآت و بدالت حضور اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه
  

ة المنتدب والمدير من كبار التنفيذيين بالشركة بمن فيهم عضو مجلس اإلدار) ٥(المبالغ المسددة لعدد 
 . مليون ريال سعودي) ٥,٢(المالي خالل الفترة المعد عنها التقرير بلغت 

 
 تأكيد

خالل الفترة المعد عنها التقرير لم تتعرض الشركة ألية عقوبات أو جزاءات أو قيود من قبل الهيئة 
افية أو قضائية العامة لسوق المال أو مؤسسة النقد العربى السعودي أو أي جهات رقابية أو إشر

  .أخرى
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 الرقابة الداخلية

 تطبيقه و تم إعداده على نحو متكامل الخاص بعمليات المساهميننظام الرقابة والمراجعة الداخلية 
بفاعلية، حيث لم يتم إثارة أية مالحظات جوهرية من قبل المراجعيين سواء بتقريرهم أو كجزء من 

 .خطاب اإلدارة

  
  

 التقرير نيابة عن مجلس اإلدارةقام بالتوقيع على هذا 
 
 

  
 م١٥/٢/٢٠١١                        التاريخ    م١٥/٢/٢٠١١ التاريخ

 
 

  

 نهاية تقرير مجلس اإلدارة
 
 

 
















































