
Page 1 of 52 

 

 

 

 

 المستقبل على عين

Eye on the future 
 

 اإلدارةتقرير مجلس 

 المنتهية المالية للسنة

5132 ديسمبر 13 في 



Page 5 of 52 

 

ج تقدم التقرير السررن ا ال ا يي ي النتا أن يسررر مجلس ادارة الكرررلة اليليجية ال امة للت مين الت ا  ي 

  من مراج ي الحسابات )برايس   ترها سالق ا م المالية المدققة  اتها, مرفقا م هاالمالية للكرلة   ا جاز

سدحان    ضاحات مبينًا فيها (  لي بي ام جي الف زان  ال سنة الماليةالمالية اإلي سمبر  13 المنتهية في لل دي

ضمن التقرير  .م5132 سب أ  يت صاح ح ك ة التنفي ية   اإلف ل ا ح   لاهم الت  رات   النتا ج المالية ,   األ 

س ق المالية بالمادة رقم ) األ ظمة  صادرة من هيئة ال سجيل  االدراج  31ال ( من 9 المادة )( من ق اعد الت

 الم م ل بها في المملكة ال ربية الس  دية.ال حة ح لمة الكرلات 

 :مقدمة عن الكرلة .3

ة بم جب مساهمة س  دياليليجية ال امة للت مين الت ا  ي ) اليليجية ال امة ( لكرلة كرلة ت سست ال

 سررجلت  (5131يناير  1هررررر)الم اف  3313محرم  31/ق, بتاريخ 35قرار  زارة التجارة  الصررناعة رقم 

 المجدد  (5131يناير  52هررررر )الم اف  3313صفر  9بتاريخ  3111393351بم جب السجل التجارا رقم 

 هر.. 39/3/3313بتاريخ 

ت مين  ية  ف  أ ظمة ال ية السررر  د كة ال رب ت مين في الممل تم الترخيص للكررررلة لملا لة أعمال ال

( 5115ديسمبر  1هرررر )الم اف  3359جة ذا الح 2بتاريخ  52الت ا  ي بم جب المرس م الملكي رقم م/

(. حصلت الكرلة 5115ديسمبر  3هر )الم اف  3359ذا الحجة  1بتاريخ  132 قرار مجلس ال زراء رقم 

في المملكة ال ربية الس  دية من مؤسسة النقد ال ربي الس  دا  الت مينعلى ترخيص ملا لة أعمال 

 هر 39/1/3311بتاريخ   جدد الترخيص (.5131مارس  3هررر) الم اف  3313ربيع األ ل  51)ساما( بتاريخ 

 . لمدة ثالث سن ات

 

األما ة ال امة لمجلس الضررمان  من( تجديد الت هيل السررن اتجديد الت هيل )لما حصررلت الكرررلة على 

  .م13/9/5132الم اف   هر31/33/3313تاريخ بالصحي الت ا  ي 

 

تهدف الكررررلة الى ملا لة أعمال الت مين  اليدمات المت لقة بها التي تتضرررمن أعمال اعادة الت مين 

الكرررلة  .بم جب  ظام الكرررلة   فقا للق ا ين  األ ظمة الم م ل بها في المملكة ال ربية السرر  دية 

ممل لة من قبل  من قبل شرررلات خليجية %11   نسرر  دييل مسرراهمين من قب %11ممل لة بنسرربة 

الكررررلة في سررر ق األ راق المالية في  ادراجبإلتتاب عام . تم  %31ة بن  بنسررريمسررراهمين سررر  دي

 (.5131فبراير  5)الم اف   هر3313صفر  53في  (تدا ل)المملكة ال ربية الس  دية 

 

مع الكرررلة السرر  دية ال امة للت مين الت ا  ي )مقفلة(  شرررلة اليليج  اتفاقية اليليجية ال امةأبرمت 

 ملي ن 13,53كررهرة ب اقع ال(  التي بم جبها يتم الم افقة على مبلغ لت ا  ي للت مين المحد دة )مقفلةا

ب د الحصرر ل على الم افقة من الجهات  5135ماي   39لال المحفظتين في تح يل ريال سرر  دا و  تم 

 الميتصة.
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سهم عدد بلغي كر ن 51,111,111 )اليليجية ال امة( أ سمية  بقيمة سهم (  ذلك ملي ن سهم ) ع  31أ

السرر  دا األسررهم  سرر ق سررهم ( في نثما ية مالييسررهم ) 5,111,111 طرح  تم ال احد للسررهم ريال

سررر  دا (  ريال نمئتا ملي سررر  دا )  ريال 511,111,111 )اليليجية ال امة( رأسرررمال يبلغ  بالتالي

 بالكامل . مدف عة

 الر يسية:)اليليجية ال امة(  كاطات  .5

كاط  صت عليه المادة الثالثة في يتمثل  )اليليجية ال امة(  كرلة  فقااألمن النظام ما   سي لل ألحكام  سا

دية  ظمة  الق اعد السررارية في المملكة ال ربية السرر  أل ظام مراقبة الت مين الت ا  ي  ال حته التنفي ية  ا

ت مين ي  سرررل المثال الت مين الهنديب   اعه الميتلفة  على سرررب ال اممين الت ا  ي  عمال التأبملا لة 

لت مين  االمرلبات  ت مين الحري   الممتلكات  الت مين البحرا  غيرها من منتجات الت مين باإلضررررافة الى 

  .الصحي

ر )اليليجية ال امة( خالل ايراداتت أ ك ة الت مين الميتلفة بالكرلة في تحقي  ساهم  قد نة المنتهية الس ل

 التالي: الككل على  ذلك( شهرًا35 المالية السنة) م5132ديسمبر  13في 

 ريال س  دا ( ألفالبيان )  الت مين الصحي الت مين ال ام المجم ع

 المكتتبة األقساطاجمالي  15,195 519,523 123,933

 الم اد ت مينها األقساط (35,251) (315.192) (351,312)

 صافي األقساط المكتتبة 59,235 333,129 313,513

 التييير في األقساط المحتجلة 335 (5,355) (5,231)

 صافي األقساط المستحقة 59,311 319,313 335,133

 الت مين ايرادات عم الت اعادة - 11,311 11,311

 اجمالي الم البات المدف عة 21,355 313,915 551,351

 حصة م يدا الت مين من الم البات المدف عة (15,521) (13,553) (313,113)

 صافي الم البات المدف عة 31,315 312,133 351,139

  البات اليير مدف عة. صافيملاالتييير في  (313) 53,391 51,239

 صافي الم البات المتكبدة 33,933 353,913 331,535

 خسارة أقساط احتياطي - 1,331 1,331

 االلتتابصافي  تا ج  33,925 35,311 53,129

 ايرادات أخرى 399 5,133 5,231

 المصاريف التكييلية   اإلدارية (31,323) (31,251) (23,113)

 )عجل( فا ض عمليات الت مين 3,391 (53,359) (53,315)
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279,854
74 %

72,092
26 %

التأمين العام التأمين الطبي

 

 

 

 

 

 

  -التي ت اجهها:  المياطر المستقبلية  ت ق اتها المهمة)اليليجية ال امة(  قرارات .1

 المهمة:)اليليجية ال امة( ت اقرار 

م افقة مؤسسة  عنم 31/5/5132هررررر الم اف  53/3/3313اعلنت ) اليليجية ال امة ( في  -3

غير تنفي ا في  ضررر  لمحمد فار ق تمر النقد ال ربي السررر  دا على ترشررريح االسرررتاذ 

ض ية مجلس اإلدارة الحالية. اإلمجلس  ض يته مرتب ة ب  اد  تم اعتمدارة على أن تك ن ع

عضرر ية السرريد محمد فار ق تمر بالم افقة في الجم ية ال م مية للكرررلة  التي عقدت 

 م . 11/3/5132هر الم اف   31/9/3313بتاريخ 

شيح باب فتح نعم 5/5/5132هررررر الم اف   31/31/3313 علنت )اليليجية ال امة( فيأ -5  التر

 للد رة الثالثة. اإلدارة مجلس ل ض ية

م . عن دع ة مجلس 33/35/5132هررررررر الم اف   2/1/3311أعلنت ) اليليجية ال امة ( في  -1

هر 15/13/3311 بتاريخجتماع الجم ية ال امة ال ادية احضر ر لالمسراهمين اإلدارة السرادة 

اإلدارة  ترشرريح األسررتاذ ج دت بن  ادة ا تياب أعضرراء مجلسالعم  35/13/5133 الم اف 

 م سى الحلبي ل ض  مجلس ادارة ) مستقل (.

  هر 3311-15-39 بتاريخ اسرررتالمها عن الت ا  ي للت مين ال امة اليليجية الكررررلة تعلنأ -3

 113111151531 رقم السرر  دا ال ربي النقد مؤسررسررة خ اب م 5132-35-13 الم اف 

ضمن م؛ 5132-35-13 الم اف  هررررر 3311-15-39 في المؤرخ  على النها ية الم افقة  المت

 ال رف الثالث( –الكامل التجارا  –)الكامل  المرلباتمنتجات ت مين 

 .ذات اليسا ر الكبيرةالحسابات  ذلك بالتيلص من تقليص م دل اليسا ر  -2

إسررتق اب عمالء الكرررلات  ذلك باسررتراتيجية تجل ة السرر ق للكرررلة  تحسررينم اصررلة  -3

 الفئة. ه هالصييرة  المت س ة  الحص ل على م قع تنافسي في 

التي لديها مسرررت يات األلثر تقييدا  )الت مين ال بي(  Cادخال المليد من شررربكات الفئة  -1

سية فقدت  سابات ر ي ضة بما يحفل تقديم حل ل ف الة من حيث التكلفة لح ستيدام منيف ا

 الجه د التي ستب ل الست ادتها.لجلء من  ذلك  سابقا

   (Third Party Administrators)مدير م البات الت مين ال بي رس م تقليل التفا ض على  -5

 للكرلة.ال بية على ادارة الم البات  ذلك لت فير التكاليف 
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المتف  عليها  م5132على االلتلام بمت لبات السررر  دة خالل ال ام )اليليجية ال امة( ت لد  -9

س  دا بليادة  س  دة    .سن يًا %2مع مؤسسة النقد ال ربي ال  %22 الىارتفع م دل ال

يادة  ية المؤهلة عن طري  .م 5132خالل ال ام  %2أا بل  تم اسرررتق اب الك ادر ال طن

 .الت اقد مع الكرلات المتيصصة في ترشيح أفضل الك ادر ال طنية

 

 الت ق ات المستقبلية:

 1في سررر يها  ح  الت  ر  النم  في السررر ق  تماشررريا مع رةيتها  خ ة عملها لمدة  ان الكررررلة

 سن ات ت تلم:

 ات ذات ن الحسابالتيلص مفي  االستمراراليسا ر في محفظة ت مين المرلبات  تيجة  خفض

 اليسا ر الكبيرة.

  را ح لدى ش لمفه م الت مين تيجة زيادة ال عي  بككل عامبيع المنتجات الت مينية زيادة

 الت مين.المجتمع الس  دا   ا تكار ثقافة 

  اعتماد بيع ب ض المنتجات عن طري  الم قع اإللكتر  ي للكرلة مما يسهل الكثير من

 االجراءات  ي لز مكا ة الكرلة في الس ق الت مينية. 

  ت بي   ظام ادارة عالقات ال مالء(Customer Relationship Management)  ال ا 

 من ج دة اليدمات المقدمة لل ميل.سي لز 

 .است ادة أعمال مربحة  سبيا فُقدت سابقا 

 ههعمالء الكرلات الصييرة  المت س ة  الحص ل على م قع تنافسي في  استق اب  

 الفئة.

 الحالية:المياطر 

 

 سا القي مرتالمسرر التحديد عملية خالل من ادارته تتم  لكن الكرررلة أ كرر ة في مالزم الي ر ان

 بالنسررربة حرجة المياطر ادارة عملية ان .أخرى  ضررر اب  المياطر حد د على بناءًا  المراقبة

 الت رض حاالت عن مسؤ ال يك ن الكرلة داخل شيص  لل األرباح  تحقي يف الكرلة الستمرارية

 خالل من ال مل مياطر مراقبة هي الكرلة سياسة ان .مسؤ لياتها أ  بمسؤ لياته المت لقة للي ر

 .استراتيجية خ ة عمل

 

 : اإلدارة قبل من المياطر تلك تقليل بها يتم التي  ال ريقة الكرلة ت اجهها التي المياطر يلي فيما

 



Page 6 of 52 

 

 المياطر المالية: .3

سية المياطر كرلة المالية األد ات عن الناجمة الر ي س ق مياطر هي لل س ار  مياطر ال   ةدالفا  أ

    ي اف السررياسرريات سالمجل عيراج. السرري لة  مياطر اال تمان  مياطر الت األجنبيةال م اطر مي

 :يلي فيما تلييصها اطر  يتمالمي  هه نم لل إلدارة اعليه

 

 مياطر الس ق:

 يف تثماراإلس  طري نع  قالس اطرمي دارت. الستثماراتها بالنسبة الس ق لمياطر الكرلة تت رض

 ةالمتاب   طري ن ع ةمتن ع افظمح يف االسررتثمارات ظتحف ي الت يدةج م ةسرر ذات نادي صرر

  التي يسيةالر  ال  امل متاب ة تتم فإ ه ذلكو الى باإلضافة. األسهم  اقأس يف  راتللت  تمرةالمس

  اتللكرررل  المالي التكررييلي االداء تحليل متضررمنة  السررندات األسررهم سرر ق حرلات على تؤثر

 .فيها المستثمر

 

 مياطر ال مالت:

كرلة ادارة ت تقد س ار في للتقلبات  تيجة خسا ر ل ق ع األد ى بالحد مياطر ب ج د ال صرف أ  ال

ساهمين  عمليات الت مين اتعملي أن حيث األجنبي ككل تت امل الم سي ب سا س  دا بالريال أ  ال

 .األمريكي د الربال رتب م   داالس ريالال   األمريكي  الد الر

 

 مياطر اإل تمان:

 ة مراقب ةا تما ي د دح عب ضرر  ذلك بال مالء المت لقة ا تما ها مياطر من للحد الكرررلة تسرر ى

ص ةالمدين اتالم الب ستمرة  رةب كرلة ت رض لتقليل م   متقحيث  .ةالم د م دي نال لمياطر ال

 وةالم ين صصاتيالم الى باإلضافة . حدة ىعل هحال للك نم ي اضا يف صميص ديربتق رلةالك

كرلة تق ملما  ضًا ال ضافي ميصص ب مل أي س ىعل ا ك ةالمحفظ اسأ  على بناء اعيجم كلب

 ةالمت لق ا تما ها مياطر من للحد الكرررلة تسرر ى  .المسررتحقة المدينة ال مم أقسرراط أعمار

 .طيبة سم ة ذات بن ك لدى  دا ع ب ضع ك ذل رىاألخ األطرافب

 

 يلالترل اطرمي تب اداس تم ي عمرتف ا يا تم نيفتص ذات ةمقابل رافأط عم  مينالت اعادة  ضع يتم

 نم نةسرر لل ددةالمح رىاألخ رافاألط د دبح  يت ل اميف ةيهيالت ج السررياسررات اعاتب  طري نع

ب  يمبتقي اإلدارة تق م التقريرو تاريخ في لما .منتظمة اتلمراج  ع تيضررر اإلدارة سمجل لق

 من  الت لد الت مين اعادة راءشرر تراتيجيةاسرر ديثبتح  م تق  مينالت ادةإلع ا ياال تم تحقاقاإلسرر

 .لإل يفاض مناسبة بدالت  ج د
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 مياطر السي لة:

  تبالت هدا لل فاء الالزمة األم ال ت فير في الكرررلة ت اجهها التي المياطر هي السرري لة مياطر

  بالت لد اإلدارة ق م ت شهريًاو السي لة مت لبات مراقبة تتم. استحقاقها عند المالية بإلتلاماتها المت لقة

 .  ك  ها حال التلامات ب ا لل فاء الكافية السا لة األم ال ت فر من

 

 مياطر الت مين:

 الف لية  الملايا الم الباتفي عق د ت مين  الكررررلة ت اجهها التي الر يسرررية المياطر تتمثل 

 الم البات  شررردة بتكرار ذلك  يت ثر .الت مين لم ل بات الدفترية القيمة عن تليد التي المدف عة

 الت مين مياطر مراقبة تتم . أصال المقدرة تلك من ألثر المدف عة ةالف لي االملاي  نتك أن  امكا ية

 الكررلة تكتتب .المت ق ة التردد   اقات عم ت ياتالمسر ت اف  لضرمان الكررلة قبل من بإ تظام

 اطر مي البحراالت مين    ات الممتلك المرلبات   يال بعق د الت مين   في ر يسررري بكررركل

 . الم البات  ادثالح

 

 حيث الت مين عق د من لبرى محفظة على اليسا ر مياطر بت زيع  ذلك المياطر تييرات تتحسن

 غير  بالنتا ج المحفظة من جلء أا في بالتييير ًا ت ثر أقل سرررتك نًا تن ع راأللث افظالمح أن

 اإللتتاب إلستراتيجية الح ر  الت بي  االختيار طري  نع المياطر تييرات تتحسن ل لك .المت ق ة

 . الت مين اعادة ترتيبات  باستيدام بها المت لقة  الت ليمات

 

 :المياطر تمرلل

 لالتمرل  يكمن .النكرراط درجة خالل من ر يسرري بكرركل الت مين مياطر تمرلل الكرررلة تراقب

 ةال ربي ةالمملك يف لت م رلةالكررر أن ث حي .يبال الت مين    ت مين المرلبات يف يالر يسررر

 .الس  دية ال ربية المملكة في المكتتبة الب الصب  مينالت اطرمي ةلاف  تت ل  لكل  وفق   ديةالس

 

 مياطر الم البات:

س وب يد دح ىال  مينالت اطرمي  لتيفيض ك تيدمت  د را صبفح  ميق تقلمس  مينت رخبي رلةال

 السررن ية الم البات احتياطيات أن من الت لد  ل لك الم البات  ت ق ات الكرررلة اتم الب اذجلنم

 .لافية اإلغالق دعن
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 مياطر اعادة الت مين:

ضها  لتقليل سا ر ت ر سار  تيجة لبيرة لي كرلة تق م الت مينو اعادة شرلات اع ضع بتقييم ال  ال 

 جيرافية مناط  في تنكرر  قد التي اال تمان مياطر على الترليل  متاب ة الت مين لم يدا المالي

كابهه ك مت ص  اصالي أ  اطاتالن   ف  الت مين م يدا اختيار تمحيث ي. الت مين لم يدا اديةاالقت

 : اآلتي يف اييرالم   هه تليصت .رلةالك ادارة لقب نم ددةالمح ةالتالي  الت ليمات الم ايير

 S&P لمث( بها الم ترف التصنيف  لاالت قبل من المقب ل اال تمان لتصنيف األد ى الحد ) أ

 (.BBB ال ا يجب أن ال يقل عن 

 .  ت مينال اعادة شرلات سم ة ) ب

 . الت مين م يدا مع  السابقة الحالية ال مل عالقة ) ج

 ي الت ا يواال تم نيفالتصرر ه ا مثل تحمل ال التي المحلية الكرررلات القاعدة ه ه من  يسررتثنى

 .  مينالت نع ؤ لةالمس ةالم ني ةالمحلي اتالجه لقب نم  الم تمدة المسجلة رلاتالك ىعل رتقتص

 ة الفني ةاإلداري  اليبرات المالية للق ة تفصرريلية مراج ة إجراءب رلةالكرر  متق كوذل ىال افةاضرر

 ادارة من سلفًا المحددة المت لبات قا مة عم كذل ة م ابق الوالح ييقتض احيثم اريييوالت  األداء

 .الت مين اعادة عمليات تبادل على الم افقة قبل الكرلة

 

   لكل ة  تيج ال ثا   حملة تجاه التلاماتها من الكرلة ت في ال الصادرة الت مين م يدا اتفاقيات ان

 دربالق اعليه  مينالت ادالم  ةالقا م اتالم الب نم تهابحص ا  ال ث حملة تجاه ملتلمة الكرلة تبقى

 .الت مين اعادة اتفاقيات بم جب بالتلاماتها الت مين اعادة شرلة هب  متق مل  اال

 

 ادارة رأس المال:

 تمت .تظممن اسأسرر ىعل  الم ل بة المدرجة المال رأس مسررت يات بين النقص الكرررلة تقيم

س ىعل ديالتالت  ضاع في التييرات ض ء على المتدا ل المال رأس ت ياتم س ق أ    خ اص ال

 .الكرلة أ ك ة في المياطر

  

 المستقبلية:المياطر  .5

مرتب ة  دارة عدة مياطراتق م بدراسرررة   رادارة المياطن إفأعمال )اليليجية ال امة(  ل بي ة ظرا 

الت مين   المياطر التكررييلية   المياطر اليارجية مثل مياطر  اعادةبنكرراطها مثل مياطر الت مين   
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س ق    ص لدارة اس ار ال مالت   أال ص م.   من المياطر التي  اجهتها  األ ة ال امة( )اليليجي الي

 ت اجهها في المستقبل:  أن المت قع مو 5132خالل ال ام 

بإمكا ية احتفاظ الكرررلة بالم يفين السرر  ديين ذ ا المؤهالت  المهارات الم ل بة تحديات  -3

 لل مل.

-االفتقار الى المقاييس االقتصررادية الم ل بة للتنافس على حجم األعمال ذات الهاما ال الي -5

 منيفضة الهاما.المنيفض  األعمال 

 .ةمبي ات الكرل لليادةعدم لفاية مست يات اإل تاجية  -1

 .األعمال لب ض ًاه اما ربح منيفضة  تيجة لتكاليف حيازة ال ثا   ال الية  سبي -3

 األرباح.زيادة م دالت احتفاظ منيفضة مع أس ار عم الت اعادة ت مين منيفضة تحد من  -2

 للت مين فياألسررراسررري اإللكتر  ي نظام العلى امكا ية محد دة إلجراء ت ديالت  تحسرررينات  -3

  (.AIMSلكرلة )ا

ستمرار ارتفاع  -1 س ارا سبب اليارج في الت مين م يدا أ ضع ب   لتي ية  ال ربية المن قة في ال 

 .المن قة في تكبدتها التي اليسا ر  ت  يض

ت مين الممتلكات  ال ا يكرررتمل على مت لبات اضررررافية يجب الجديد الياص بنظام الت بي   -5

ت فيرها من قبل ال ميل حتى يسرررت يع الحصررر ل على  ثيقة ت مين و ه ة المت لبات قد ال 

عل فه عن استيراج  ثيقة ت مين يست يع ال ميل ت فيرها في ال قت الراهن مما قد يؤدا الى 

 تلكاته. لمم
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 . 5132ديسمبر  13في  البيا ية  الرس مات أعمالها   تا ج)اليليجية ال امة(   خص م أص ل–3

 قا مة المرلل المالي )األص ل(: أ.

 

 لما في 

 5133ديسمبر  13

 ألف ريال س  دا

 لما في

 5135ديسمبر  13 

ألف ريال 

 س  دا

 لما في

 5131ديسمبر  13 

 ألف ريال س  دا

 لما في

 5133ديسمبر  13 

 س  داألف ريال 

 لما في

 5132ديسمبر  13 

ألف ريال 

 س  دا

 البيان

  قد   ما ي ادله 323,935 19.191 395.513 352.313 353.213

  دا ع المرابحة 11,115 333.111 1  

 أقساط مدينةو صافي 39,911 53.551 315.122 315.331 313.913

 أقساط الت مين غير المكتسبةحصة م يدا الت مين من  23,111 21.335 11.953 32.311 23.531

 حصة م يدا الت مين من الم البات القا مة 331,532 51.111 313.115 315.315 339.132

 تكاليف  ثا   ت مين مؤجلة 1,993 5.155 5.321 1.325 5.511

 م ل ب من م يدا الت مين 31,513 33.233 33.519 53.111 35.331

 ذات عالقة م ل ب من اطراف - - - 22.519 22.135

 مصاريف مدف عة مقدما ً م ج دات أخرى 35,511 32.353 33.133 33.251 33.333

 م ل ب من عمليات حملة األسهم 31,233 1 55.992  

 أثاث  تجهيلات   م دات 3,193 5.151 1.153 2.352 3.113

 قا مة الدخلاستثمارات مدرجة قيمتها ال ادلة في  13,233 13.933 59.152 53.951 52.923

 استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق 3,951 3.132 2.931 1.951 1.935

 م ج دات أخرى - 1 1 5.291 5.351

 م ل بات من عمليات الت مين - 33.353 - 22.911 15.532

 شهرة 13,531 13.531 13.531 13.531 13.531

  دي ة  ظامية 51,111 51.111 51.111 51.111 51.111

 مجم ع األص ل 333,933 353.522 351.539 315,232 329,311
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  ب. قا مة المرلل المالي )اليص م  حق ق المساهمين(:

 

 لما في 

 5133ديسمبر  13

 ألف ريال س  دا

 لما في

 5135ديسمبر  13 

ألف ريال 

 س  دا

 لما في

 5131ديسمبر  13 

 ألف ريال س  دا

 لما في

 5133ديسمبر  13 

 ألف ريال س  دا

 لما في

 5132ديسمبر  13 

ألف ريال 

 س  دا

 البيان

 أقساط ت مين غير مكتسبة 335,519 315,191 311,515 333,131 333,115

 ميصص عجل أقساط 1,913 519 1,113 515 3,111

 م البات قا مة 399,123 335,151 513,113 393,511 511,159

 المؤجلةدخل ال م الت  9,535 9,132 9,511 5,353 1,133

 م ل ب الى م يدا   س اء الت مين 21,312 25,235 33,591 13,331 32,133

 م ل ب الى عمليات المساهمين - 33,353 - 22,911 15,532

 م ل ب الى حملة ال ثا   31,511 35,532 33,331 33,113 9,311

 مصاريف مستحقة   م ل بات أخرى 35,253 31,553 5,212 31,231 11,355

 فا ض مجمع من عمليات الت مين 2,131 2,131 5,513 3,131 -

 مصاريف مستحقة   م ل بات أخرى 5,155 3,511 5,521 2,112 5,539

 زلاة مستحقة 9,393 3,313 2,511 33,352 3,131

 م ل بات الى عمليات الت مين 31,233 - 55,992 - -

 م ل بات الى أطراف ذات عالقة - - 2,113 - -

 م ل بات الى أطراف ذات عالقة مت لقة بالكهرة - 9,513 35,129 13,531 13,531

 مجم ع اليص م 391,335 333,332 393,399 395,913 391,113

 رأس المال 511,111 511,111 511,111 511,111 511,111

 احتياطي  ظامي 3,335 3,335 - - -

 )خسا ر مترالمة( /أرباح مد رة  52,131- 3,235 33,351- 51,159- 13,313-

 مجم ع حق ق المساهمين 313,519 515,531 352,251 319,333 335,539

 مجم ع اليص م  حق ق المساهمين 333,933 353,522 351,539 315,232 329,311
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 -:)اليليجية ال امة(يرادات إلالتحليل الجيرافي  -2

 لها.ا فر ع خارجية أ  شرلات تاب ة أفي المملكة ال ربية الس  دية فق   ال ت جد لديها  )اليليجية ال امة(تنحصر أعمال 
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  -: ريال س  دا( )باأللف 5132   5133بين عامي  التكييلية النتا ج في الج هرية الفر قات -3

 الفرق

 

 ديسمبر 13السنة المنتهية في  ديسمبر 13السنة المنتهية في 

 البيان 
5133 5132 

  تا ج ال مليات التكييلية ) قبل الللاة( (51,193) 51,955 (22,135)

 اجمالي األقساط المكتتبة 123,933 133,913 33,925-

 األقساط الم اد ت مينها (351,312) (353,523) 213

 صافي األقساط المكتتبة 313,513 352,321 33,155-

 األقساط المحتجلةالتييير في  (5,231) 3,133 3,513-

 صافي األقساط المستحقة 335,133 391,131 53,523-

 الت مينايرادات عم الت اعادة  11,311 13,135 1,592-

 صافي الم البات المتكبدة 331,535 351,132 51,511

 )عكس( احتياطي خسارة أقساط 1,331 )5,931( 3,313

 مصاريف عم الت 51,531 13,513 1,193-

 صافي  تا ج االلتتاب 53,129 15,123 35,395-

 ايرادات أخرى 5,231 152 5,325

 المصاريف التكييلية   اإلدارية (23,113) (11,319) 31,222-

 الت مين)عجل( فا ض عمليات  (53,315) 12,321 31,159-

 

 فا ض عمليات الت مين   ذلك لالسباب التالية: فضا ي م5132ل ام خالل ا

 .%3  صافي األقساط المكتتبة بنسبة ا يفاض .3

 .%325- التييير في األقساط المحتجلة بنسبة  .5

 .%31  صافي الم البات المتكبدة بنسبة ارتفاع .1

 .%311عكس احتياطي خسارة األقساط بنسبة   .3

 .%31 صافي تنا ج االلتتاب بنسبة  ا يفاض .2

 .التكييلية مقار ة بت ق اتها اليير م لنةلما ت د الكرلة اإليضاح ا ه ال ي جد فر قات ج هرية بالنتا ج 
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  -:المتب ة للق ا م المالية  المحاسبية الم ايير -1

 ينص  ال ا م 51/5/5115 الم اف  هر 52/5/3359 بتاريخالصادرة  المالية الس ق هيئة  أ ظمة ألحكام  فقا

و تؤلد الكرررلة اليليجية ال امة  (IFRS) المالية للتقارير الد لية للم ايير  فقا المالية الق ا م اصرردار على

  فقا ليس  (IFRS) المالية للتقارير الد لية للم ايير  فقا المالية الق ا م اعداد ب  ه قد تم يالت ا  للت مين 

 . القا   يين للمحاسبين الس  دية للهيئة المحاسبية للم ايير

 

  -ا:ت سيسه محل  الد لة ل مليتها الر يس المحل  الد لة الر يسية   كاطاتها التاب ة الكرلات -5

 لما  .المملكة خارج أ  داخللها  تاب ة شرلاتأا  لديها ت جد ال ب  ه (ةاليليجية ال ام) تقر

 

 -تاب ة: شرلة لكل الصادرة الديناألسهم  أد ات  عن تفاصيل -9

لات " ل دم  ج د شر لها. التاب ة للكرلات دين أد ات أ  أسهمأا  لديها ت جد ال ب  ه (اليليجية ال امة) تقر

 تاب ة لها "

 

  -: األرباح ت زيع في)اليليجية ال امة(  سياسات -31

 -:على ينص  ال ا (اليليجية ال امة) لر األساسي النظام من 33 المادة في ذلك ت ضيح تم

  -التالي: النح  على المساهمين أرباح ت زع" 

 المقررة. الدخل  ضريبة الللاةاستثناء  -1

  اه  قف ال ادية ال امة للجم ية زو  يج  ظامياحتياطي  لتك ن األرباح صافي من (%51) تجنيب -2

 المدف ع. لرأس الما اجمالي الم ل ر االحتياطي بلغ متى التجنيب

 افيصرر من مئ ية  سرربة تجنيب اإلدارة مجلس مناقتراح  على بناء ال ادية ال امة للجم ية يح  -3

 ال امة. لجم يةا تحدده غرض ألا ييصص اضافياحتياطي  لتك ن السن ية األرباح

 المدف ع. لرأس الما من (%2) عن تقل ال للمساهمين أ لى دف ه ذلك ب د الباقي من ي زع -4

   األرباح حسرراب ىال يح ل أ  األرباح من حصررة ب صررفه المسرراهمين على ذلك ب د الباقي ي زع -5

 . ةالمبقا

 3 رةالفق في المحددة السن ية األرباح من تيصم د رية أرباح ت زيع اإلدارة مجلس من بقرار يج ز -6

كرلة  33 رقم المادة من سي لل سا صادرة ل لك المنظمة للق اعد  فقاالنظام األ  الجهات من  ال

 الميتصة.

سنة المالية المنتهية في  ظرًا  كرلة خسارة عن ال  احتياطيفإ ه لم يتم تجنيب أا م  13/35/5132لتحقي  ال

  ظامي.

 

 -لألشياص: ت  د التص يت في األحقية ذات األسهم فئة في لمصلحة  صف -33

  مستثمرينال أحد من تبلغ لم  أل ها  ذلك التص يت حق ق في تييرات أا ت جد ال ب  ه )اليليجية ال امة( تقر

ضاء غير صر أز اجهم  أ الدهم  التنفي يين  لبار اإلدارة مجلس أع صلحة في تييير ب ا الق   بفئة قةمت ل م

 األخيرة. الحالية المالية السنة خالل التص يت فياألحقية  ذاتاألسهم 
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  -:نالتنفي يي  لبار الكرلة ادارة مجلس ألعضاء ت  دالتتاب   حق ق خيار  حق ق مصلحة  صف – 53

 

 السنة  هاية السنة بداية االسم

 صافي

 التييير

  سبة

 األسهم  عدد التييير

 عدد

 أد ات

 الدين

عدد 

 األسهم

  عدد

أد ات 

 الدين

 %1 1 1 1.113.111 1 1.113.111 الدباغ  جمال عبد هللا

 %1 1 1 1.113.111 1 1.113.111 السليمان لعبد ال لي س  د

 %1 1 1 253.331 1 253.331 محمد فار ق تمر 

 %1 1 1 3.111 1 3.111  ماجد ضياء الدين لريم

 %33- 311,115- 1 295,935 1 3.111.111 حسن عبد القادر الفضل

 %1 1 1 3.111 1 3.111 محمد زاهر صالح الدين المنجد

 %1 1 1 5.111 1 5.111 محمد علي حسن اخ ان

 %1 1 1 3.111 1 3.111 محمد حسنى جليل

 %1 1 1 3.111 1 3.111  سامي فؤاد بحرا ا

 %1 1 1 3.111 1 3.111 طاهر محمد عمر عقيل

 

 .الت ا  ي لت مينل ال امة اليليجية الكرلة فيأسهم  اأ التنفي يين المدراء يمتلك الب  ه  )اليليجية ال امة( تقر

 

  -ال امة(:)اليليجية  ىقر ض عل ب ا المت لقة الم ل مات -13

 أخرى قر ض أ  تم يلية شرلات من قر ض  أ  بنكية قر ض أا لديها ي جد الب  ه  )اليليجية ال امة( تقر

 . م5132 ديسمبر 13 في لما

 

  -: أسهمالى  للتح يل القابلة الدين أد ات  أعداد لفئات  صف – 33

  ات حم لر أ  خيار حق ق أ  أسهم الى للتح يل قابلة دين أد ات لديها ي جد الب  ه  )اليليجية ال امة( تقر

 م.5132 ديسمبر 13في السنة المالية المنتهية  خالل الكرلة منحتها أ  أصدرتهاة مكابه حق ق أ التتاب 

 

  -لالسترداد: قابلة دين أد ات منألا )اليليجية ال امة(  جا ب من الياء  أ شراء أ  دسترداال  صف -23

السنة  لخاللالسترداد  قابله دين أد اتألا  الياء أ  شراء أ باسترداد  تق م لم اب  ه )اليليجية ال امة( تقر

 م.5132 ديسمبر 13في المنتهية المالية 
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سمبر  13 الى م 5132ا يناير  من الفترة خالل عقدت التي اإلدارة مجلساجتماعات  عدد -33 لا ت   م5132دي

  -بت اريخ عقد االجتماعات لاالتي: اجتماع للاالعضاء عن  حض ر( اجتماعات  تفاصيل سجل  3) 

 31 يناير 32 االسم

 فبراير

32 

 ابريل

 32 ي  ي  11

 الت بر

 

3 

 ديسمبر

عدد 

 االجتماعات 

 

        3 الدباغ جمال عبد هللا

   X X  X X 5 س  د عبد ال ليل السليمان

       2 ** محمد فار ق تمر

        3 ماجد ضياء الدين لريم

    X  X X 1 حسن عبد القادر الفضل

  X   X   3 محمد زاهر صالح الدين المنجد

  X    X  3 حسن اخ انمحمد علي 

  X   X X  1 محمد حسنى جليل

        3 سامي فؤاد بحرا ا

     X   2 طاهر محمد عمر عقيل

 م .31/5/5132حصل السيد محمد فار ق تمر على م افقة مؤسسة النقد ال ربي الس  دا في  **

 

   جدت لا ت أ  ت جد   فيها طرفًا ال امة()اليليجية  تك ن عقدب ا  تت ل  التي الج هرية الم ل مات – 13

  -المالي: المدير أ  التنفي ا الر يس أ  اإلدارة مجلس أعضاءألحد  ج هرية مصلحة فيه

 

 سعض  مجل االسم

 اإلدارة

 ريالألف ) ال قد قيمة ال قد   ع

 (س  دا

 مدة

 ال قد

 سن ا 5,532 ب ليصة ت مين س  د السليمان مجم عة ر الل 

 سن ا 5,395 ب ليصة ت مين جمال الدباغ مجم عة الدباغ

 سن ا 31,329 ب ليصة ت مين تمرمحمد  مجم عة تمر

 سن ا 3,111 صند ق استثمار جمال الدباغ س يك رب 

  55,533  المجم ع  

 

 الم اف  هر 31/19/3313 بتاريخ ضمن الجم ية ال م مية الت امالت مع األطراف ذات ال القة تم اقرار 

 م. 11/13/5132

 

  لسمج أعضررراء أحد ام جبهب تنازل أبرمت اتفاقات جد أا ترتيبات أ  تب  ه ال  )اليليجية ال امة(تقر  -35

 .مالي ت  يض  أ راتبًا أا عن التنفي يين لبار أحد أ  اإلدارة
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  أا عن المساهمين أحدبم جبها  تنازل أبرمتاتفاقات  أ  ترتيبات أات جد  ال ب  ه )اليليجية ال امة( تقر -39

 .األرباح في حق ق

 

  -الحك مية:  المدف عات الللاة لسداد المستحقة النظامية المدف عات بقيمة بيان -51

 ( ريال س  دا) م 5132 ديسمبر 13 المستحقات لما في البيان

 3,233 مؤسسة النقد ال ربي الس  دا

 153 مجلس الضمان الصحي الت ا  ي

 3,212 الللاة  الدخل ) مستحقة (مصلحة 

 3,315 الت مينات االجتماعية

 5,315 اإلجمالي

 

ستح  - سة الم س س  دا ال ربي النقد لمؤ شراف الرقابة تكاليف ثلمي ال سدد  التي  اإل  سنة بعر لل ت

 .استحقاقه من ي م 53 فترة خالل

 .سابقة ةاليم سنه لل عن تسدد  التي  اإلشراف الرقابة تكاليف يمثل الصحي الضمان لمجلس المستح  -

 .م5132ديسمبر  13السنة المالية المنتهية في  عن االجتماعيةالت مينات  من المستح  -

ديسررمبر  13السررنة المالية المنتهية في  عن الللاةاحتياطي   يمثل  الدخل الللاة لمصررلحة المسررتح  -

 .م5132

 

 خرى.أ   برامجأ كاء اا استثمارات الم يتم تيصيص احتياطي  ظامي  لم يتم  تقر )اليليجية ال امة( -12

 

  -: يلي بما )اليليجية ال امة( تقر -11

 الصحيح. بالككلأعدت  الحسابات سجالت ان -3

 .  ٌف  بفاعلية سليمة أسس على أعد الداخلية الرقابة  ظام ان -5

 . كاطها م اصلة على الكرلة قدرة بك ن ي لر شك اأ ي جد ال ا ه -1

 

ب  ه تمت دراسة الق ا م المالية األ لية  السن ية للكرلة من قبل لجنة المراج ة  تقر )اليليجية ال امة(  -12

ضمن لما ه  تم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة. لما تؤلد  سب تقرير يت   ظاتتحف اأ القا   ي المحا

 .م 5132ديسمبر  13 عن الفترة المنتهية في السن ية المالية الق ا م على

 

أ صررى مجلس اإلدارة بت يين المراجع القا   ي لي بي ام جي الف زان  السرردحان بدال عن تر سررت  -12

 هر3313-19-31بترراريخ المن قرردة  الجم يررة ال م ميررةمن  ي  غ  تمررت الم افقررة على هرر ا الت يين 

 م. 5132-13-11 الم اف 
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 يا  ال امة للتامين الت  ةمجلس االدارة بالكرلة اليليجييك ن عض   التي المساهمة الكرلات أسماء –52

  -: ادارتهاعض  ا في مجالس 

 

 المجم ع 1 5 3 االسم

 3 - - البحر األحمر الدباغ جمال عبد هللا

 5 - المصافي ال ربية االسمنت السليمان لعبد ال لي س  د

 1 - - -  محمد فار ق تمر

** شرلة ال الع  فتيحي مجم عة لريمضياء الدين  ماجد

 للنقليات
- 3 

 1 - - - الفضل عبد القادر حسن

 1 - - - المنجدالدين  زاهر محمد

 اخ انحسن  علي محمد

 

 مجم عة فتيحي 

 

 البحر األحمر

                      الياز 

  التصنيع 

 األهلية 

 

1 

 3 - - األحمر البحر جليل حسنى محمد

 1 - - - بحرا افؤاد  سامي

 5 - - ةالمملكة القابض عقيلعمر  محمد طاهر
 )**( شرلة مساهمة مقفلة

 

  -أعضاةه:  تصنيف اإلدارة مجلس تك ين -53

  -تنفي يين: الييراألعضاء 

 تنفي ا غير ادارة مجلس عض  االسم

   م الدباغ جمال عبد هللا

   م السليمان لس  د عبد ال لي

   م )**( محمد فار ق تمر

   م الفضلعبد القادر  حسن

   م جليل حسنى محمد

 م .31/5/5132** حصل السيد محمد فار ق تمر على م افقة مؤسسة النقد ال ربي الس  دا في 

  -األعضاء المستقلين:

 مستقل ادارة مجلس عض  االسم

   م المنجدصالح الدين  زاهر محمد

   م اخ انحسن  علي محمد

   م بحرا ا فؤاد سامي

   م عقيلعمر  محمد طاهر

   م  ماجد ضياء الدين لريم
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  -مهماتها:   اإلدارة مجلس من المنبثقة الفرعية اللجانالختصاصات   صف -51

 

 -: المراج ة لجنة أعضاء

( اجتماعات  تفاصيل سجل حض ر 1)تم عقد م 5132ديسمبر  13 م الى 5132خالل الفترة من ا يناير 

 -بت اريخ عقد االجتماعات لاالتي:االعضاء عن لل اجتماع 

 33 يناير 33 االسم

 فبراير

33 

 ابريل

53 

 ي لي 

 33 الت بر 3

 الت بر

51 

 ديسمبر

 اإلجمالي

 X  * * * * * 3 ر يس اللجنة/د.محمد علي اخ ان

      2 ** ** ر يس اللجنة/ ماجد ضياء الدين لريم

   X *** *** *** *** 5 عض  اللجنة /فتحي عباس

  X  X    2 عض  اللجنة /عاصم دا ا

     م31/15/5132 ي اخ ان من ر اسة اللجنة بتاريخر يس اللجنة / د. محمد عل استقالةتم  *

 م 11/11/5132** تم ت يين األستاذ/ ماجد ضياء الدين لريم ر يسًا للجنة المراج ة بتاريخ 

 م. 5132/ 35/13في **  فاة األستاذ/ فتحي عباس )رحمه هللا( لا ت 

 

 يرغالجم ية ال م مية  ت عليها افق التي القا   ية  الل ا ححكام األ ظمة أل  فقا المراج ة لجنة ت مل

  -في:  تتمثل م 5135/ 31/  1 بتاريخ ال ادية

سب القا   ي  تحديد ات ابه  – 3 سؤ لياته في ت يين المحا ساعدة مجلس اإلدارة في ال فاء بالتلاماته  م م

 .بناء على ت صية من اللجنة 

السررن ية  اخ  المالحظات لدراسررتها  تحليلها قبل عرضررها على /  دراسررة الق ا م المالية الربع سررن ية – 5

 مجلس اإلدارة.

 ية التي ت اف  عليها مؤسسة النقد ال ربي الس  دا.اعتماد الم ايير المحاسب – 1

دراسة  تحليل المالحظات التي يقدمها المراجع القا   ي اليارجي  تقديم حل ل لم الجتها ب د م افقة  – 3

 مجلس االدارة .

 الت لد من استقاللية المراج ين الداخليين. – 2

 التقارير ال اردة من قسرررم ادارة المياطر  متاب ة  دراسرررة تقارير المراج ة الداخلية  الرقابة النظامية -3

 تنفي  االجراءات  تقديم الت صية  االقتراح لمجلس االدارة للبت فيها.

 مراج ة النتا ج السن ية لفاعلية اجراءات الرقابة الداخلية في الكرلة  الت لد من متاب ه اعماله . –1

المالية  المقترحات   متاب ة ما تم في شرر  ها قبل دراسررة مالحظات المحاسررب القا   ي على الق ا م  -5

 عرضها على مجلس االدارة.

 دراسة السياسات المحاسبية المتب ة   ابداء الرأا   الت صية لمجلس اإلدارة بك  ها. -9
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  -:  المكافآت الترشيحات لجنة أعضاء

 

( اجتماعات  تفاصيل سجل حض ر  1)  م تم عقد 5132ديسمبر  13 م الى 5132خالل الفترة من ا يناير 

 -االعضاء عن لل اجتماع بت اريخ عقد االجتماعات لاالتي:

 

 االجمالي الت بر 51 ماي  39 فبراير 32 االسم

    1 ر يس اللجنة/ جمال عبدهللا الدباغ

  X  5 عض  اللجنة /سامي فؤاد بحرا ا

    1 عض  اللجنة /محمد زاهر المنجد

 X X * 1 / ماجد ضياء الدين لريمعض  اللجنة 

  3 ** ** عض  اللجنة / محمدفار ق تمر

   X 5 عض  اللجنة / حسن عبدالقادر الفضل

 

     39/12/5132األستاذ/ ماجد لريم من عض ية اللجنة بتاريخ  استقالةتم  *

 ** تم قب ل عض ية األستاذ/ محمد تمر في لجنة الترشيحات  المكافآت 

 

 

   جم يةال عليها ت افق التي القا   ية  الل ا حإلحكام األ ظمة   فقا المكافآت  الترشررريحات لجنة ت مل

  -: في  تتمثل م 5135/ 31/  1بتاريخ ال امة اليير عادية 

 .  ضع سياسة ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة  لجا ها الفرعية -3

 الت صية بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  ادارتها التنفي ية. -5

 مراج ة هيكل مجلس اإلدارة التنظيمي. -1

 تحديد ج ا ب الض ف  الق ة في مجلس اإلدارة  رفع الت صيات ب لك. -3

 . الت لد من استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة -2

ضات مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة   لبار التنفي يي -3 ضحة لت  ي سات  ا سيا ض ن ضع  ع   يراعى   

 ألداء.تلك السياسات استيدام م ايير ترتب  با
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 -: التنفي ية اللجنة أعضاء

( اجتماعات  تفاصيل سجل حض ر 9)  تم عقد م 5132ديسمبر  13 م الى 5132خالل الفترة من ا يناير 

 -االعضاء عن لل اجتماع بت اريخ عقد االجتماعات لاالتي:

 33 االسم

 يناير

33 

 فبراير

53 

 فبراير

33 

 ابريل

39 

 ماي 

31 

 ي  ي 

12 

 الت بر

55 

   فمبر

11 

 ديسمبر

  االجمالي

ر يس اللجنة/ جمال 

 عبدهللا الدباغ
         9  

عض  اللجنة/س  د 

 السليمان عبدال ليل
  X X X   X X 3  

عض  اللجنة /طاهر 

 محمد عقيل
* * * * *     

1  

عض  اللجنة / محمد 

 حسني جليل
         

9  

اللجنة لحضررر ر  ر يسو  تم دع ته من قبل  55/13/5132تم ت يين األسرررتاذ/ طاهر محمد عقيل ل ضررر  في اللجنة بتاريخ  *

     ماي  39ابريل و  33فبراير و  53التالية  االجتماعات

ية اللجنة عمل ي  قا التنف ية  الل ا ح األ ظمة إلحكام  ف قا    ها   اف  التي ال                   تاريخب اإلدارة مجلسعلي

 - تتمثل في: م 5131/  3/  51

 . اختصاصها ب ضع االستراتيجيات ال امة للكرلة   متاب تها -1

 . المراج ة الد رية للهيالل التنظيمية  ال ييفية في الكرلة   اعتمادها -2

 مراج ة السياسات الداخلية  األحكام التنظيمية قبل اعتمادها من مجلس اإلدارة. -3

 

  -:االستثمار لجنة أعضاء

( اجتماعات  تفاصيل سجل حض ر  1) تم عقد م 5132ديسمبر  13 م الى 5132خالل الفترة من ا يناير 

 -االعضاء عن لل اجتماع بت اريخ عقد االجتماعات لاالتي:

  االجمالي ألت بر 13 ي  ي  53 يناير 35 االسم

     1 ر يس اللجنة/س  د عبدال ليل السليمان

     1 اللجنة/ ماجد ضياء الدين لريمعض  

  X X  3 عض  اللجنة / محمد علي اخ ان

     1 عض  اللجنة / طاهر محمد عمر عقيل

 

/  3/ 51  تاريخب اإلدارة مجلسعليها   اف  التي القا   ية  الل ا ححكام األ ظمة أل  فقااالستثمار  لجنة ت مل

 - تتمثل في: م 5131

 . متاب تها   للكرلةاالستثمارية  ةاالستراتيجي ب ضع تيتص -3

 العتمادها. اإلدارة لمجلس  رف ها اعدادها  تقييمها اعادة  للكرلةاالستثمارية  السياسات مراج ة -5
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 -م:2513 عن اإلدارة مجلس أعضاء ت  يضات -55

 

حض ر  االسم

اجتماعات 

مجلس 

 االدارة 

حض ر اجتماعات 

 اللجان 

مكافئ

 تا

اعضاء 

مجلس 

 االدارة 

 مصاريف مستحقة 

  ميصص 

حض ر اجتماعات 

 عن الربع الرابع

*** 

 االجمالي

 13,211 1,211  - 35111 35111 جمال عبد هللا الدباغ

س  د عبد ال ليل 

 السليمان

3111 3111 -  1,211 39,211 

 33,111 2,111  - - 9111 محمد فار ق تمر

 51,111 2,111  - 3111 35111 ماجد ضياء الدين لريم

حسن عبد القادر 

 الفضل

9111 1111 -  - 35,111 

محمد زاهر صالح 

 الدين المنجد

3111 1111 -  319,951 ** 335,951 

محمد علي حسن 

 اخ ان

9111 3211 -  2,111 32,211 

 53,111 1,211  - 1211 3111 محمد حسنى جليل

 35,211 2,111  - 3211 35111 سامي فؤاد بحرا ا

طاهر محمد عمر 

 عقيل

9111 3111 -  1,211 55,211 

 1,111 -  - 1111 1 فتحي عباس 

 33,111 3,211  - 3211 -  ا اعاصم د

 * 131,351 333,351  - 23,111 91,111 المجم ع

 11* مرفقات الق ا م المالية ص 

 5132فترات سابقة   حتى  هاية ** ميصص حض ر اجتماعات عن الربع الرابع باإلضافة الى بدل  قل عن 

م  التي تمثل بدل حضرر ر اجتماعات المجلس  اللجان عن الربع  13/35/5132*** مصرراريف مسررتحقة لم يتم دف ها حتى  هاية 

 الرابع
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 -: )بمن فيهم الر يسين التنفي ا  المالي( نالتنفي يي المدراء لبار من خمسة ت  يضات –59

 

 بمن فيهم الر يس التنفي ا نما حصل عليه خمسة من لبار التنفي يي

  الر يس المالي

 ) االف ريال س  دا ( 

 البيان 

 الر اتب  5,215

 البدالت 593

 المجم ع  1,353  

 

  -: ت بيقه من ال حة الح لمةتم  ما – 11

ماعدا  وةالماليبت بي  جميع احكام ال حة ح لمة الكرلات الصادرة عن هيئة الس ق  )اليليجية ال امة(تقر 

 .المادة السادسة  التي تيتص بحق ق التص يت من  )د(الفقرة 

 

 الداخلية   ف اليته:الرقابة  ظام  -13

ت ُلٌد )اليليجية ال امة( أن أ ظمة الرقابة الداخلية ق ية  سليمة   ت مل بككل جيد من  احية التصميم   قد 

تم قد  تم ت بيقها بكركل ف ال  تتم مراج تها من قبل لجنة المراج ة  الرفع بالت صريات لمجلس االدارة. 

لتقييم  قاط الق ة  لفاءتهاو  أشررارت الى أ ه ال  المراج ةتقديم ف الية اجراءات الرقابة الداخلية الى لجنة 

مراج ة تقييم  عملت جد أية  قاط ضررر ف ج هرية في بيئة الرقابة الداخلية.  قد تحق  ذلك من خالل 

سرررن  تحالمياطر مما أدى الى زيادة    االلتلام المراج ة الداخليةالتقارير التي ترفع من رقابية من خالل 

   التالي:و على النحفي الف الية 

  .الت بي  اإلضافي للض اب  م ل ب لت ليل بيئة الرقابة الداخلية 

  بالمتاب ة المنتظمة  تقديم التقارير عن الحاجة الى ت ييف مدير التدقي  الداخلي ال اتي للقيام 

 حالة المالحظات الم لقة لضمان اغالقها.

  الم ل بة التي  ضررر تها الجهات التنظيمية االلتلام بالق اعد  الق ا ين  الل ا ح مراج ة د رية عن

 ذات الصلة.

 .ادارة  م الجة المياطر الميتلفة  الرفع بتقارير د رية عنها 

 ال ق بات   الجلاءات : -15

 .اشرافيهلم تتلقى أا ميالفات من أا جهة رقابية أ  ب  ها  )اليليجية ال امة( تقر

 :المساهمة االجتماعية -11

مع جهات مكرررارلة في المسررراهمات اإلجتماعية لتقديم تصررر ر عن اإلحتياجات قامت الكررررلة بالتنسررري  

اإلجتماعية التي يمكن للكرررلة المسرراهمة فيها  اعداد خ ة عمل مفصررلة إلقرارها  تنفي ها خالل ال ام 

 القادم.
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  -الياتمة: –13

مة(اي د مجلس  ية ال ا بالكررركر دارة )اليليج قدم  يل الى  أن يت  هالثقتهم بالكرام  ال مالءع يجمالجل

لمقام  عن امتنا ه أن ي ربي د المجلس  االكرررلة. لممسررتثمريها عن د رهم ال ا أسررهم في  جاحات  

م يفيها ارة الكررررلة  إلد  ول سررر  دتبن عبدال ليل  سرررلمانخادم الحرمين الكرررريفين الملك  حك مة 

 .اخالصهم في ال مللتفا يهم  


