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تقـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ــر جمـلـ ـ ـ ــ�س الإدارة
ي�سعد جمل�س �إدارة �شركة العاملية للت�أمني التعاوين �أن يعر�ض على ال�سادة امل�ساهمني تقريره ال�سنوي املت�ضمن القوائم املالية املدققة و�إي�ضاحاتها،
عن الفرتة املالية املنتهية يف 2011/12/31م.
كما مت الإ�شارة اليه بتقرير جمل�س الإدارة املعد عن الفرتة املنتهية يف 2010/12/31م ،فبعد �أن جنحت ال�شركة يف ا�ستكمال الأكتتاب العام
والقيد ب�سوق الأوراق املالية (تداول) ح�صلت ال�شركة على موافقة وزارة التجارة وال�صناعة بتاريخ 2009/11/15م (املوافق 1430/11/28هـ)،
وبتاريخ 2009/12/13م (املوافق 1430/12/26هـ) ح�صلت من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي (�ساما) على الرتاخي�ص الالزمة لبدء مزاولة
ن�شاطات الت�أمني و�إعادة الت�أمني وفقا لأحكام نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية وذلك ملزاولة ن�شاطات الت�أمينات العامة و
الت�أمني الطبي وت�أمينات احلماية والإدخار .وقامت ال�شركة بن�شر �أوىل بياناتها املالية وتقرير جمل�س الإدارة عن الفرتة من 2009/11/15م ،وحتى
2010/12/31م.
وكما مت �إي�ضاحة بتقرير جمل�س الإدارة املعد عن عام 2010م ،ف�أن ال�شركة حاليا مت�ضي قدما يف حتويل املحفظة الت�أمينية و�صايف املوجودات العائدة
ل�شركة رويال �آند �صن الالين�س للت�أمني (ال�شرق الأو�سط) املحدودة �ش.م.ب (ي�شار اليها فيما بعد ب�شركة �آر �أ�س �أيه ال�شرق الأو�سط) و�شركة
العاملية للتجارة واخلدمات املحدودة� ،إىل ال�شركة (�شركة العاملية للت�أمني التعاوين) وذلك �أعتبارا من 2009/1/1م ( املوافق1430/1/5هـ) بعد
ا�ستيفاء كافة املتطلبات الواردة �إىل ال�شركة بخطاب م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي امل�ؤرخ 2010/3/24م (املوافق 1431/4/9هـ) ،ويف مقام الرد
على ما ورد بهذا اخلطاب قامت ال�شركة بتاريخ 2010/5/22م (املوافق 1431/6/9هـ) بتقدمي ردها املعزز بامل�ستندات املتعلقة بتحويل املحفظة
الت�أمينية ،تلى ذلك ا�ستالم خطاب امل�ؤ�س�سة امل�ؤرخ 2010/12/20م (املوافق 1432/1/14هـ) و املت�ضمن بع�ض اال�ستف�سارات وطلبات الإي�ضاح،
وبتاريخ 2011/1/19م (املوافق 1432/2/15هـ) قدمت ال�شركة �إىل امل�ؤ�س�سة ردها التف�صيلي على هذا اخلطاب.
خالل عام 2011م ،و�أثناء انتظار موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على نقل املحفظة الت�أمينية و�صايف الأ�صول من �شركة �آر �أ�س �أيه
ال�شرق الأو�سط و�شركة العاملية للتجارة والتعهدات ،ا�ستمرت ال�شركة يف مبا�شرة ن�شاطها على ذات النهج املتبع يف عام 2010م ،ويف هذا االثناء
ت�سلمت ال�شركة خطابات �آخرى من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي فيما يتعلق بنقل املحفظة الت�أمينية وذلك بتاريخ 2011/10/30م (املوافق
1433/11/25هـ) و تاريخ 2011/12/24م (املوافق 1433/1/29هـ) على التوايل ،مت�ضمنني طلب �إدخال بع�ض التعديالت واالي�ضاحات على
الطلب وامل�ستندات املقدمة من ال�شركة ،حيث قامت ال�شركة بتزويد امل�ؤ�س�سة بالإي�ضاحات والتعديالت املطلوبة وذلك مبوجب اخلطابات امل�ؤرخة
2011/11/16م (املوافق 1432/12/20هـ) و 2012/1/16م (املوافق 1433/2/22هـ) و 2012/1/23م (املوافق 1433/2/29هـ)على التوايل،
وحتى تاريخ �إعداد هذا التقرير تنتظر ال�شركة موافقة امل�ؤ�س�سة النهائية على حتويل املحفظة الت�أمينية من �شركة �آر �أ�س �أيه ال�شرق الأو�سط
(حمفظة اململكة العربية ال�سعودية).
ونظرا ملا تقدم ،ف�أن القوائم املالية لل�شركة عن العام املايل املنتهي يف 2011/12/31م ،ال تت�ضمن املوقف املايل املتعلق بالعمليات الت�أمينية
�أو البيانات اخلا�صة بالأداء الت�أمـ ــيني و تدفق ــاته النقـدية ،حيث يقت�صر التقرير على عر�ض القوائم املالية لعمليات امل�ساهمني ال�شاملة وبيان
التدفقات النقدية اخلا�صة بامل�ساهمني.
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(�أ) الأداء واخلطط امل�ستقبلية
( )1الأن�شطة الرئي�سية
ح�صلت ال�شركة على ترخي�ص م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبزاولة ن�شاط الت�أمني و�إعادة الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية يف خمتلف �أنواع
الت�أمينات العامة والت�أمني الطبي وت�أمينات احلماية والإدخار.
على �أثر ما قامت به ال�شركة من مراجعات للتغطيات الت�أمينية التي تقدمها و�إىل م�ستويات الطلب عليها ،قررت ال�شركة عدم اال�ستمرار يف طرح
التغطيات الت�أمينية التالية :جولف هول ،يف وثيقة واحدة ،وثيقة جائزة التعوي�ض ،وثيقة عالمات النيون ،وثيقة ال�سرقة ،وثيقة درع املكتب ،ووثيقة
امل�سئولية العامة التجارية ،حيث مل حتظي بع�ض هذه املنتجات بالطلب املالئم وبع�ضها الآخر كان يقدم يف �إطار التغطية الت�أمينية لوثائق ت�أمينية
�أخرى تكتتب فيها ال�شركة ،وفيما يتعلق بباقي املنتجات الت�أمينية الأخرى فقد جنحت ال�شركة يف جتديد موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
امل�ؤقتة ملدة �ستة �أ�شهر بد�أت �أعتبارا من 2011/10/11م ،كما ح�صلت ال�شركة بتاريخ 2011/12/31م ،على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
النهائية على عدد ت�سعة منتجات ت�أمينية وعلى املوافقة امل�ؤقتة لعدد �ستة وع�شرون منتج ت�أميني ،وتنتظر ال�شركة حاليا موافقة امل�ؤ�س�سة على عدد
ثالثة منتجات ت�أمينية جديدة.
وحيث مل حت�صل ال�شركة بعد على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على نقل املحفظة الت�أمينية من �شركة �آر �أ�س �أيه ال�شرق الأو�سط ،ف�أن
ال�شركة تف�صح فقط عن ن�شاطاتها املتعلقة بح�سابات وعمليات امل�ساهمني يف ا�ستثمار ر�أ�س املال و�أ�صول امل�ساهمني على النحو الذي يحقق العائد
على الأ�ستثمار ،مع االلتزام باملتطلبات الرقابية املتعلقة بتلك الأ�ستثمارات.

( )2اخلطط امل�ستقبلية
�سوف ت�ستمر ال�شركة يف متابعة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي حتى حت�صل على موافقتها على حتويل املحفظة الت�أمينية من �شركة �آر �أ�س �أيه ال�شرق
الأو�سط .كما �ست�ستمر يف حتديث وتطوير ا�سرتاتيجياتها/خططها امل�ستقبلية مبا يكفل �إمناء وتطوير الأعمال عن طريق ثالثة قطاعات م�ستقلة
على النحو التايل :الأخطار الكبرية واملعقدة ،امل�شروعات التجارية متو�سطة ر�أ�س املال ،الت�أمني البنكي ،كما مت بيانه بتقرير جمل�س الإدارة املعد
عن الفرتة املنتهية يف 2010/12/31م ،وعلى �أثر ا�ستقالة ع�ضو جمل�س الإدارة املنتدب ال�سابق ومع الأخذ يف الأعتبار الأ�سرتاتيجيات امل�ستقبلية
اخلا�صة بال�شركة ،فتويل ال�شركة حاليا اهتمامها بتطوير منوذج الت�شغيل امل�ستهدف مع �إعادة الت�صميم الهيكلي لل�شركة مبا يكفل التنفيذ الناجح
لأ�سرتاتيجيات ال�شركة.
* ملحوظة :قد يحتوي هذا التقرير على بع�ض البيانات التي تتطلع اليها ال�شركة وفقا لبع�ض اخلطط امل�ستقبلية املتعلقة بالو�ضع املايل والأداء
والنتائج املتوقعة لل�شركة ،وبطبيعة احلال ف�أن تلك البيانات قد تكون غري م�ؤكدة نظرا لتعلقها بامل�ستقبل ومبالب�سات و�أحداث قد تكون خارجة
عن �سيطرة ال�شركة ،ومن بني تلك البيانات ما يتعلق بتحويل املحفظة الت�أمينية من �شركة �آر �أ�س �أيه ال�شرق الأو�سط ،املتغريات االقت�صادية على
ال�صعيدين املحلي والعاملي ،خماطر ال�سوق ومنها التقلبات يف �أ�سعار الفوائد و�أ�سعار ال�صرف ،اللوائح واالعمال الرقابية ،ت�أثري املناف�سة ،الت�ضخم،
الإنكما�ش� ،آثار الوقت و الأمور الغري م�ؤكدة الأخرى مثل �آثار اال�ستحواذات امل�ستقبلية �أو االندماجات يف الأن�شطة وال�صناعات ذات العالقة ،ف�ضال
عن ت�أثري ال�ضرائب وغريها من الأنظمة واللوائح ذات االخت�صا�ص والعالقة بن�شاط ال�شركة .ونتيجة ملا تقدم ف�أن الأو�ضاع املالية امل�ستقبلية وكذا
الأداء والنتائج قد تختلف اختالفا جوهريا عن اخلطط والأهداف والتوقعات املو�ضوعة �سلفا والتي تطمح اليها ال�شركة ،لذا ف�إن ال�شركة وجمل�س
الإدارة ال يتعهدون بتحديث التطلعات امل�ستقبلية �إال فيما يتعلق باملتطلبات النظامية التي تفر�ضها القوانني واللوائح واجبة التطبيق ،مع الت�أكيد على
�أنه ال يوجد بهذا التقرير ما ميكن �أن يف�سر ب�أنه توقع بتحقيق �أرباح.

( )3بيان بنتائج الأعمال ،الأ�صول والإلتزامات
قائمة املركز املايل لل�شركة كما يف 2011/12/31م وقائمة عمليات امل�ساهمني ال�شاملة عن الفرتة املنتهية يف 2011/12/31م ،وكذا قائمة التغريات
التي طر�أت على حقوق امل�ساهمني مو�ضحة باجلداول الواردة �أدناه.
التقـ ــرير ال�سـ ــنوي واحلا�سـ ــبات  2011الع ـ ــامل ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة
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قائمة املركز املايل للم�ساهمني كما يف 2011/12/31م
(ريال �سعودي)
2011/12/31م

موجودات امل�ساهمني

نقد وما يف حكمه
ودائع ق�صرية الأجل
وديعة نظامية
املطلوب من حاملي وثائق الت�أمني
ذمم مدينة �أخرى
جمموع موجودات امل�ساهمني

مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

مطلوبات امل�ساهمني
م�صروفات م�ستحقة ومطلوبات �أخرى
مطلوب اىل جهة ذات عالقة
جمموع مطلوبات امل�ساهمني
حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال
خ�سائرمرتاكمة
جمموع حقوق امل�ساهمني

جمموع مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

52.455.671
90.205.017
20.000.000
11.386.827
69.398
174.116.913

2010/12/31م
27.413.104
113.007.078
20.000.000
140.945
177.561.127

5.074.206
678.683
5.752.889

5.175.369
727.156
5.902.525

200.000.000
()31.635.976
168.364.024
174.116.913

200.000.000
()28.341.398
171.658.602
177.561.127

قائمة عمليات امل�ساهمني ال�شاملة عن ال�سنة املنتهية يف 2011/12/31م
(ريال �سعودي)
لل�سنة املنتهية يف
2011/12/31م

�إيرادات

عموالت من ودائع بنكية

تكاليف وم�صاريف

م�صاريف ت�أ�سي�س واكتتاب ا�سهم
م�صاريف عمومية و �إدارية
ا�سرتداد م�ستحقات حمملة بالزيادة
جمموع تكاليف و م�صاريف

�صايف الربح (اخل�سارة) لل�سنة/للفرتة
م�صروفات �شاملة �أخرى
خم�ص�ص الزكاة

�إجمايل الربح (اخل�سارة) ال�شاملة لل�سنة/للفرتة
خ�سارة ال�سهم خالل ال�سنة /الفرتة
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة
4
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1٫083٫466
-

()2٫432٫827
1٫266٫580
()1٫166٫247
()82٫781
()3٫211٫797
()3٫294٫578
()0٫00
20٫000٫000

للفرتة منذ الت�أ�سي�س
2009/11/15م �إىل
2010/12/31م
2٫260٫832
) (24٫811٫968
()2٫523٫837
()27٫335٫805
()25٫074٫973
)(3٫266٫425

()28٫341٫398
()1٫25
20٫000٫000

قائمة التغريات يف حقوق امل�ساهمني عن ال�سنة املنتهية يف 2011/12/31م
ر�أ�س املال امل�صدر
�صايف خ�سارة الفرتة ال�شاملة
خم�ص�ص الزكاة
يف  31دي�سمرب 2010م
�صايف خ�سارة ال�سنة
خم�ص�ص الزكاة
يف  31دي�سمرب 2011م

ر�أ�س املال
200.000.000
200.000.000
200.000.000

خ�سائر مرتاكمة
)(25.074.973
)(3.266.425
)(28.341.398
()82.781
()3.211.797
()31.635.796

(ريال �سعودي)

املجموع
200.000.000
)(25.074.973
)(3.266.425
171.658.602
()82.781
()3.211.797
168.364.024

خالل الفرتة من 2011/1/1م وحتى 2011/12/31م ،ح�صلت ال�شركة على عمولة دخل قدرها  1.083.466ريال (مقارنة بـ  2.260.842ريال
خالل الفرتة ال�سابقة*) عن طريق ا�ستثمار ر�أ�س املال و�صناديق امل�ساهمني ،حيث حتققت تلك القيمة ب�صفة �أ�سا�سية من خالل الإيداعات حمددة لأجل
بالبنوك العاملة باململكة .كما بلغ جمموع تكاليف وم�صاريف الفرتة  1.166.247ريال (مقارنة بـ  805.335.27ريال خالل الفرتة ال�سابقة*) والذي
نتج عن م�صروفات �إدارية وعمومية بلغت  2.432.827ريال (مقارنة بـ  2.523.727ريال خالل الفرتة ال�سابقة*) ورد م�ستحقات حمملة بالزيادة
مبخ�ص�ص قيمتة  1.266.580ريال ،ف�ضال عن �أن م�صروفات وتكاليف الت�أ�سي�س البالغة  24.811.968ريال حتملتها الفرتة ال�سابقة بالكامل ،ومل
تت�أثر بها �إجمايل عمليات امل�ساهمني ال�شاملة يف عام 2011م .نتائج الفرتة بعد تكوين خم�ص�ص الزكاة  3.211.797ريال (مقارنة بـ 3.266.425
ريال عن الفرتة ال�سابقة*) حققت خ�سارة �شاملة بلغت قيمتها  3٫294٫578ريال (مقارنة بـ  28٫341٫398ريال خالل الفرتة ال�سابقة*).
(* الفرتة ال�سالبقة تعني الفرتة من 2009/11/15م حتى 2010/12/31م)

بلغ �إجمايل �أ�صول امل�ساهمني  174.116.913ريال (مقارنة بـ 177.561.127ريال يف عام 2010م) عبارة عن مبلغ  162.660.688ريال (مقارنة
بـ  177.420.182ريال يف عام 2010م) يف �صورة نقد و ما يف حكمه ،وودائع بنكية (ت�شمل الوديعة النظامية بقيمة  20.000.000ريال) ،و جمموع
 11.456.225ريال ناجت عن مبالغ م�ستحقة على حاملي وثائق الت�أمني بقيمة  11.386.827ريال (مل يكن لها وجود يف عام 2010م) وخم�ص�صات
�أخرى قيمتها  69.389ريال (مقارنة بـ  140.945ريال يف عام 2010م) .ويف مقابل هذا كان هناك التزامات وم�صروفات ومدفوعات �أخرى بلغت
قيمتها  5.074.206ريال (مقارنة بـ  5.175.369ريال يف عام 2010م) ومبلغ  678.683ريال (مقارنة مببلغ  727.156ريال يف عام 2010م)
م�ستحقات للأطراف ذات العالقة ،لتبلغ بذلك �إجمايل حقوق امل�ساهمني  168.364.024ريال (مقارنة بـ  171.658.602ريال يف عام 2010م).

( )4التحليل اجلغرايف والفروق اجلوهرية عن العام ال�سابق.
التحليل اجلغرايف

حيث تتعلق البيانات املالية املعرو�ضة يف هذا التقرير بح�سابات وعمليات امل�ساهمني ال�شاملة فقط ،لذا فال توجد حتليالت جغرافية �أو بيانات متعلقة
باحل�سابات املجمعة ميكن الت�صدي لها يف هذا التقرير.

الفروق اجلوهرية

�إجمايل اخل�سائر ال�شاملة خالل الفرتة من 2011/1/1م وحتى 2011/12/31م كان �أقل من �إجمايل اخل�سائر ال�شاملة بالفرتة ال�سابقة (من
2009/11/15م حتى 2010/12/31م) ويرجع ذلك ب�صفة �أ�سا�سية اىل الفوائ�ض امل�ستحقة والتي مت ا�سرتدادها بقيمة  1.266.580ريال ،و�أن
م�صروفات الت�أ�سي�س مت حتميلها بالكامل على الفرتة ال�سابقة.
�صايف �أ�صول امل�ساهمني كما يف 2011/12/31م ،كان �أقل مما كان عليه يف 2010/12/31م ،بقيمة  3.444.214ريال ،ويرجع ذلك ب�صفة �أ�سا�سية
�إىل اخل�سارة يف ح�ساب �صايف اخل�سائر املتكبدة خالل العام املايل 2011م بقيمة  82.781ريال ،واملتعلق بعمليات امل�ساهمني ال�شاملة وخم�ص�ص
الزكاة للعام 2011م ،بقيمة  3.211.797ريال.
مل تعلن ال�شركة عن �أية توقعات خالل الفرتة من 2011/1/1م وحتى 2011/12/31م ،وبناء على ذلك فال يوجد �أية تف�سريات لالختالفات بني
النتائج الت�شغيلية اخلا�صة بالفرتة املعد عنها التقرير و�أي توقعات مت الإعالن عنها.
التقـ ــرير ال�سـ ــنوي واحلا�سـ ــبات  2011الع ـ ــامل ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة

5

(� )5أ�سا�سيات التقارير
مت �إعداد البيانات املالية وفقا للمعايري الدولية للمحا�سبة (” ،(“IFRSووفقا حلكم املادة ( )123من نظام ال�شركات ،ولي�س وفقا ملعايري املحا�سبة
ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني (� .)SOCPAأ�س�س �إعداد و عر�ض البيانات املالية وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة مت �إي�ضاحها
مبزيد من التف�صيل بالإي�ضاح رقم ( )4من �إي�ضاحات البيانات املالية.

(� )6سيا�سة توزيع الأرباح
ال تتوقع ال�شركة توزيع �أرباح على امل�ساهمني خالل ال�سنوات الأوىل التالية للت�أ�سي�س ،كما ال تقدم �أية �ضمانات على �أن هناك �أرباح �سوف يتم توزيعها
فيما بعد ،كما ال ت�ضمن قيمة حمددة �سوف يتم توزيعها يف نهاية �أي �سنة مالية .وعلى الرغم من ذلك وبا�ستثناء ال�سنوات الأوىل ف�أن ال�شركة تعتزم
توزيع �أرباح �سنويةعلى الأ�سهم مبا ال يتعار�ض مع متطلبات ر�أ�س املال الالزم لدعم عمليات ال�شركة.
وفقا ملا ورد باملادة رقم ( )43من النظام الأ�سا�سي لل�شركة ،ف�أن ن�سبة  %10من �صايف فائ�ض عمليات الت�أمني �سوف يتم توزيعها على حملة الوثائق
�إما مبا�شرة �أو عن طريق تخفي�ض الأق�ساط امل�ستحقة عليهم عن العام املقبل ،والباقي وقدره � %90سوف يتم �إحالته �إىل ح�ساب دخل امل�ساهمني.
من وقت �إىل �آخر �سيتم �سداد �أرباح الأ�سهم �إىل امل�ساهمني من �صايف الأرباح املحققة ،بعد االلتزام باملحددات الواردة باملادة ( )44من النظام
الأ�سا�سي لل�شركة واملادة ( )70من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين ،وهي كالتايل:
•ا�ستبعاد قيمة الزكاة واجبة ال�سداد وكذلك قيمة ال�ضرائب على الدخل.
•تخ�صي�ص ن�سبة  %20من �صايف الربح لتكوين الأحتياطي النظامي ،وللجمعية العامة العادية �أن تقرر عدم الأ�ستمرار يف تخ�صي�ص هذا
الأحتياطي متى بلغت قيمته ن�سبة  %100من ر�أ�س مال ال�شركة املدفوع.
•للجمعية العامة العادية بناء على تو�صية جمل�س الإدارة �أن جتنب ن�سبة حمددة من �صايف الأرباح لتكوين احتياطيات �إ�ضافية تخ�ص�ص
لأغرا�ض حمددة �أو لأغرا�ض حتددها اجلمعية العامة.
•يتم توزيع املتبقي على امل�ساهمني كدفعة �أوىل ومبا ال يقل عن  %5من ر�أ�س املال املدفوع.
• يتم توزيع الباقي على امل�ساهمني كح�صة يف الأرباح �أو يتم حتويله �إىل ح�ساب الأرباح املحتجزة.
•ملجل�س الإدارة �أن ي�صدر قرار بتوزيع �أرباح دورية تخ�صم من الأرباح ال�سنوية امل�شار اليها بالبند (� )4أعاله ،وفقا للأنظمة والقواعد ال�صادرة
من اجلهات املخت�صة.
�أي �أعالن عن توزيع �أرباح �سوف يعتمد على ما حققته ال�شركة من فائ�ض وعلى و�ضعها املايل وعلى و�ضع ال�سوق و املناخ الأقت�صادي العام وغريها
من العوامل ،مبا يف ذلك حتليل ال�شركة للفر�ص الأ�ستثمارية و احتياجات �إعادة الأ�ستثمار ،وال�سيولة الالزمة ومتطلبات ر�أ�س املال ،وفر�ص الأعمال
وغريها من الأعتبارات القانونية والنظامية.
�سوف تقوم ال�شركة ب�إبالغ الهيئة العامة ل�سوق املال ب�صفة فورية عن �أية قرارات �أو تو�صيات تتعلق بتوزيع الأرباح ،ويتم توزيع الأرباح على امل�ساهمني
يف املكان والزمان املحددين من قبل جمل�س الإدارة ووفقا للتعليمات ال�صادرة من وزارة التجارة وال�صناعة وب�شرط احل�صول على موافقة م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي الكتابية.
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ب) الأ�سهم ،اخليارات ،حقوق الإكتتاب� ،أدوات الدين.
 -1من لهم امل�صلحة يف �أ�سهم الت�صويت (بخالف �أع�ضاء جمل�س الإدارة� ،أو كبار التنفيذيني �أو �أزواجهم �أو �أطفالهم الق�صر).
ال يوجد م�ساهمون �أفراد ميلكون � %5أو �أكرث يف �أ�سهم ال�شركة.
 -2من لهم م�صلحة يف الأ�سهم ،اخليارت ،حقوق االكتتاب� ،أدوات الدين من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو كبار التنفيذيني �أو �أزواجهم �أو �أوالدهم
الق�صر.
الأ�سهم كما يف
2011/1/1م

الأ�سهم كما يف
2011/12/31م

�صايف التغيري

ن�سبة
التغيري

ال�سيد /علي ح�سني علي ر�ضا

1٫000

1٫000

-

-

الدكتور  /حممد �سعود البليهد

1٫000

1٫000

-

-

ال�سيد /خالد عبد العزيز احلمدان

1٫000

1٫000

-

-

ال�سيد /عادل �أحمد ال�شيخ

1٫000

1٫000

-

-

ال�سيد� /أ�سامة عبد الباقي بخاري

1٫000

1٫000

-

-

ال�سيد� /شون ويليام لوثر

1٫000

1٫000

-

-

ال�سيد /مايكل ويليام جاكيمان

1٫000

1٫000

-

-

ال�سيد� /ستيوارت بوردي

-

1٫000

1٫000

%100

ال�سيد /مارك ميت�شل

-

1٫000

1٫000

%100

1٫000

-

()1٫000

()%100

1٫000

-

()1٫000

()%100

�أ�سم امل�ستفيد

ال�سيد /بول ويليام هوملز*
ال�سيد /ح�سن علي نا�صر*
* الأع�ضاء الذين ا�ستقالوا �أثناء العام.

مت تخ�صي�ص الأ�سهم امل�شار اليها �أعاله �إىل �أع�ضاء جمل�س الإدارة وفقا ملا ورد بالنظام الأ�سا�سي لل�شركة والذي يتطلب �أن يتملك ع�ضو جمل�س
الإدارة �أ�سهم يف ال�شركة تبلغ قيمتها الأ�سمية  10٫000ريال (غري قابلة للتفاو�ض) ،ويف حالة التقاعد �أو الأ�ستقالة لأي ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س
ف�أن الأ�سهم امل�شار اليها يتم حتويلها �إىل ع�ضو جمل�س الإدارة اجلديد الذي �سيعني ليحل حمل الع�ضو الذي انتهت ع�ضويته باملجل�س.
ال يوجد لأي من كبار التنفيذين �أو �أزواجهم �أو �أبنائهم �أية م�صالح يف �أ�سهم ال�شركة.
ال�شركة مل ت�صدر �أية �أدوات دين كما مل تدخل يف �أية تعاقدات تتعلق بالأوراق املالية ،كما ال يوجد لل�شركة �أية �شركات تابعة تعمل داخل �أو خارج
اململكة العربية ال�سعودية.

( )7الأقرتا�ض� ،إ�صدار�/أ�سرتداد ال�ضمانات
ال�شركة مل تقرت�ض �أية �أموال كما مل ت�صدر �أية �أدوات دين قابلة للتحويل �أو اال�سرتداد� ،أو خيارات� ،أو �أوامر �أو �أية حقوق �أخرى ذات طبيعة مماثلة.
كما مل تقدم �سداد لأي قر�ض �أو ا�ستبدال �أو حتويل �أي �أداة دين قابلة للتحويل �أو اال�سرتداد خالل هذه الفرتة ،ولي�س لديها �أي قرو�ض م�ستحقة �أو
ا�سرتداد �أو �أدوات دين قابلة للتحويل يف نهاية الفرتة.
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(ج) املعامالت مع الأطراف ذات العالقة.
بتاريخ 2010/12/31م كونت ال�شركة خم�ص�ص بقيمة  1٫296٫680ريال كمقابل لأ�ستخدام العالمة التجارية اخلا�صة مبجموعة �آر �أ�س �أيه.
وخالل الفرتة املعد عنها بالتقرير وعلى �أثر �إعادة املناق�شات مت تخفي�ض قيمة هذا املخ�ص�ص ،ومن ثم فقد مت ا�سرتداد مبلغ وقدره 1٫266٫580
من قيمته .وحاليا يبلغ هذا املخ�ص�ص ما قيمته  60٫200ريال عن كامل الفرتة منذ �إن�شاء ال�شركة وحتى2011/12/31م حتت بند م�صروفات
م�ستحقة ودائنون �آخرون ،يخ�ص عام 2011م منها مبلغ  30٫100ريال يف ح�ساب عمليات امل�ساهمني ال�شاملة ،بخالف هذا ال يوجد �أية معامالت �أو
تعاقدات ا�شرتكت فيها ال�شركة مع امل�ساهمني و يكون فيها م�صلحة لأيا من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الرئي�س التنفيذي �أو املدير املايل �أو �أي طرف
�آخر من الأطراف ذات العالقة بال�شركة.
خالل الفرتة املعد عنها التقرير ،دخلت ال�شركة يف معامالت مع بع�ض حملة الوثائق تخ�ص تنظيم العمليات والأن�شطة املتعلقة بها ،والتي قد يكون
فيها م�صلحة لأع�ضاء جمل�س الإدارة كممثلي جمموعة �آر �إ�س �إيه �أو ال�شركات التابعة لها �أو بنك الريا�ض وفروعه .وكانت كافة هذه العمليات
متكافئة وت�صب دائما يف م�صلحة ال�شركة ،ولكن مل يتم �إدراجها يف هذا التقرير باعتبار البيانات املالية املعرو�ضة تتناول فقط عمليات امل�ساهمني
والأن�شطة املتعلقة بها.

(د) املبالغ النظامية م�ستحقة ال�سداد واملبالغ امل�سددة للجهات احلكومية
 -1ال يوجد �أية مبالغ نظامية معلقة �أو م�ستحقة ال�سداد كما يف 2011/12/31م ،با�ستثناء ما يلي:
الو�صف

القيمة بالريال

الهيئة العامة للت�أمينات الأجتماعية ( دي�سمرب2011م امل�سدد يف يناير 2012م )

110٫531

م�صلحة الزكاة وال�ضرائب على الدخل – ال�ضريبة املقتطعة

682٫217

خم�ص�ص الزكاة ( لعام 2011م ،ي�ستحق ال�سداد عند حتقيق عائد )

3٫211٫797

الإجمايل

4٫004٫545

 -2بيان باملبالغ امل�سددة �إىل الهيئات احلكومية خالل الفرتة من 2011/1/1م حتى 2011/12/31م
الو�صف

القيمة بالريال

م�صلحة الزكاة وال�ضرائب على الدخل -ال�ضرائب املقتطعة
(ت�شمل �شهر دي�سمرب 2010م امل�سدد يف �شهر يناير 2011م)

2٫025٫709

الزكاة (مت ال�سداد يف عام 2011م ،عند حتقيق العائد اخلا�ص بعام 2010م)

2٫904٫164

الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية (ت�شمل �شهر دي�سمرب 2010م امل�سدد يف �شهر يناير 2011م)

997٫745

وزارة الداخلية ،مكتب العمل ،الغرفة التجارية ،البلدية ،الهيئة العامة للأ�ستثمار.

309٫378

6٫236٫996
الإجمايل
خالل الفرتة املعد عنها التقرير قامت ال�شركة كذلك ب�سداد مدفوعات �أخرى تتعلق بن�شاطات الت�أمني و حملة الوثائق �إىل جهات حكومية �أخرى
ومنها م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وجمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين وتلك الدفعات غري واردة �أعاله.

(هـ) مزايا العاملني
ال�شركة مل ت�ستثمر �أو تكون �أية خم�ص�صات تتعلق مبزايا العاملني بخالف املتطلبات التي تفر�ضها الأنظمة واللوائح.
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(و) �إقرارات.
 -1مت �إعداد �سجالت احل�سابات بال�شكل ال�صحيح.
 -2مت �إعداد نظام الرقابة الداخلية على �أ�س�س �سليمة ومت تنفيذه بفاعلية.
 -3ال يوجد لدى ال�شركة �أي �شك يذكر ب�ش�أن قدرتها على موا�صلة ن�شاطها.

(ز) تقرير مراقب احل�سابات اخلارجي
وفقا ملا مت �إي�ضاحه م�سبقا يف هذا التقرير ،ف�أن البيانات املالية املعرو�ضة ال تت�ضمن بيانات �أعمال الت�أمني ،وتبعا لذلك فقد �أ�صدر مراقبو احل�سابات
ر�أي ًا متحفظا ي�شريون مبوجبه �إىل �أنه با�ستثناء حقيقة �أن البيانات املالية مل تت�ضمن �أعمال الت�أمني التي مت �إجرا�ؤها خالل الفرتة منذ الت�أ�سي�س
وحتى 2011/12/31م ،والتي رمبا تكون جوهرية ،ف�أن البيانات املالية املعرو�ضة ب�صفة عامة:
1 .1تظهر ب�صورة عادلة كافة اجلوانب اجلوهرية ،املركز املايل لل�شركة كما يف 2011/12/31م ،ونتائج �أعمالها وتدفقاتها النقدية للفرتة املنتهية
يف ذلك التاريخ وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية ،كما تلتزم مع متطلبات نظام ال�شركات التجارية والنظام الأ�سا�سي لل�شركة فيما يتعلق
ب�إعداد وعر�ض القوائم املالية.
2 .2بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�أن مراجعو احل�سابات قد لفتوا الأنتباه �أي�ضا �إىل حقيقة �أن الإدارة قامت ب�إعداد القوائم املالية وفقا ملعايري التقارير
املالية الدولية ولي�س وفقا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية كما هو م�شار اليها يف الإي�ضاح رقم ( )4من
�إي�ضاحات البيانات املالية.

(ح) ا�ستمرار مراقبوا احل�سابات اخلارجني
جمل�س الإدارة ال يو�صي بتغيري مراقبوا احل�سابات اخلارجني.

(ط) قواعد احلوكمة
 - 1االلتزام بالقوانني واللوائح.
التزمت ال�شركة بتنفيذ كافة الأحكام الواردة بالئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن الهيئة العامة ل�سوق املال ،با�ستثناء ما يلي:
احلقوق العامة للم�ساهمني (املادة رقم  3و�/4أ)
حقوق امل�ساهم املتعلقة بالأ�سهم التي ميتلكها وكذلك احلقوق املتعلقة بح�صوله على املعلومات مكفولة للم�ساهم مبوجب قانون ال�شركات التجارية
ونظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية و�أنظمة الهيئة العامة ل�سوق املال ولوائحها التنفيذية ،حيث تنطبق هذه الأنظمة واللوائح
على كل ما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص يف النظام الأ�سا�سي لل�شركة .ف�ضال عن �أن النظام اال�سا�سي لل�شركة مت �إعداده وفقا للتوجيهات ال�صادرة عن
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
ن�شر الدعوة �إىل اجتماع اجلمعية العامة على موقع ال�شركة الألكرتوين (املادة رقم /5ج)
مت ن�شر الدعوة �إىل اجتماع اجلمعية العامة ال�سنوي التي �أنعقدت يف عام 2011م ،يف ال�صحف ويف موقع تداول ،ومل يتم ن�شرها على موقع ال�شركة،
وجاري املراجعة والتحديث يف هذا اخل�صو�ص.
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حق الت�صويت (املادة /6ج)
النظام الأ�سا�سي لل�شركة مت �إعداده وفقا ملتطلبات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ويتيح للم�ساهم يف ال�شركة �أن يعني م�ساهم �آخر من غري �أع�ضاء
جمل�س الإدارة ليح�ضر اجتماع اجلمعية العامة نيابة عنه ،وال يتطلب النظام الأ�سا�سي �أن يكون هذا امل�ساهم (احلا�ضر بالإنابة) من غري العاملني
بال�شركة.
تعار�ض امل�صالح مبجل�س الإدارة (املادة رقم )18
�أعدت ال�شركة �سيا�سة للتعامل مع امل�صالح املتعار�ضة ف�ضال عن �إعدادها ملنهج تعامل مع تلك املواقف ،حيث يتم الألتزام مبا ورد بهذه ال�سيا�سات
عندما يكون لأي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة م�صلحة فيما يتم مناق�شته �أو اعتماده باملجل�س من مو�ضوعات وذلك على النحو ال�سابق بيانه بالفقرة
(ج) من تقرير جمل�س الإدارة ،ب�إ�ستثناء �سداد امل�صروفات اخلا�صة بالت�أ�سي�س لل�شركة الأم وتكوين خم�ص�ص ملقابل العالمة التجارية امل�ستحق
�سداده ملجموعة �آر �أ�س �أيه ،وعلى الرغم من عدم اعتماد هذه املعامالت من خالل عطاءات عامة �إال �أن جميعها ي�صب يف م�صلحة ال�شركة،
وبخالف ما تقدم ال يوجد �أيه تعامالت لها عالقة بعمليات و�أن�شطة امل�ساهمني التي قد يكون لأحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة م�صلحة فيها ،ومن ناحية
�أخرى يوجد معامالت �أخرى تخ�ص عمليات و�أن�شطة حملة الوثائق التي قد يكون لأحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة م�صلحة فيها ،و �سوف يتم عر�ض
هذه املعامالت وكذا مقابل ا�ستخدام العالمة التجارية ملجموعة �آر �أ�س �أيه على اجلمعية العامة للنظر واملوافقة عليها وذلك فور اكتمال �إجراءات
حتويل املحفظة الت�أمينية .

 -2جمل�س الإدارة
ت�شكيل جمل�س الإدارة
وفقا ملا ورد بالنظام الأ�سا�سي لل�شركة يتوىل �إدارة ال�شركة جمل�س �إدارة م�ؤلف من (� )9أع�ضاء تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ال تزيد عن ثالثة
�سنوات .وخالل الفرتة من 2011/1/1م وحتى 2011/1/31م ،طر�أ على ت�شكيل جمل�س الإدارة التغيريات التالية:
1 .1ا�ستقالة ال�سيد /ح�سن علي نا�صر (الرئي�س التنفيذي وع�ضو جمل�س الإدارة املنتدب) .وال�سيد /بول هوملز (ع�ضو جمل�س الإدارة) من
ع�ضوية جمل�س الإدارة.
2 .2تعيني كل من ال�سيد /مارك ميت�شل وال�سيد� /ستيوارت بوردي (يف ع�ضوية جمل�س الإدارة).
3 .3ا�ستقالة ال�سيد /مايكل ويليام جاكيمان من ع�ضوية جمل�س االدارة ،ثم �أعادة تعيينه بعد ا�ستقالة ال�سيد /ح�سن على نا�صر كع�ضو جمل�س
�إدارة منتدب ب�صفة م�ؤقتة.
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مت �إحاطة اجلهات الرقابية بكافة التغيريات التي طر�أت على ت�شكيل جمل�س الإدارة وفقا ملا تق�ضي به الأنظمة واللوائح وب�شرط احل�صول على
موافقة اجلمعية العامة لل�شركة ،وعلى �ضوء تلك التغيريات �أ�صبح الت�شكيل احلايل ملجل�س الإدارة على النحو التايل:
الع�ضوية

ال�صفة

ا�سم ع�ضو جمل�س الإدارة

م

 1ال�سيد /علي ح�سني علي ر�ضا

رئي�سا

ع�ضو م�ستقل

 2الدكتور /حممد �سعود البليهد

ع�ضوا

ع�ضو م�ستقل

 3ال�سيد /خالد عبد العزيز احلمدان

ع�ضوا

ع�ضو م�ستقل

 4ال�سيد /عادل �أحمد ال�شيخ

ع�ضوا

ع�ضو غري تنفيذي ممثل لبنك الريا�ض

 5ال�سيد� /أ�سامة عبد الباقي بخاري

ع�ضوا

ع�ضو غري تنفيذي ممثل لبنك الريا�ض

 6ال�سيد� /شون ويليام لوثر

ع�ضوا

ع�ضو غري تنفيذي ممثل �آر �أ�س �أيه ***

7

ال�سيد� /ستيوارت بوردي *

ع�ضوا

ع�ضو غري تنفيذي ممثل �آر �أ�س �أيه ***

8

ال�سيد /مارك ميت�شل **

ع�ضوا

ع�ضو غري تنفيذي ممثل �آر �أ�س �أيه ***

9

ال�سيد /مايكل ويليام جاكيمان *

الع�ضو املنتدب

ع�ضو تنفيذي ممثل �آر �أ�س �أيه ***

*

ال�سيد /مايكل ويليام جاكيمان تقدم با�ستقالته من ع�ضوية جمل�س الإدارة اعتبارا من 2011/5/31م ،وعلى �أثر ا�ستقالة ال�سيد /ح�سن علي
نا�صر مت �إعادة تعيني ال�سيد /مايكل ويليام جاكيمان لتوىل مهام الع�ضو املنتدب ب�صفة م�ؤقتة.

**

ال�سيد /مارك ميت�شل تقدم با�ستقالته من ع�ضوية جمل�س الإدارة بتاريخ 2012/1/28م

*** �آر �أ�س �أيه تعني جمموعة �آر �أ�س �أيه وت�شمل �شركتها التابعة �آر �أ�س �أيه ال�شرق الأو�سط املحدودة.
�أ�سماء ال�شركات امل�ساهمة التي يكون �أيا من �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة ع�ضوا يف جمل�س �إدارتها.
ع�ضو جمل�س الإدارة
ال�سيد /علي ح�سني علي ر�ضا

الع�ضوية

ال�شركة امل�ساهمة

ال�شكل القانوين لل�شركة

ع�ضوا

جمموعة �سامبا املالية

�شركة م�ساهمة �سعودية

ع�ضوا

العربية للتوريدات البرتولية

�شركة م�ساهمة �سعودية
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مهام جمل�س الإدارة
جمل�س الإدارة هو امل�سئول عن توجيه ومراقبة �أداء ال�شركة نيابة عن م�ساهميها ،وهو امل�سئول �أمامهم عن ن�شاطات و�أعمال ال�شركة من كافة الأوجه،
ومن م�سئوليات جمل�س الإدارة �إعداد اخلطط امل�ستقبلية ،مراقبة الأداء الت�شغيلي� ،ضمان توافر �سيا�سات فعالة لإدارة املخاطر ،والتحقق من التزام
ال�شركة بكافة القوانني واللوائح واجبة التطبيق.
قام جمل�س الإدارة بت�شكيل عدد من اللجان لت�ساعده على �أداء املهام املوكلة اليه ،وبيانها كالتايل:
1 .1اللجنة التنفيذية
2 .2جلنة الأ�ستثمار
3 .3جلنة الإف�صاح
4 .4جلنة املراجعة
5 .5جلنة املخاطر
6 .6جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
تلتزم ال�شركة بتنفيذ �إطار متكامل من لوائح حوكمة ال�شركات والذي ميكنها من حتديد ومراقبة الأداء الالزم لتحقيق �أهداف وخطط ال�شركة،
وليتحقق ذلك ف�أن ال�شركة تعمل �ضمن جمموعة من مبادئ احلوكمة بالإ�ضافة �إىل مهام وم�سئوليات جمل�س الإدارة والتي متثل �سويا مرجعا حلوكمة
جمل�س �إدارة ال�شركة.
رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب
�إقت�سام امل�سئوليات واملهام فيما بني رئي�س جمل�س الإدارة وع�ضو جمل�س الإدارة املنتدب حمدد بدقة وو�ضوح مبوجب القرارات ال�صادرة عن جمل�س
الإدارة مبا يتوائم مع القوانني واللوائح املطبقة باململكة العربية ال�سعودية ،حيث ال يتدخل رئي�س جمل�س الإدارة يف �أعمال الإدارة اليومية لل�شركة،
باعتبارها من امل�سئوليات واملهام املبا�شرة التي يت�صدى لها ع�ضو جمل�س الإدارة املنتدب.
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الإجتماعات
خالل الفرتة من 2011/1/1م وحتى 2011/12/31م عقد جمل�س الإدارة عدد �أربعة اجتماعات ،مت ح�ضورها من قبل �أع�ضاء املجل�س على النحو التايل:
اجلل�سات

�أ�سم الع�ضو
11/5/18

11/3/21

√
√
√
√
√

ال�سيد� /أ�سامة عبد الباقي بخاري

√
√
√
√
√

¥

√

ال�سيد� /شون ويليام لوثر

√

√

¥

¥

مل يح�ضر لأ�سباب �صحية

ال�سيد� /ستيوارت بوردي

¤

¤

√

√

تعيني جديد بتاريخ 2011/6/1م

ال�سيد /مارك ميت�شيل()#

¤

¤

√

√

ال�سيد /مايكل ويليام جاكيمان

√

√

¤

√

ال�سيد /ح�سن علي نا�صر *

√
¤

√
¤

¥
¤

¤
¤

تعيني جديد بتاريخ 2011/5/25م
وا�ستقالة بتاريخ 2012/1/28م
ا�ستقال بتاريخ 2011/5/31م
ثم �أعيد تعيينه بتاريخ
2011/10/25م
م�ستقيل بتاريخ 2011/9/18م

ال�سيد /علي ح�سني علي ر�ضا
الدكتور /حممد �سعود البليهد
ال�سيد /خالد عبد العزيز حمدان
ال�سيد /عادل �أحمد ال�شيخ

ال�سيد /بول ويليام هوملز

√
√
√

11/9/14

11/12/13

¥

√
√
√
√

م�ستقيل بتاريخ 2011/1/31م

(√) ح�ضر ب�شخ�صه.
( )¥مل يح�ضر.
( )¤مل يكن قد عني �أو ا�ستقال.
)*( م�ستقيل خالل الفرتة.
( )#معني جديد خالل الفرتة
ا�ستقال ال�سيد /مارك ميت�شل من املجل�س اعتبار من 2012/1/28م

 -3جلان جمل�س الإدارة
( )1اللجنة التنفيذية.
(�أ) الت�شكيل.

ت�شكل اللجنة التنفيذية من ثالثة �أع�ضاء كحد �أدين وخم�سة �أع�ضاء كحد �أق�صى ،و اللجنة احلالية م�شكلة على النحو التايل:
الع�ضوية مبجل�س الإدارة/الإدارة التنفيذية

الأ�سم

الع�ضوية باللجنة

ال�سيد /مايكل ويليام جاكيمان

الع�ضو املنتدب امل�ؤقت

رئي�سا

ال�سيد /تومي لوب�سا

املدير املايل

ع�ضوا

ال�سيد /فيكا�س �شوكال

املدير التنفيذي للأكتتاب والتعوي�ضات و�إعادة الت�أمني

ع�ضوا

ال�سيد /مريزا �أن�صاري بايج

مدير تقنية املعلومات

ع�ضوا

ال�سيد /ر�شدي حممد يحياوي

مدير �إدارة املخاطر

ع�ضوا
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(ب) املهام.
تتمثل مهام اللجنة يف م�ساعدة الرئي�س التنفيذي يف �أداء املهام املوكلة اليه ،والتي تت�ضمن:
1 .1تطوير وتنفيذ اخلطط وال�سيا�سات وو�ضع خطط العمل واللوائح والإجراءات واملوازنة التقديرية.
2 .2مراقبة عمليات الت�شغيل والأداء املايل.
3 .3التقييم وال�سيطرة على املخاطر.
 4 .حتديد الأولويات وتخ�صي�ص املوارد.
5 .5ر�صد القوى التناف�سية يف كافة مناطق الت�شغيل.

(ج) الإجتماعات.
جتتمع اللجنة ب�صفة دورية ،حيث عقدت عدد ثمانية �إجتماعات خالل الفرتة من 2011/1/1م وحتى 2011/12/31م.

( )2جلنة الأ�ستثمار.
(�أ) الت�شكيل.
يتم ت�شكيل جلنة الأ�ستثمار من ثالثة �أع�ضاء كحد �أدين وخم�سة �أع�ضاء كحد �أق�صى ،والت�شكيل احلايل للجنة على النحو التايل:
الأ�سم

الع�ضوية مبجل�س الإدارة/الإدارة التنفيذية

الع�ضوية باللجنة

ال�سيد /ويليام مايكل جاكيمان

الع�ضو املنتدب امل�ؤقت

رئي�سا

ال�سيد /تومي لوب�سا

الرئي�س املايل

ع�ضوا

ال�سيد /عادل �أحمد ال�شيخ

ع�ضو غري تنفيذي ممثل لبنك الريا�ض

ع�ضوا

(ب) املهام.
تتمثل مهام اللجنة يف �إدارة كافة الأوجه الأ�ستثمارية للأ�صول اململوكة لل�شركة مع الألتزام مبراعاة التوجيهات الأ�ستثمارية ،واحلدود وال�ضوابط
الواردة بالقوانني واللوائح املطبقة يف اململكة العربية ال�سعودية.

(ج) الإجتماعات.
عقدت اللجنة عدد �أربعة �أجتماعات خالل الفرتة من 2011/1/1م و حتى 2011/12/31م.
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( )3جلنة الإف�صاح.
(�أ) الت�شكيل.
يتم ت�شكيل جلنة الإف�صاح من ثالثة �أع�ضاء كحد �أدين وخم�سة �أع�ضاء كحد �أق�صى ،والت�شكيل احلايل للجنة على النحو التايل:
الع�ضوية مبجل�س الإدارة/الإدارة التنفيذية

الأ�سم

الع�ضوية باللجنة

ال�سيد /مايكل ويليام جاكيمان

الع�ضو املنتدب امل�ؤقت

رئي�سا

ال�سيد /تومي لوب�سا

املدير املايل

ع�ضوا

ال�سيد� /شون ويليام لوثر

ع�ضو غري تنفيذي ممثل ملجموعة �آر �أ�س �أيه

ع�ضوا

(ب) املهام.
تتمثل مهام اللجنة يف �ضمان التزام ال�شركة بكافة املتطلبات الرقابية والقانونية ذات العالقة بالأعالنات والإف�صاحات وتقدمي الطلبات املرتتبة
على القيد بنظام تداول.

(ج) االجتماعات.
قامت اللجنة عن طريق الأت�صاالت الهاتفية واملرا�سالت الألكرتونية مبراجعة واعتماد الأعالنات اخلا�صة بتداول ،حيث بلغ عدد الإعالنات التي مت
ن�شرها خالل الفرتة من 2011/1/1م وحتى 2011/12/31م �ستة ع�شر �أعالن.

( )4جلنة املراجعة.
(�أ) الت�شكيل.
يتم ت�شكيل جلنة املراجعة من ثالثة �أع�ضاء كحد �أدين وخم�سة �أع�ضاء كحد �أق�صى ،والت�شكيل احلايل للجنة على النحو التايل:
الأ�سم

الع�ضوية مبجل�س الإدارة/الإدارة التنفيذية

الع�ضوية باللجنة

ال�سيد� /شون ويليام لوثر

ع�ضو غري تنفيذي – ممثل جمموعة �آر �أ�س �أيه

رئي�سا

ال�سيد /جاك نواكي

املدير الأقليمي للمخاطر� -أ�سيا وال�شرق الأو�سط جمموعة �آر �أ�س �أيه

ع�ضوا

ال�سيد /حممد علي قري�شه

ع�ضو غري تنفيذي ممثل لبنك الريا�ض

ع�ضوا
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(ب) املهام.
تتمثل مهام اللجنة يف مراجعة وظائف �إدارة املخاطر ،وتقييم العمليات املرتبطة ب�أنظمة املخاطر و الرقابة الداخلية ،وعالوة على ذلك تراقب
اللجنة �سالمة البيانات املالية لل�شركة وتقييم مدى فاعلية نظم مراقبة احل�سابات التي تتم من قبل مراقبي احل�سابات اخلارجيني و املراجعني
الداخليني.

(ج) الإجتماعات.
عقدت اللجنة عدد �أربعة اجتماعات خالل الفرتة من 2011/1/1م وحتى 2011/12/31م.

( )5جلنة املخاطر.
(�أ) الت�شكيل.
يتم ت�شكيل جلنة املخاطر من �سبعة �أع�ضاء على النحو التايل:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1ع�ضو جمل�س الإدارة املنتدب
2املدير املايل
3مدير �إدارة املراقبة النظامية
4مدير �إدارة املخاطر
5مدير الإدارة القانونية
6املدير التنفيذي للأكتتاب والتعوي�ضات و�إعادة الت�أمني
7مدير �إدارة املوارد الب�شرية

يتوىل ع�ضو جمل�س الإدارة املنتدب رئا�سة اللجنة ،والت�شكيل احلايل للجنة على النحو التايل:
الع�ضوية مبجل�س الإدارة

الأ�سم
ال�سيد /مايكل ويليام جاكيمان

الع�ضو املنتدب امل�ؤقت

رئي�سا

ال�سيد /تومي لوب�سا

املدير املايل

ع�ضوا

ال�سيد /ر�شدي حممد يحياوي

مدير �إدارة املخاطر

ع�ضوا

ال�سيد /فيكا�س �شوكال

املدير التنفيذي للأكتتاب والتعوي�ضات و�إعادة الت�أمني

ع�ضوا

ال�سيد /معتز احلميدي

مدير �إدارة املوارد الب�شرية

ع�ضوا

ال�سيد /عالء الباز*
ال�سيد /على نيتول*

مدير �إدارة املراقبة النظامية

ع�ضوا

مدير الإدارة القانونية

ع�ضوا

(*) مت احل�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على التعيني يف �شهر يناير 2012م.
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(ب) املهام.
تتمثل مهام اللجنة يف م�سئولية الإ�شراف على ترتيبات �إدارة املخاطر بال�شركة و�ضمان توافر النظم املالئمة لتحديد املخاطر التي ميكن �أن تتعر�ض
لها ال�شركة ،ومن ثم ال�سيطرة عليها و�إدارتها.

(ج) الإجتماعات.
عقدت اللجنة عدد �أربعة �إجتماعات خالل الفرتة من 2011/1/1م وحتى 2011/12/31م.

( )6جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت.
(�أ) الت�شكيل.
يتم ت�شكيل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت من ثالثة �أع�ضاء كحد �أدنى وخم�سة �أع�ضاء كحد �أق�صى ،والت�شكيل احلايل للجنة على النحو التايل:
الأ�سم

الع�ضوية مبجل�س الإدارة

الع�ضوية باللجنة

ال�سيد� /شون ويليام لوثر

ع�ضو غري تنفيذي ممثل جمموعة �آر �أ�س �أيه

ع�ضوا

الدكتور /حممد �سعود البليهد

ع�ضو جمل�س �إدارة م�ستقل

ع�ضوا

ال�سيد /عادل �أحمد ال�شيخ

ع�ضو غري تنفيذي ممثل لبنك الريا�ض

ع�ضوا

(ب) املهام.
الهدف من اللجنة هو �ضمان توافر ال�شفافية يف �إجراءات اختيار وتعيني وتنحية �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،علما ب�أن كافة التعيينات والتنحيات يجب
الت�صديق عليها من قبل اجلمعية العامة لل�شركة.
اللجنة م�سئولة عن �إعداد اللوائح اخلا�صة مبكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�شاغلي وظائف الإدارة العليا بال�شركة.

(ج) الإجتماعات.
عقدت اللجنة عدد �أربعة اجتماعات خالل الفرتة من 2011/1/1م وحتى 2011/12/31م.
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املبالغ املدفوعة لأع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني.
املبالغ التي تدفع �إىل رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة ،مبا فيها بدالت ح�ضور �إجتماعات جمل�س الإدارة واللجان حمددة مبواد النظام الأ�سا�سي
لل�شركة ،وامل�ستحقات الواردة بالبيانات املالية متت وفقا لأحكام هذه املواد ،وبعد مراعاة تنازل �أع�ضاء جمل�س الإدارة الغري تنفيذيني عن
م�ستحقاتهم كما �سريد الحقا.
تفا�صيل املكاف�آت امل�سددة لرئي�س جمل�س الإدارة وللأع�ضاء امل�ستقلني خالل الفرتة من 2011/1/1م وحتى 2011/12/31م ،والواردة بالبيانات
املالية ،بيانها كالتايل (بالريال):
الأ�سم

املكاف�أة ال�سنوية

بدالت املجل�س

بدالت
اللجان

الإجمايل
2010م

الإجمايل 2011م

ال�سيد /علي ح�سني علي ر�ضا
(رئي�س جمل�س الإدارة)

180٫000

12٫000

-

195٫000

192٫000

الدكتور /حممد �سعود البليهد
(ع�ضو جمل�س الإدارة)

120٫000

12٫000

4٫500

139٫500

136٫500

ال�سيد /خالد عبد العزيز حمدان
(ع�ضو جمل�س الإدارة)

120٫000

12٫000

-

135٫000

132٫000

�أع�ضاء جمل�س الإدارة الغري م�ستقلني (ممثلي بنك الريا�ض وجمموعة �آر �أ�س �أيه) تنازلوا عن حقهم يف املك�أف�آت و بدالت ح�ضور اجتماعات جمل�س
الإدارة واللجان املنبثقة عنه.
املبالغ امل�سددة لعدد خم�سة من كبار التنفيذين بال�شركة مبن فيهم ع�ضو جمل�س الإدارة املنتدب واملدير املايل خالل الفرتة املعد عنها التقرير بلغت
 6٫220٫801ريال  ،وذلك على النحو التايل:
الإجمايل 2010م

الإجمايل 2011م

البيان
مرتبات

2٫539٫780

4٫090٫477

بدالت

1٫333٫239

1٫581٫945

حوافز دورية و�سنوية

791٫717

219٫796

�أية مبالغ �أو منافع �أخرى دفعت �شهريا �أو �سنويا

569٫652

328٫583

الإجمايل

5٫234٫388

6٫220٫801

 #املبالغ املدفوعة لعدد خم�سة من كبار التنفيذين املبينة �أعاله ،تتعلق بعمليات حملة الوثائق.

ت�أكيد
خالل الفرتة املعد عنها التقرير مل تتعر�ض ال�شركة لأية عقوبات �أو جزاءات �أو قيود من قبل الهيئة العامة ل�سوق املال �أو م�ؤ�س�سة النقد العربى
ال�سعودي �أو �أي جهات رقابية �أو �إ�شرافية �أو ق�ضائية �أخرى.
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اململكة العربية ال�سعودية
فرع اخلرب
�ص.ب1276 :
 ،108الطابق الأول ،مركز الديوان التجاري
�شارع الظهران ،اخلرب 31952
هاتف / 0096638985570 :فاك�س0096638954051 :
الربيد الإلكرتوين للفرعalamiya.khobar@sa.rsagroup.com :
الرقم املجاين81 4444 2 800 :
جدة
�ص .ب2374 :
الطابق الأول ،بناية العبيكان
�شارع الأمري �سلطان
منطقة حي الزهراء ،جدة 21451
هاتف / 0096626927085 :فاك�س0096626927125 :
الربيد الإلكرتوين للفرعmalamiya.jeddah@sa.rsagroup.com :
الرقم املجاين81 4444 2 800 :
فرع الريا�ض
�ص.ب6393 :
مكتب رقم  ،203الطابق الثاين
بناية هوم �سنرت
�شارع التحلية ،ال�سليمانية
الريا�ض 11442
هاتف / 0096614651520:فاك�س0096614645457 :
الربيد الإ لكرتوين للفرعalamiya.riyadh@sa.rsagroup.com :
الرقم املجاين81 4444 2 800 :
www.alamiyainsurance.com.sa
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