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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة:

 
سوق التأمين في المملكة العربية السعودية للى الشركة وال على مساهميها الكرام، حيث أسهمت التحديات المستمرة سهالا ع 2017م لم يكن عا

 سلبي كبير على النتائج المالية للشركة. أثروعدم مالئمة الضوابط الموضوعة على عملية معالجة المطالبات داخل الشركة وخارجها في وقوع 

التي حققتها الشااركة في بداية العام والمرتبطة بالتأمين الطبي  –الجيدة  التي يُمكن وصاااها بالمتوسااطة  لى –لمالية حيث تم اكتشاااأ أا النتائج ا

 كانت ناتجة عن تراكم مطالبات غير  دقيقة  وال تمثل المطالبات الحقيقية، حيث تم معالجة ونقل معظم هذه المطالبات للشااااااركة من قبل م ود

شرك مطالبات التأمين الطبي. كما نتج عن هذه المطالبات واألرقام الغير دقيقة وضع افتراضات  معالجةة واعتمدت عليه في خدمات تتعامل معه ال

ستمرت في  صدا شركة كونها ا شكلت عبئاا على ال سة تسعير غير كافية  سيا ر  خاطئة لألسعار ، مما أدى  لى تدهور المشكلة وتحولها الحقاا  لى 

 .2017مية أعمالها خالل عام وثائق تأمين جديدة وتن

اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة وكافة موظاي الشركة بجد واجتهاد وما زالوا يعملوا  كالا من ومنذ أا تم اكتشاأ هذا التباين في أداء الشركة، عمل

خطة بناء مات الحاليين وكذلك على معالجة أسااباه هذه المشااكلة من أساااسااها وتةااحير كافة اإلجراءات والسااياسااات والعالقات مع م ود  ال د

 عمل من شأنها أا تحقق للشركة االزدهار والربحية المنشودة.

مسؤولية مع األمور المذكورة أعاله، حيث قمنا بات اذ العديد من اإلجراءات التةحيحية بما فيها  لغاء كافة ولم يتوانى أحد منا في التعامل بجدية 

ضااااافة  لى تجميد المكافلت الساااانوية لمجلس اإلدارة من أجل ت ايف األعباء المالية الحالية على عمليات باإل 2017المنر وزيادات الرواتب لعام 

ا  وتمهيد طريقاا  الشااركة قدر المسااتطاع ا للشااركة في المسااتقبلأكثر نجاحا وضااع العديد من المبادرات للتأكد من حماية كافة حملة ب. كما قمنا أيضااا

 لت اماتها لعمالءها قبل كل شيء آخر.الوثائق ولضماا وفاء الشركة بإ

( والبنك العربي AIG( والمجموعة األمريكية الدولية )MetLifeولتحقيق هذه الغاية، يعمل الشركاء المؤسسوا للشركة وهم شركة متاليف )

ن الجهات التنظيمية من أجل ( عن قره مع  دارة الشااااااركة من أجل تقديم حلول وبدائل للحااظ على المالءة المالية المطلوبة مANBالوطني )

 ضماا استمرارية الشركة في أعمالها والتأكد من استمرار ثقة كافة العمالء وأصحاه المةالر في التعامل مع الشركة وكذلك ضماا استمرارية

 وفاءنا بالت اماتنا تجاه كافة أصحاه المةالر في الوقت الراهن وفي المستقبل.

ا ع ا بأنه بناءا قمنا بتنايذه من  جراءات تةاااحيحية حتى اليوم والتحساااينات المساااتمرة التي يتم  جراًها داخلياا فيما يتعلق  ما لىنحن واثقوا تماما

شركة، يمكننا القول بأننا تعاملنا مع   األسباه واآلثار بقياس ومعالجة كافة نقاط الضعف و عادة تقييم عالقاتنا مع كافة م ود  ال دمات خارج ال

 .2017ئج المالية التي شهدتها الشركة في عام التي أدت  لى النتا

ا في التركي  على األعمال الُمربحة والمساااتدامة التي تكوا مبنية اإليجابيات التنافساااية التي تمتلكها الشاااركة  على يكمن التحد  من اآلا فةااااعدا

أ أا نتمي  بشكل كافي عن غيرنا وأا نجلب المواهب وأصحاه المةالر الرئيسيين فيها. حيث تتطلب منا اإلستراتيجية الالزمة لتحقيق هذا الهد

ا.  الالزمة من أجل تحقيق هذا الهدأ مستندين على خطة عمل أكثر  حكاما

قديمها يشمل ذلك التركي  على نقاط القوة التي نتمتع بها بما في ذلك بناء قنوات توزيع أفضل واالعتماد على منتجات متنوعة تمي  شركاًنا في ت

 فة  لى تنويع أعمالنا بعيداا عن المنتجات عالية الم اطر.للسوق باإلضا

ا من اإلجراءات اإليجابية التي ات ذتها  دارة الشااركة ومجلس اإلدارة، بما فيها التحسااينات التي تم  جراًها على األنظمة  2017تضاامن عام  عددا

سا  2018والضوابط والتي ستستمر خالل عام  ا تنايذياا يتمتع ب برة في قطاع التأمين لمدة ت يد عن عشروا وما بعده. كما أا الشركة عينت رئي

ا احتوى عام  ا في المنطقة. وأيضااا ت طط الشااركة لتنايذها خالل عام  حيث على عدة مبادرات قَيِمة وتم تحديد  جراءات لتقليل الم اطر 2017عاما

ا، منها منتجات وقنوات بيع جديدة باإلضافة  لى االستمرار في 2018 على ال برة الواسعة الثنتين من أبرز شركات التأمين  اعتماداا  البناء فةاعدا

 (.AIG)ة ( والمجموعة األمريكية الدوليMetLifeفي العالم، هما شركة متاليف )

ا، ما ت ال الشااركة تعمل مع العديد من مسااتشاااريها للتعامل مع المسااببات الرئيسااية لل سااائر  وتطوير الحوكمة الداخلية وتقي يم حقها في وأخيرا

 .الرجوع على م ود ال دمات. كما أنها كانت وما زالت تعمل عن كثب مع مؤسسة النقد العربي السعود  فيما يتعلق بكافة اإلجراءات
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المالية  تحقيق النتائج ناحيةوأا نتائج العام أعادتنا للوراء من  2017وفي ال تام، نقر نحن و دارة الشاااااركة بعدم تمكننا من تحقيق تطلعاتنا لعام 

ن اآلا التي كنا نأمل في تحقيقها حتى اليوم. ولكننا نطمئن مساااهمينا الكرام بأننا ساانسااتمر في بذل كل ما بوسااعنا من أجل  عادة تنظيم الشااركة م

ا ومن أجل تمهيد طريق ناجر للشركة  تةبر واحدة من أبرز شركات التأمين في المملكة العربية السعودية.ل فةاعدا

 

 ترام والتقدير،مع فائق االح

 رم   أبو خضرا

 رئيس مجلس اإلدارة
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 :أنشطة الشركة .1
 

ذية المطبقة في تهدف الشركة إلى إجراء عمليات التأمين التعاوني واألنشطة المرتبطة بها وفقًا لقانون مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفي

رئيسية للشركة على تأمين الحياة لألفراد والمجموعات والتأمين الصحي وتأمين الحوادث وجميع أنواع ال المنتجاتالمملكة العربية السعودية. تشتمل 

 (.2013نوفمبر  26هجري )الموافق  1435محرم  23التأمين العام. تم إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية )تداول( في تاريخ 

 

 

 األداء المالي: .2
 

 لماليمل ص قائمة المرك  ا 2.1

 

 عمليات التأمين

  

 الموجودات

)بآالف الرياالت 

 السعودية(

 2014ديسمبر  31 2015ديسمبر  31 2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31

 2,238 64,689 44,785 54,284 نقدية وشبه نقدية

 3,422 35,661 53,391 64,540 أقساط مدينة ، صافي

حةة معيد  التأمين 

 الانية االحتياطياتمن 
275,784 297,239 299,201 3,751 

 11,492 32,850 69,021 146,603 موجودات أخرى

 20,903 432,402 464,436 541,211 مجموع الموجودات

 

 المطلوبات

)بآالف الرياالت 

 السعودية(

 2014ديسمبر  31 2015ديسمبر  31 2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31

االحتياطيات  جمالي 

 أقساط التأمينالانية 

غير المكتسبة 

والمطالبات تحت 

 التسوية

459,651 412,785 383,338 5,497 

أرصدة  عادة التأمين 

دائنة وعمولة تأمين 

 غير مكتسبة

34,107 25,245 33,629 3,809 

مةروفات مستحقة 

 ومطلوبات أخرى
47,453 26,406 15,435 11,597 

 20,903 432,402 464,436 541,211 مجموع المطلوبات

 

 يات المساهمينعمل

 الموجودات

)بآالف الرياالت 

 السعودية(

 2014ديسمبر  31 2015ديسمبر  31 2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31
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 11,158 66,315 104,002 4,737 نقدية وشبه نقدية  

 ودائع استثمارات و

 ألجل
176,988 136,999 30,849 105,675 

 5,142 945 750 1,124 موجودات أخرى

 121,975 98,109 241,751 182,849 لموجودات جمالي ا

 

 2017ديسمبر  31 2016ديسمبر  31 2015ديسمبر  31 2014ديسمبر  31

المطلوبات وحقوق 

 المساهمين

)بآالف الرياالت 

 السعودية(

 المطلوبات    

 زكاة مستحقة 2,024 524 615 -

1,286 8,918 4,143 
مصروفات مستحقة  3,046

 ومطلوبات أخرى

 مجموع المطلوبات 5,070 4,667 9,533 1,286

     

 حقوق المساهمين    

 رأس المال 350,000 350,000 175,000 175,000

المتراكم العجز (172,221) (112,915) (86,424) (54,311)  

120,689 88,576 237,085 
مجموع حقوق  177,779

 المساهمين

     

121,975 98,109 241,751 
المطلوبات  مجموع 182,849

 وحقوق المساهمين

 
ارتفاع الخسائر المتراكمة  سببعود ي، و2017ديسمبر  31% من رأس مال الشركة وذلك في تاريخ 49.21خسائر الشركة المتراكمة لتبلغ ارتفعت 

والمتعلقة بالتأمين  2017عام  المصاااااااريف العمومية وا دارية با لااااااافة إلى الخسااااااارة الثير متوقعة التي بد ت في الربع الرابع منإلى ارتفاع 

 الصحي.

 
 مل ص نتائج األعمال 2.2

 التاةيل

)بآالف الرياالت 

 السعودية(

 للسنة المنتهية في

 2017ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في

 2016ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في

 2015ديسمبر  31

 أغسطس حتى 29من 

 2014ديسمبر  31 

إجمالي أقساط التأمين 

 المكتتبة 

354,880 
208,090 144,741 5,741 

صافي أقساط التأمين 

 المكتسبة 

244,780 
145,094 33,715 299 

 471 40,299 161,773 263,812 إيرادات االكتتاب

صافي المطالبات 

 المتكبدة

(229,079) 
(124,012) (30,965) (288) 

 (554) (36,425) (146,039) (279,927) مصاريف االكتتاب

 (82) 3,873 15,734 (16,115) تتابنتائج االك
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مصاريف عمومية 

عمليات  –وإدارية 

 التأمين

(47,472) 

(43,497) (35,305) (20,203) 

 (20,286) (31,431) (27,764) (63,587) النتائج التشثيلية للتأمين

دخل عموالت خاصة 

 عمليات التأمين –

2,014 
1,445 156 - 

بصة المساهمين من 

 العجز
(61,573) (26,318) (31,275) (20,286) 

مصاريف عمومية 

عمليات  –وإدارية 

 المساهمين

(1,731) (1,412) (1,185) (12,843) 

دخل عموالت خاصة 

عمليات  –وتوزيعات 

 المساهمين

5,498 5,875 963 793 

مصاريف ما قبل 

 التأسيس
- - - (11,336) 

صافي ال سارة 

)المساهمين( قبل 

 ال كاة

(57,806) (21,855) (31,498) (43,671) 

 

  جمالي أقساط التأمين المكتتبة وصافي أقساط التأمين المكتسبة 2.2.1

قطاع 

 التأمين

)بآالف 

الرياالت 

 السعودية(

 للسنة المنتهية في

 2017ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في

 2016ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في

 2015ديسمبر  31

أغسطس  29من 

 حتى

 2014بر ديسم 31 

إجمالي 

أقساط 

التأمين 

 المكتتبة

صافي 

أقساط 

التأمين 

 المكتسبة

إجمالي 

أقساط 

التأمين 

 المكتتبة

صافي 

أقساط 

التأمين 

 المكتسبة

إجمالي 

أقساط 

التأمين 

 المكتتبة

صافي 

أقساط 

التأمين 

 المكتسبة

إجمالي 

أقساط 

التأمين 

 المكتتبة

صافي 

أقساط 

التأمين 

 المكتسبة

التأمين 

 الصحي
240,044 197,487 127,312 127,234 90,989 27,871 974 79 

الحماية 

 واالدخار
30,797 13,208 24,199 6,614 16,658 4,091 - - 

 1 720 23 3,475 57 18,904 84 15,218 الممتلكات

 - - 20 190 7,864 13,572 29,891 38,502 المركبات

الحوادث 

والمسؤولية 

 العامة

21,617 2,790 13,085 1,746 5,929 1,015 2,343 46 

الطاقة 

 والهندسي
4,203 71 7,937 25 24,015 6 316 - 

 - - 172 2,083 265 1,708 408 3,794 البحري

 172 1,388 517 1,402 1,290 1,374 841 706 عام أخرى

 299 5,741 33,715 144,741 145,094 208,090 244,780 354,880 المجموع
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كًًل من في  2017عام  في الذي تم تحقيقهبسبب النمو الملحوظ  2016% مقارنة بعام 71بنسبة  2017فع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في عام ارت

ل % ساهم فيها بشك14كما بققت بقية المنتجات نمًوا بنسبة . %184بنسبة ارتفع  الذيوتأمين المركبات % 89والذي ارتفع بنسبة  التأمين الصحي

 كبير النمو المحقق في تأمين الحماية واالدخار.

 

ً  2017مليون لاير سعودي في عام  244.8ليصبح  2016مليون لاير سعودي في عام  145.1كما ارتفع صافي أقساط التأمين المكتسبة من   مدعوما

بأقسااااط  لًلبتفاظمساااتوى العالي با لاااافة إلى ال دخارللتأمين الصاااحي وتأمين المركبات وتأمين الحماية واال بنمو إجمالي أقسااااط التأمين المكتتبة

 التأمين في هذا النشاط التأميني.

 

  جمالي أقساط التأمين المكتتبة والتحليل الجغرافي 2.2.1.1

 المنطقة

)باااااآالف الاااااريااااااالت 

 السعودية(

 للسنة المنتهية في

 2017ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في

 2016ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في

 2015ديسمبر  31

 أغسطس حتى 29من 

 2014ديسمبر  31 

 5,741 129,541 91,613 114,806 الوسطى

 - 15,200 60,377 99,171 الثربية

 - - 56,100 140,903 الشرقية

 5,741 144,741 208,090 354,880 المجموع

 

% 32يتبعها المنطقة الوسطى التي أسهمت بنسبة ، ة الشرقيةالمنطق إجمالي أقساط التأمين المكتتبة من% من 40تم تحقيق ما نسبته ، 2017في عام 

  % تقريبًا.28تقريبًا، ومن  م المنطقة الثربية بنسبة 

 

  يرادات االكتتاه 2.2.2

 التاةيل

)باااااآالف الاااااريااااااالت 

 السعودية(

 للسنة المنتهية في

 2017ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في

 2016ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في

 2015ديسمبر  31

 أغسطس حتى 29من 

 2014ديسمبر  31 

صافي أقساط التأمين 

 المكتسبة
244,780 145,094 33,715 299 

عمولة إعادة التأمين 

 المكتسبة
13,409 10,733 4,651 172 

 5 1,933 5,946 5,623 إيرادات اكتتاب أخرى

 جمالي  يرادات 

 االكتتاه
263,812 161,773 40,299 471 

 

إلى الزيادة الملحوظة في بجم أعمال التأمين التي نتج عنها زيادة في  2016مقارنة بعام  2017الزيادة الكبيرة في إيرادات االكتتاب في عام ترجع 

إعادة تأمينها التي يتم و المنقولة أقساط التأمين المكتسبة وعموالت إعادة التأمين والتي تتضمن أيًضا عموالت إعادة التأمين على محفظة متًليف أليكو

وذلك بأخذ رسوم إدارية  المنقولة تشثيل محفظة أليكول شركة عن المصاريف التي تتكبدهابالكامل إلى شركة متًليف. تقوم شركة متًليف بتعويض ال

 يتم قيدها تحت بند "إيرادات اكتتاب أخرى".ومن شركة متًليف 

 

 لمملكة العربية السعودية ابتداءً ة بين شركة التعاونية والثالبية العظمى من شركات التأمين في اتفاقية المنافذ المبرمابالمشاركة في  أيًضا قامت الشركة

تأمين المركبات األجنبية العابرة للمملكة العربية السعودية عبر جميع المنافذ الحدودية )ما عدا منفذ والمتعلقة بالمشاركة في  2015ر يناي 1من تاريخ 

نتائج  صافي التثطية يكون لها بصة متساوية من، فإن جميع شركات التأمين المشاركة في هذه االتفاقية. وبناًءا على هذه البحرين "جسر الملك فهد"(

لمدة  ًلث سنوات ابتداًءا من  االتفاقيةكافة المصاريف المتعلقة بإدارة هذه المحفظة من قبل شركة التعاونية. تسري هذه  ابتسابهذه المحفظة بعد 

بند "إيرادات اكتتاب  تحتومن المتوقع أن تُجدد بنفس الشروط. يتم تصنيف الدخل المتعلق بهذه المحفظة في القوائم المالية  2015اير ين 1تاريخ 

 أخرى".
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 صافي المطالبات المتكبدة 2.2.3

 قطاع التأمين

)بآالف الرياالت 

 السعودية(

 للسنة المنتهية في

 2017ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في

 2016سمبر دي 31

 للسنة المنتهية في

 2015ديسمبر  31

 أغسطس حتى 29من 

 2014ديسمبر  31 

 62 25,753 108,485 195,924 التأمين الصحي

 - 3,608 7,863 6,114 الحماية واالدخار

 1 36 99 (5) الممتلكات

 - 174 7,546 25,625 المركبات

الحوادث والمسؤولية 

 العامة
1,022 40 788 44 

 9 27 64 9 والهندسي الطاقة

 - 131 5 137 البحري

 181 447 (91) 253 عام أخرى

 288 30,965 124,012 229,079 المجموع

 

الصاااحي وتأمين  بسااابب الزيادة المؤ رة في بجم أعمال التأمين 2016مقارنة بعام  2017ارتفع صاااافي المطالبات المتكبدة بشاااكل ملحوظ في عام 

، ويعود ساابب هذا 2017في عام  %99.2إلى  2016% في عام 85.3فاع صااافي معدل الخسااارة للتأمين الصااحي من المركبات، با لااافة إلى ارت

مما أ ر بدوره على سااًلمة وكفاية تسااعير  ينالتوقيت المناسااببالشااكل و بشااكل أساااسااي لمطالبات كبيرة متراكمة لم تصاال إلى علم الشااركةاالرتفاع 

 مسااتمرة الشااركةما زالت  .النابية الفنية مما كان له أ ر مباشاار على ارتفاع معدل خسااارة محفظة التأمين الطبيو ائق التأمين ومعايير اكتتابها من 

 .اتخاذ كافة التدابير الًلزمة لمعالجتها وتفادي تكرارها مستقبًًل ستقوم بفي تحليل األسباب التي أدت إلى هذه الخسارة و

 

 مةاريف االكتتاه 2.2.4

 التاةيل

االت )بآالف الري

 السعودية(

 2015ديسمبر  31 2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31
 أغسطس حتى 29من 

 2014ديسمبر  31 

صافي المطالبات 

 المتكبدة
229,079 124,012 30,965 288 

 137 3,285 15,490 28,868 عموالت متكبدة

 38 548 2,319 3,644 إشراف و فحصرسوم 

مصاريف اكتتاب 

 أخرى
2,067 1,247 395 - 

مخصص ديون 

 مشكوك في تحصيلها
6,324 2,971 1,232 91 

التثير في ابتياطي 

 عجز االقساط
9,945 - - - 

مجموع مةاريف 

 االكتتاه
279,927 146,039 36,425 554 

 

تيجة لنمو صافي أقساط ارتفع مجموع مصاريف االكتتاب بشكل ملحوظ بسبب الزيادة الكبيرة في صافي المطالبات المتكبدة وفي العموالت المتكبدة ن

 .وارتفاع صافي معدل الخسارة كما ذُكر مسبقًا التأمين المكتسبة

 

  جمالي المةاريف 2.2.5

 للسنة المنتهية في التاةيل

 2017ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في

 2016ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في

 2015ديسمبر  31

 أغسطس حتى 29من 

 2014ديسمبر  31 
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)بآالف الرياالت 

 السعودية(

مصاريف عمومية 

عمليات  –وإدارية 

 التأمين

47,472 43,497 35,305 20,203 

مصاريف عمومية 

عمليات  –وإدارية 

 المساهمين

1,731 1,412 1,185 12,843 

مصاريف ما قبل 

 التأسيس، صافي
- - - 11,336 

 33,046 36,490 44,909 49,203 مجموع المةاريف

 

مةاريف عمومية 

 ةو داري

)بآالف الرياالت 

 السعودية(

 للسنة المنتهية في

 2017ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في

 2016ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في

 2015ديسمبر  31

 أغسطس حتى 29من 

 2014ديسمبر  31 

 13,650 23,844 31,329 34,408 تكاليف الموظفين

 2,707 2,614 2,462 3,007 أتعاب قانونية ومهنية

 3,319 1,014 2,204 1,976 اتإيجار

 3,379 2,734 2,452 1,955 استهًلك

مصاريف تقنية 

 المعلومات
3,187 

3,013 
2,460 2,441 

 1,569 914 515 751 وإقامة سفرمصاريف 

مصاريف مجلس 

 ا دارة
1,120 

1,003 
1,018 1,085 

 1,262 1,891 1,931 2,792 أخرى

 - - - 7 خسائر بيع أصول

ريف مجموع المةا

 العمومية واإلدارية
49,203 

44,909 
36,490 33,046 

 

نتجت هذه الزيادة عن توظيف المزيد كما % بسبب زيادة تكاليف الموظفين بشكل رئيسي، 9.5ارتفع مجموع المصاريف العمومية وا دارية بنسبة 

 مع زيادة بجم األعمال.بشكل يتًلءم من األفراد لدعم عمليات التأمين 

صافي أقساط التأمين المكتسبة(  / عن النمو في مجموع المصاريف، فقد انخفضت نسبة المصاريف )المصاريف العمومية وا داريةبصرف النظر 

 .2017% في عام 20لتصبح  2016% في عام 31من 

 

 

 النتائج التشغيلية للتأمين: 2.2.6

 التاةيل

)بآالف الرياالت 

 السعودية(

 للسنة المنتهية في

 2017ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في

 2016ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في

 2015ديسمبر  31

 أغسطس حتى 29من 

 2014ديسمبر  31 

 471 40,299 161,773 263,812 إيرادات االكتتاب

 (554) (36,425) (146,039) (279,927) مصاريف االكتتاب

 (82) 3,873 15,734 (16,115) نتائج االكتتاه
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ة المصاريف العمومي

عمليات  –وا دارية 

 التأمين

(47,472) (43,497) (35,305) (20,203) 

النتائج التشغيلية 

 للتأمين

(63,587) 
(27,764) (31,431) (20,286) 

 

مليون  31.8 بقيمةنتائج االكتتاب  تراجعبسبب مليون لاير سعودي  35.8بقيمة  2016مقارنة بعام  2017النتائج التشثيلية للتأمين في عام  تراجعت

 مليون لاير سعودي. 3.9بقيمة ارتفاع المصاريف العمومية وا دارية  الصحي با لافة إلىنتيجة الرتفاع معدل خسارة التأمين لاير سعودي 

 

 

 ال طط والقرارات المهمة والتوقعات المستقبلية ألعمال الشركة: .3
 

 هي: 2018خططنا الرئيسية في عام 

وذلك من خًلل تنمية قطاعات أخرى مثل تأمين ال الشركة من أجل التأكد من تقليل االعتماد على قطاع التأمين الطبي تنويع قطاعات أعم •

 الحماية واالدخار لألفراد والمجموعات، وكذلك التأمين لد الحوادث وتأمين السفر والتأمين العام وذلك طبقًا الستراتيجية الشركة.

 لتأمين الصحي مع تطبيق معايير اكتتاب محافظة من أجل تحقيق نتائج اكتتاب أفضل.استهداف فئات محددة من عمًلء ا •

الشركة على المنافسة في جذب عمًلء جدد مع  قدرةمراجعة أساسيات تسعير التأمين الصحي لضمان فعالية وعدالة التسعير مع عدم تقييد  •

 ى الرغبة في المخاطرة.لمن استراتيجية الشركة ومد وذلك المحافظة على العمًلء الحاليين

تيسير معامًلت العمًلء ورفع مستوى الوالء من أجل تطوير المحفظة التأمينية ( لservice capacityاالستمرار في تطوير سعة الخدمة ) •

 توقعات العمًلء من مختلف الفئات. يحققبشكل 

 third-party) بكام الرقابة على إدارة مطالبات الطرف اآلخرتشديد الرقابة على إدارة المطالبات الطبية وتقليل المطالبات المتراكمة، وإ •

claims management با لافة إلى تعزيز دور إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية من أجل تمكين الشركة من إجراء التصحيحات ،)

 الًلزمة بشكل أسرع لتفادي أي مخاطر سلبية إلافية.

 في قطاعات األعمال المرغوبة.عدد العمًلء وزيادة المبيعات زيادة من أجل إنشاء قنوات توزيع جديدة  •

نقل مخاطر التأمين من خًلل تطوير عًلقات مع شركات تأمين بسنة السمعة تتمتع بخبرة طويلة في هذه المجاالت، وال سيما قطاعات  •

 تأمين الحياة وتأمين المركبات.

ي سدادها من العمًلء من أجل تجنب الديون المشكوك في تحصيلها وتعزيز تقليل مخاطر االئتمان، ومراقبة تحصيل الدفعات المتأخر ف •

 هامش المًلءة المالية.

مراقبة وتخفيض المصاريف العمومية وا دارية من خًلل إعادة هيكلة األنشطة التشثيلية وأنشطة تقنية المعلومات وذلك من أجل تقديم  •

 خدمات أفضل للعمًلء وتحسين عملية اتخاذ القرارات.

 

 :هاألعمال المستقبلية التوقعاتاستراتيجية الشركة و

 

مع التركيز بشكل  التحولفترة مر الشركة خًلل ، ست2018بناًءا على ا جراءات التصحيحية والمركزة التي تم اتخاذها والتي ستستمر خًلل عام 

ن تحقيق نمو مستدام ومربح في السنوات القادمة. ولهذا فإن على النمو في منتجات محددة والتي ستضمالتركيز رئيسي على تعزيز قيمة المساهمين و

    يتم اعتمادها من مجلس ا دارة.بعد أن عن التوقعات المستقبلية ألعمالها  با عًلنوستقوم الشركة تعمل على تحديث استراتيجيتها 
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 : دارة الم اطر .4
 

 ستراتيجية الم اطر 

رة جميع مخاطر الشركة. كما استطاعت الشركة من خًلل االستفادة من وجود هيكل متين  دارة المخاطر نهًجا تكاملياً واسعاً في إداماتخذت الشركة 

حاب أن تخلق قيمة مضافة. كما أن وجود هذا الهيكل يمكن الشركة من التعامل بكفاءة عالية مع األبداث المستقبلية المجهولة من أجل بماية أص

تخطيط األعمال في الشركة، بيث يتم   اتارة المخاطر في الشركة مع عملية صياغة االستراتيجيات وعمليالمصالح في الشركة.  تتكامل عملية إد

( وإنشاء بوكمة متينة  دارة المخاطر Risk Appetiteستراتيجي عن طريق التحديد المًلئم لمدى الرغبة في المخاطرة )إإدارة المخاطر بشكل 

(Risk Governance.) 

 (Risk Appetiteم اطرة )مدى الرغبة في ال 

الخاص بالشركة  ةتُعتبر مدى الرغبة في المخاطرة جزًءا أساسياً من هيكل إدارة المخاطر الخاص بنا. يتم إعداد الهيكل العام لمدى الرغبة في المخاطر

ي. كما تستفيد الشركة من الخبرة العالمية في من أجل تمكين ا دارة الفعالة للمخاطر ومن أجل االلتزام مع أنظمة ولوائح مؤسسة النقد العربي السعود

 (.AIG( والمجموعة األمريكية الدولية )MetLifeستراتيجيين للشركة: متًليف )إعداد مدى الرغبة في المخاطرة والمستمدة من الشركاء ا 

 حوكمة الم اطر 

بيانات المخاطر من خًلل األنظمة المتابة في الشركة وكذلك  اعتمدت الشركة نموذج "خطوط الدفاع الثًلث" والذي يهدف لرفع كفاءة عملية تداول

 إقامة فهم سليم ألدوار ومسؤوليات مجلس ا دارة وإدارة الشركة وموظفي الشركة في ما يتعلق بممارسة وظائف إدارة المخاطر.

 موج  الم اطر التي تواجهها الشركة

 يف هذه المخاطر في الفئات التالية:تتعرض الشركة ألنواع مختلفة من المخاطر، يتم إدارة وتصن

 الم اطر االستراتيجية

تسعى الشركة إلى الحد من التعرض للمخاطر االستراتيجية المنسوبة إلى التخطيط االستراتيجي وتطوير المنتجات 

 والسمعة وبوكمة الشركة ومخاطر االستثمار في البلد.

ها بصورة نشطة من خًلل مراقبة المؤشرات الرئيسية للمخاطر وبشكل عام، يتم إدارة المخاطر االستراتيجية والتحكم ب

بصورة منتظمة. يشمل المؤشر الرئيسي للخطر االستراتيجي االنحراف عن ا يراد المخطط ومستوى هامش المًلءة 

 اتخذ مجلس إدارة الشركة جميع الخطوات الًلزمة لضمانكما المالية والخسائر المتراكمة من رأس المال المدفوع. 

 الشركات. ( من نظام150االلتزام بمتطلبات المادة رقم )

 مينيةأالم اطر الت

عمليات التأمين بصورة نشطة. تشمل فئة "مخاطر التأمين" االكتتاب  عنمراقبة وتخفيف المخاطر التأمينية الناجمة  يتم

 وتسوية المطالبات وإعادة التأمين والتسعير.

فرص السوقية التي يكون فيها معدل المخاطرة مرتفع من أجل جلب إيرادات ستفادة من الا  إلىال تسعى الشركة 

صافي معدل الخسارة ومعدل االبتفاظ( بصورة  أيمرتفعة. كما تراقب الشركة المؤشرات الرئيسية لمخاطر التامين )

 منتظمة.

نتج عن  والذي 2017في التأمين الصحي في الربع الثالث من عام  جوهرير اللتطواستجابت الشركة بشكل فعال ل

عززت قدرتها على إدارة مخاطر التأمين بشكل أكثر فعالية. وقد تم ذلك بيث أن الشركة  معالجة المطالبات الطبية،

 وإدارة المخاطر. ا كتواري المعين للخبيرعن طريق ولع لوابط قوية لًلكتتاب وإدارة فعالة للمطالبات وفقاً 

المخاطر المالية بانتظام. وتشمل المخاطر المالية على كل من المخاطر االئتمانية والمخاطر السوقية ولبط يتم مراقبة  الم اطر المالية
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 ومخاطر السيولة.

تتولى الشركة إدارة المخاطر االئتمانية مع الكيانات المعتمدة والناشئة من التعامل مع شركات  الم اطر االئتمانية: 

بات المستحقة، ومع البنوك من أجل الوفاء بالتزاماتها، وأيضا مع العمًلء بشأن إعادة التأمين فيما يتعلق بتسوية المطال

سداد المبالغ المستحقة. وقد قامت الشركة بولع سياسات ولوابط كافية لًلئتمان من أجل إدارة المخاطر االئتمانية 

دة التأمين عن طريق ولع المتعلقة بالعمًلء والبنوك. يتم تخفيف التعرض للمخاطر الناجمة من إعسار شركة إعا

معايير كافية لتقييم الولع المالي لشركات إعادة التأمين التي تتعامل معها الشركة وأيضا من خًلل مراقبة معايير 

أخرى متعلقة بأنشطة شركات إعادة التأمين والتي تشمل تجمعات المخاطر االئتمانية والخصائص االقتصادية 

من  الناجمة عن تعثر سداد العمًلء  لمخاطرليتم تقليل التعرض  كات إعادة التأمين.والمناطق الجثرافية المشابهة لشر

 .خًلل تطبيق لوابط سليمة على إدارة الديون المعدومة من خًلل لجنة مراقبة االئتمان

يتم قياس التعرض للمخاطر السوقية من خًلل دارسة المتثيرات المالية المؤ رة على السوق  الم اطر السوقية:

يعتبر  أسعار األسهم وأسعار العقارات. كما يوجد لدى الشركة سياسة لًلستثمار من أجل التحكم بالمخاطر السوقية.ك

 مدى تعرض الشركة للمخاطر السوقية محدود جدًا.

بالمحافظة على سيولة كافية من أجل الوفاء بالتزاماتها المتوقعة  –في جميع األوقات  –تقوم الشركة  م اطر السيولة:

يوجد  "( من أجل إدارة مخاطر االستثمار والسيولة.ALMتطبيق إطار إدارة األصول والخصوم )"تم  والمحتملة.

لدى الشركة رغبة منخفضة في أن تكون في ولع برج من نابية السيولة في وقت، وفي هذه الحالة لن تقوم الشركة 

وفي بال أصبحت فجوة السيولة ليقة  بشكل نشط، باتخاذ أي مصاريف اختيارية. باليًا يتم مراقبة مخاطر السيولة

 .للثاية، ستقوم الشركة بتصفية االستثمارات طويلة األجل إذا لزم األمر

 لم اطر التشغيليةا

العمليات التشثيلية ولكنها تقبل بالخطر التشثيلي في بال كونه  عنتسعى الشركة إلى عدم قبول المخاطر الناجمة 

 الخاصة بها. يوجد هناك أنواع مختلفة من المخاطر التشثيلية وتم تصنيفها كما يلي:جزء مكمل ألعمال التأمين 

  مخاطر المبيعات ▪

  مخاطر غسيل األموال ▪

  المخاطر القانونية ▪

  مخاطر تقنية المعلومات ▪

  مخاطر الموارد البشرية ▪

  االلتزاممخاطر عدم  ▪

 مخاطر االبتيال ▪

 

رئيسية معينة، هذه البدايات هي االنحراف عن هدف المبيعات والقيمة تُحدد الشركة بدايات الخطر في مجاالت تشثيل 

الشاملة للخسائر التشثيلية وعدد االختبارات الناجحة الستمرارية العمل وعدد غرامات عدم االلتزام وعدد باالت 

أدوات المراقبة  بتع ي الشركة  تقومكما  .ومقياس الفترة الزمنية لتسوية المطالبات وبل مشاكل العمًلء االبتيال

 في ضوء التغييرات الجوهرية في التامين الطبي. معالجة المطالبات الطبية علىالسليمة 

تتم إدارة المخاطر التشثيلية إلى مستوى مقبول من خًلل مجموعة من األساليب المناسبة التي تساهم بشكل فعال في 

للمخاطر واألنظمة والضوابط المحكمة وا دارة إدارة الخطر التشثيلي، تتضمن هذه األساليب الحوكمة الرصينة 

الفاعلة للموارد، بيث تتم إدارة الخطر التشثيلي وفقًا لمستوى يتناسب مع مدى تحمل المخاطر في الشركة. قامت 

 ، هذه ا جراءات هي:المخاطر التشثيليةإجراءات عملية  دارة  الشركة أيًضا بتنفيذ

 ربع سنو . يتم تنايذه بشكل (،RCSAر )التقييم الذاتي للسيطرة على الم اط •

 شهر . تقييم السجل ال سائر السابقة، يتم تنايذه بشكل •
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 أنشطة  دارة الم اطر

 .شهر  بشكل ( تجتمعاإلدارةمستوى  على أنشأت الشركة لجنة  دارة الم اطر التنايذية )لجنة ▪

 ياا.وسن تجتماعاا بعةأر لی  طرلمخا دارة ا لجنة تجتماعاا ددعتم زيادة  ▪

 .2017خالل عام  (ربع سنو )الشركة ثالث تقييمات للم اطر  أجرت ▪

 .عقدت الشركة ورشة عمل لمدة يومين حول التقييم الذاتي لم اطر الكياا والتقارير عن حوادث ال سارة ▪

 .أداء الموظاينتقييم  دارة الم اطر ب تطبيقالشركة في تبني  شرعت ▪
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 المعايير المحاسبية: .5
 

 , فيما ينعلق بحساب الزكاة والدخل مؤسسة النقد العربي السعودي ديًلت مع تع( IFRSالمعايير الدولية  عداد التقارير المالية ) تُطبق الشركة

باستثناء تطبيق معايير المحاسبة ،(IASB)مجلس معايير المحاسبة الدولية  المحاسبة الدولية الصادرة عن معايير تطبيق كافة  والذي يشترط

"فرض الضرائب" بقدر مالهم عًلقة بالزكاة والدخل.وفقا لتعميم مؤسسة النقد العربي  -IFRIC  21"لرائب الدخل" و -12  (IAS) الدولية

الًلبقة من لمن توليحات معينة ذات عًلقة بحسابات الزكاة والدخل  والتعديًلت 2017أبريل  11بتاريخ  31000074519السعودي رقم 

   السعودي"( والزكاة والخل ليتم الحصول عليها من لمن بصة المساهم تحت الدخل المحتفظ به. )"تعميم مؤسسة النقد العربي

 

 

 سياسة توزيع األرباح: .6
 

 تتلخص سياسة الشركة المعتمدة من مجلس االدارة لتوزيع األرباح بحسب القوانين، كما يلي:

 

 يتم توزيع أرباح المساهمين كما يلي:

 

 .المقررة لدخلالزكاة ولريبة ا تُجنب .1

( من األرباح الصافية لتكوين ابتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ اجمالي %20) يُجنب .2

 ( من رأس المال المدفوع.%100االبتياطي )

قدر الذي اللك بد تحديد نصيب األسهم في صافي األرباح أن تقرر تكوين ابتياطات أخرى، وذنالعادية عالعامة يمكن للجمعية  .3

 يحقق مصلحة الشركة ويكفل توزيع أرباح  ابتة قدر ا مكان على المساهمين.

 أو يحول إلى بساب األرباح المتبقاة.  بناًء على توصية مجلس االدارة يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة من األرباح .4

توزيع األرباح أو التوصيات بذلك. وتدفع األرباح المقرر  ن تأخير عن أي قرارات بشأنوبد يةالمال السوقيجب ابًلغ هيئة  .5

جارة توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس ا دارة، وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة الت

 موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي. والصناعة وبعد الحصول على 

 

 

 

 تعود ألعضاء مجلس  دارة الُمةدر: اكتتاهوق وصف أل  مةلحة وحقوق خيار وحق .7
 

في أسهم أو أدوات دين الشركة وأي تثيير في هذه المصلحة خًلل  أو أقاربهموصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس ا دارة أو كبار التنفيذيين 

 السنة المالية:

 

 نسبة الملكية نسبة التغيير
صافي 

 التغيير

  بداية العام نهاية العام

تعود له  من اسم

 المةلحة
عدد  أدوات الدين

 األسهم

أدوات 

 الدين

 عدد األسهم

 سليمان سعود السياري 10,000 0 10,000 0 0 0.0286% 0%

 بوخضراأرمزي كنعان  100 0 100 0 0 0.00029% 0%

 خالد بمد اليحيى 100 0 100 0 0 0.00029% 0%
 

 

 

 :المساهمين الرئيسيين وملكيتهم في الشركة
 

http://www.metlifeaiganb.com/


 

 

 

 

 

 المملكة العربية السعودية – 11554الرياض  56437ص.ب. 

  00966115109396فاكس:  00966115109300هاتف: 
www.metlifeaiganb.com 

15 

 التاريخ سم المستثمرا الرصيد الحالي ةبة الملكينس

انشورنس اليف أميريكان 10,500,000 30%  31/12/2017 

الوطني العربي البنك 10,480,000 29.94%  31/12/2017 

10% 3,500,000 
سيرفسس  آند انفسمنت ايه اي ام جي آي ايه

 ذ.م.م
31/12/2017 

 

 

 سجالت المساهمين:

( سجًلت للمساهمين كما يلي:5خمسة ) 2017نة المالية طلبت الشركة خًلل الس  

 # تاريخ الطلب السبب

سجل إغًلق السنة المالية السابقة –أخرى   03/01/2017 1 

 2 11/04/2017 الجمعية العامة السنوية

متطلب نظامي –أخرى   05/06/2017 3 

متطلب  دارة االلتزام –إجراءات الشركة   23/11/2017 4 

ل إغًلق السنة الماليةسج –أخرى   31/12/2017 5 

 

 

 

وصف أل  مةلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التةويت تعود ألش اص )عدا أعضاء  .8
 مجلس  دارة الُمةدر وكبار التنايذين وأزواجهم وأوالدهم القةر(:

 

ولم  التعاوني.الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين % أو أكثر من أسهم شركة متًليف والمجموعة األمريكية 5يعادل  يوجد أي شخص يمتلك ما ال

% أو أكثر من األسهم بإبًلغ الشركة بتلك الحقوق أو أي تثيير فيها 5يقم أي شخص له مصلحة في فئة األسهم ذات األبقية في التصويت ويمتلك 

 .2017خًلل السنه المالية 

 

 قروض أو  صدارات / استرداد ألوراق مالية: .9
 

، ال يوجد أي قروض على الشركة واجبة السداد عند الطلب أو غير ذلك، ولم تقم الشركة بدفع أي مبالغ لسداد قروض خًلل السنة 2017خًلل عام 

 .2017ديسمبر  31المالية المنتهية في 

 

 لم تقم الشركة باسترداد أو شراء أو إلثاء من جانبها ألي أدوات قابلة لًلسترداد أو أوراق مالية متبقية.
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة: .10
 

 :تأمينيةعقود غير  1.10

 

مبلغ المعاملة 

خالل السنة 

المنتهية في 

ديسمبر  31

2017 

 صاحب المةلحة طبيعة المعاملة الاترة
 سم الطرأ 

 ذو  العالقة
  سم الشركة / الطرأ المتعامل معه

 

13,442,267 
سنه وابده إبتداء 

 2017-أبريل-1من 

عادة إتفاقيات إ

 التأمين التناسبي

عضو مجلس 

ا داره: آصف 

 إقبال

 المجموعة

 األمريكية

 الدولية

 أميركان- الدولية األمريكية المجموعة

 نيو كومباني، أشورانس هوم

 كومباني أنشورنس هامبشاير

 أنشورنس فاير يونيون ناشيونالو

 بيتسبيرغ أوف كومباني

1 

1,121,206 
سنه وابده إبتداء 

 2017-أبريل-1من 

فائض خسائر 

 أقساط التأمين

عضو مجلس 

ا داره: آصف 

 إقبال

 المجموعة

 األمريكية

 الدولية

 أميركان- الدولية األمريكية المجموعة

 نيو كومباني، أشورانس هوم

 كومباني أنشورنس هامبشاير

 أنشورنس فاير يونيون ناشيونالو

 بيتسبيرغ أوف كومباني

2 

9,925,365 

بسب صًلبية 

 إخطار إعادة

 التأمين

إعادة التأمين 

 ا ختياري

عضو مجلس 

ا داره: آصف 

 إقبال

 المجموعة

 األمريكية

 الدولية

المجموعة األمريكية الدوليه أو أي 

 من شركاتها التابعة أو الشقيقة

3 

إتفاقية الخدمات  خمس أعوام 795,746

 الفنية

عضو مجلس 

ا داره: آصف 

 إقبال

 المجموعة

 األمريكية

 الدولية

جي ام إي ايه انفسمنت آند  ايه آي

 سيرفسس انك

4 

يستمر باستمرار  مجاني

الشركة أو الثاء 

العقد بسب رغبة 

 الطرفين

اتفاقيات 

ترخيص 

العًلمات 

 التجارية

عضو مجلس 

ا داره: آصف 

 إقبال

 المجموعة

 األمريكية

 الدولية

 5   الدولية األمريكية المجموعة

سنه وابده إبتداء  5,584,943

-مارس-1من 

2017 

إتفاقيات إعادة 

التأمين 

 ا ختياري

عضاء مجلس أ

ا دارة: لما 

الحاج إبراهيم، 

خوليو جارسيا 

فيًللون، يوئيل 

بمصي وكارل 

طاشجيان 

مصلحة مباشرة 

بإعتبارهم ممثلين 

لشركة أمريكان 

اليف أنشورنس 

كومباني/متًليف 

والمالكة لشركة 

ديلوير أمريكان 

اليف  أمريكان

إنشورنس 

 كومباني

ديلوير أمريكان اليف أنشورنس 

 كومباني

6 
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اليف أنشورنس 

 كومباني.

سنه وابده إبتداء  41,454

 2017-يوليو-1من 

إتفاقية إعادة 

 تأمين الكوارث

أمريكان اليف  

إنشورنس 

 كومباني

شركة متروبوليتان اليف انشورانس 

 كومباني

7 

سنه وابده إبتداء  85,693

 2017-يناير-1من 

اتفاقية إعادة 

أمين الحوادث ت

 والصحة

أمريكان اليف  

إنشورنس 

 كومباني

ديلوير أمريكان اليف أنشورنس 

 كومباني

8 

سنه وابده إبتداء  10,974,541

 2015-أبريل-1من 

و بتي انتهاء 

 المحفظة التامينية

إتفاقية نقل 

المحفظه وإعادة 

 التأمين

أمريكان اليف  

إنشورنس 

 كومباني

أمريكان اليف إنشورنس 

 ي)أليكو(كومبان

9 

إتفاقية الخدمات  خمس أعوام 270,205

 الفنية

أمريكان اليف  

إنشورنس 

 كومباني

 10 أمريكان اليف إنشورنس كومباني

يستمر باستمرار  مجاني

الشركة أو الثاء 

العقد بسب رغبة 

 الطرفين

اتفاقيات 

ترخيص 

العًلمات 

 التجارية

أمريكان اليف  

إنشورنس 

 كومباني

 11 رنس كومبانيأمريكان اليف إنشو

يستمر باستمرار  31,531,361

الشركة أو الثاء 

العقد بسب رغبة 

 الطرفين

 

إتفاقية توزيع 

منتجات التأمين 

 البنكية

أعضاء مجلس 

ا دارة روبير 

عيد ونزار 

التويجري 

مصلحة مباشرة 

بإعتبارهم ممثلين 

للبنك العربي 

 الوطني

البنك العربي 

 الوطني

وكالة البنك العربي الوطني و  

 العربي للتأمين

12 

مدة العقد تختلف  1,411,349

بإختًلف نوع 

 الضمان

الضمانات 

 الماليه

البنك العربي  

 الوطني

 13 البنك العربي الوطني

البنك العربي   ودائع ألجل قصيرة األجل 88,000,000

 الوطني

 14 البنك العربي الوطني

( سنوات 10عشر ) 10,000,000

 إبتداء من

7/10/2015 

 

صكوك البنك 

 العربي الوطني

البنك العربي  

 الوطني

 15 البنك العربي الوطني

مستمرة طوال مدة  15,122,334

 بوليصة التأمين

أقساط تأمين 

بسب الكشف 

 المرفق

البنك العربي  

 الوطني

 16 البنك العربي الوطني

يستمر باستمرار  مجاني

الشركة أو الثاء 

العقد بسب رغبة 

 الطرفين

 اتفاقيات

ترخيص 

العًلمات 

 التجارية

البنك العربي  

 الوطني

 17 البنك العربي الوطني
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 :يةعقود تأمين 2.10
 

 ةالتأمينية التغطي ةالتغطي نوع العقد 
  جمالي قسط

 التأمين
 مدة العقد

الطرأ ذو 

 ةالعالق

صاحب /

 المةلحة

و يقة تأمين  1

مسؤولية مدراء 

 ا دارة والتنفيذيين

تأمين مسؤولية 

ء ا دارة مدرا

 والتنفيذيين

 سنة وابده 370,000 200,000,000

-1إبتداء من 

 2017-يوليو

البنك العربي 

| أعضاء  الوطني

مجلس ا دارة 

الممثلين للبنك 

العربي الوطني: 

روبير عيد ونزار 

 التويجري

و يقة شحن  2

البضائع          

البحرية السنوي 

على أساس 

ا فصاح        

 عن قيمة الشحن

ائع عمًلء بض

البنك        

العربي    العربي   

الوطني بسب              

االعتمادات 

المستندية      

المصدرة من 

 البنك

 سنة وابده 924,718 45,744,279

-8إبتداء من 

 2016-مارس

و يقة تأمين  3

الممتلكات لد 

 جميع  األخطار

 الممتلكات لد 

 جميع األخطار

 هسنة وابد 83,310 23,148,529

-1إبتداء من 

 2016-مايو

أمين أسطول  4

 المركبات

 سنة وابده 186,041 4,689,600 تامين مركبات

-1إبتداء من 

 2017-ابريل

و يقة تامين  5

 المسؤولية العامة

 سنة وابده 2,421  المسؤولية العامة

-1إبتداء من 

 2016-مايو

و يقة تأمين على  6

 الحياة وا عاقات

        تأمين على الحياة  

وا عاقات 

لموظفي              

البنك العربي 

 الوطني

 سنة وابده 122,718 

-1إبتداء من 

 2017-ابريل

و يقة تأمين بماية  7

 ا ئتمان

تأمين على الحياة          

لعمًلء وا عاقات 

الشركة السعودية 

لتمويل المساكن 

 )سهل(

 سنة وابده 13,433,127 

-1إبتداء من 

 2017-سبتمبر

 

 
لم يكن هناك باالت لتعارض المصالح، وعلى أية بال، يمكن أن تحتمل المعامًلت مع الجهات ذات العًلقة الُمفصح عنها أعًله في الفقرات  3.10

منح  تمال يو تامة بشفافية أي معاملة لطرف ذا عًلقة يتم التعامل مععلى تعارض مصالح محتمل، ومن أجل التعامل مع هذا الخطر،  2.10و  1.10

، قبل إبرامه عًلقة لمجلس ا دارة ولكافة لمساهمين ايتم ا فصاح عن أي وكل عقد مع طرف ذالعًلقة، بيث  لألطراف ذاتأي مزايا تفضيلية 

ر مجلس با لافة إلى التأكد من الحصول على الموافقات الًلزمة من الجمعية العامة للمساهمين. ويتم أيًضا الحصول على الموافقات الًلزمة عب

 ا دارة والجمعية العامة للمساهمين قبل تجديد أي عقد مع طرف ذا عًلقة.
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 النظامية القائمة: والمستحقات المدفوعات .11
 

 المدفوعات النظامية المستحقة القائمة:

 31في  الرصيد كما أسبابها جهة المدفوعات النظامية

 2017ديسمبر 

 31في  الرصيد كما

 2016ديسمبر 

 300,716 302,617 رسوم االشراف د العربي السعوديمؤسسة النق

مجلس الضمان الصحي 

 التعاوني

 430,773 394,794 رسوم االشراف

 120,649 218,324 تامينات اجتماعية لشهر ديسمبر اشتراكات  هيئة التامينات االجتماعية

 772,162 49,366 لريبة  خصم الموردين الخارجيين عن شهر ديسمبر الهيئة العامة للزكاة الدخل

 :2017ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  المدفوعات النظامية المسددة

 907,892 1,772,501 رسوم االشراف مؤسسة النقد العربي السعودي

مجلس الضمان الصحي 

 التعاوني

 1,752,234 2,436,415 رسوم االشراف

مجلس الضمان الصحي 

 التعاوني

 50,000 150,000 رسوم التاهيل

 1,701,027 2,132,516 اشتراكات تامينات اجتماعية  هيئة التامينات االجتماعية

 876,257 1,718,304 لريبة  خصم الموردين الخارجيين الهيئة العامة للزكاة الدخل

 481,598 - 2016زكاة عن عام  الهيئة العامة للزكاة الدخل

عًلقة  ذاتعامل مع طرف قيمة غرامة مخالفة متعلقة بال هيئة السوق المالية

 الوطني( البنك العربي)

100,000  
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 منافع الموظاين: .12
 

 هي على النحو التالي: لموظفيها،تؤكد الشركة بأن برامج الحوافز والمزايا التي لها عًلقة بعمليات التأمين والتي تمنحها الشركة 

 .للموظف و عائلته VIPتأمين طبي شامل من الفئة  •

 .ألف لاير 350مليون لاير وبد أدنى  1.5راتب أساسي بحد أقصى  36اة لكل موظف بما قيمته تأمين على الحي •

 .%15تخفيض على التأمين الشامل للمركبات الخاصة بالموظفين بنسبة تصل إلى  •

 تقوم الشركة أيضاً بتكوين مخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين و ذلك وفقاً لقانون العمل السعودي.
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 ت: قرارا .13
 

 :تقر الشركة بما يلي

 

 :أنه خًلل العام -1

 تم إعداد سجًلت الحسابات بالشكل الصحيح. •

 تم إعداد نظام الرقابة الداخلية على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية. •

 أنه ال يوجد شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. •

  

 شركة تابعة. أيدوات مالية لصالح أو أسهم صدار ألإي أيوجد  ال ولذلك، ال يوجد شركات تابعة، 2017خًلل  -2

 

و منحتها الشركة خًلل أ أصدرتهابقوق مشابهة  أومذكرات بق اكتتاب  أوبقوق خيار  أي أو، أسهم إلىدوات دين قابلة للتحويل أ أيال توجد  -3

 .2017ديسمبر 31الفترة المالية المنتهية في 

 

بقوق مشابهة، و أو مذكرات بق اكتتاب، أبقوق خيار،  أو، أسهم إلىدين قابلة للتحويل  أدواتب بموجب اكتتا أوبقوق تحويل  أيال توجد  -4

  .2017ديسمبر 31في كما لت قائمة از و ماالشركة  أصدرتها
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 تعيين المحاسب القانوني: .14
 

للسنة المنتهية  العزيز النعيم محاسبون ومراجعون قانونيونمكتب عبدوعقود المراجعة الخارجية مع البسام والنمر المحاسبون المتحالفون  انقضاءبعد 

العظم والسديري محاسبون قانونيون لنمر المحاسبون المتحالفون و، قامت الشركة بتعيين البسام وا2017 العام من ولألاوالربع  2016ديسمبر  31في 

لتولي المراجعة الخارجية  2017 أبريل 12ماعها المنعقد في تاريخ بعد بصولها على موافقة الجمعية العامة في اجت 2017خًلل عام  واستشاريون

 للشركة للفترات التالية:

 .2018وبتى الربع األول لعام  2017. القوائم المالية الربع سنوية ابتداًءا من الربع الثاني لعام 1

 .2017. القوائم المالية السنوية لعام 2

 

 

 حوكمة الشركات: .15
 

 التالي: عدا فيما الًلئحة أبكام جميع تطبيق تم

  

 سبب عدم التطبيق المادة رقم المادة

ع   أ( توزيع األرباح – 9 يبين نظام الشركة األساس النسبة التي توزَّ

 على المساهمين من األرباح الصافية بعد تجنيب

 .االبتياطي النظامي واالبتياطيات األخرى

يجب على مجل ا دارة ولع سياسة   ب(

والحة بشأن توزيع أرباح األسهم بما يحقق 

مصالح المساهمين والشركة وفقاً لنظام الشركة 

 . األساس

يستحق المساهم بصته في األرباح وفقاً   ج(

لقرار الجمعية العامة الصادر بشأن توزيع 

األرباح على المساهمين، أو قرار مجلس ا دارة 

ع أرباح مربلية، ويبين القرار القالي بتوزي

تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع، على أن ينفذ 

 القرار وفقاً لما هو منصوص عليه في الضوابط

وا جراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام 

 .الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

بما أن السنة المالية التي يتطرق لها التقرير هي 

ة الرابعة للشركة، ولم تحقق الشركة أية السنة المالي

أرباح بتى اآلن، فلم توزع الشركة أية ارباح 

 للمساهمين

شروط  – 38

 ومؤهًلت أمين السر
على مجلس ا دارة تحديد الشروط الواجب 

توافرها في أمين سر مجلس ا دارة، على أن 

 :تتضمن أياً مما يلي

أن يكون باصًلً على شهادة جامعية في  (1

قانون أو المالية أو المحاسبة أو ا دارة أو ما ال

بيث أن الفقرة ليست إلزامية، فأن الشركة أجرت  

بعض التعديًلت على الشروط لمن دليل بوكمة 

ة الداخلي كالتالي: "يجب أن يكون لسكرتير الشرك

مجلس ا دارة الخبرة والمعرفة الًلزمتين بعمليات 

الشركة ونشاطاتها وأن يكن على معرفة تامة 

باألنظمة والقوانين واللوائح ذات العًلقة بحوكمة 

الشركات وأفضل الممارسات. كما يجب أن يكون 
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يعادلها، وأن تكون لديه خبرة عملية ذات صلة ال 

 .تقل عن  ًلث سنوات

أن تكون لديه خبرة عملية ذات صلة ال تقل  (3

 .عن خمس سنوات

ال يقل باصًلً على درجة البكالريوس الجامعي وله ما

 عن سنتين من الخبرة ذات الصلة"

تحفيز  – 85

 العاملين
تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة 

 -  واألداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن

 :ما يلي -بصفة خاصة 

تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة   (1

 لًلستماع إلى آراء العاملين في الشركة

ومناقشتهم في المسائل والمولوعات محل 

 .القرارات المهمة

برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو  (2

 نصيباً من األرباح التي تحققها وبرامج التقاعد،

 .وتأسي صيدوق مستقل لإلنفاق على تلك البرامج

إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في  (3

 .الشركة

في الئحة بوكمة  بيث أن الفقرة ليست إلزامية 

الشركات لهيئة السوق المالية، لم تنشأ الشركة مثل 

هذه البرامج كون الشركة الزالت في سنتها المالية 

الرابعة ولم تحقق أية أرباح. وفي جميع األبوال فأن 

اقترابات وآراء العاملين يتم استًلمها عن طريق 

 صناديق ا قترابات واالجتماعات الدورية معهم.

تشكيل لجنة   – 95

 بوكمة الشركات
في بال تشكيل مجلس ا دارة لجنة مختصة 

 بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها

االختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة 

والتسعين من هذه الًلئحة، وعل هذه اللجنة 

متابعة أي مولوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، 

وتزويد مجلس ا دارة، سنوياً عل األقل، 

 .بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها

بيث أن الفقرة ليست إلزامية في الئحة بوكمة  

الشركات لهيئة السوق المالية، فأن مجلس إدارة 

الشركة أوكل مهمة متابعة أي مولوعات بشأن 

 تطبيقات الحوكمة للجنة المراجعة

  

 السعود  العربي النقد لمؤسسة التأمين شركات حوكمة الئحة                   .1.2
 استثناء. دون التأمين الئحة بوكمة شركات أبكام جميع تطبيق تم

  

 شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني حوكمة دليل                   .1.3
  

  

استحقاق  – 4.3.3

 األرباح

ج( يستحق المساهم بصته في األرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة 

الصادر بشأن توزيع األرباح على المساهمين، أو قرار مجلس 

ا دارة القالي بتوزيع أرباح مربلية، ويبين القرار تاريخ 

االستحقاق وتاريخ التوزيع، ويجب أن تُوزع هذه األرباح، سواء 

ية للمساهمين، بوصفها بق لهم، كانت أرباح نقدية أم أسهم مجان

بما أن السنة المالية التي يتطرق لها التقرير هي السنة  

الشركة أية أرباح  المالية الرابعة للشركة، ولم تحقق

 بتى اآلن، فلم توزع الشركة أية ارباح للمساهمين
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ممن ترد أسماؤهم في السجًلت المحفوظة لدى مركز إيداع 

األوراق المالية كما تظهر في نهاية جلسة التداول وفي اليوم الذي 

 تنعقد فيه الجمعية العمومية.

  

  

 

 أعضاء اإلدارة .16
 

طاشجياا نوبار كارل االسم  

م2013نوفمبر  تاريخ التعيين  

تنفيذي–غير مستقل  –نفيذي وعضو مجلس ا دارةالعضو المنتدب والرئيس الت المنةب  

42 العمر عام   

 لبناني الجنسية

 –أريزونا  –جامعة سندربيرد من  م 2000درجة الماجستير في إدارة األعمال الدولية في عام  • المؤهالت العلمية

 الواليات المتحدة األمريكية

 لبنان –بيروت  -معة األمريكية الجامن م 1997درجة البكالوريوس في إدارة األعمال في عام  •

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة متًليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي  • ال برات العملية

( وخدمات التأمين)شركة مساهمة عامة تعمل في مجال تقديم منتجات الوطني للتأمين التعاوني 

 م.2013وذلك منذ عام 

متًليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين المدير العام لشركة  •

من  وذلك( وخدمات التأميننتجات م)شركة مساهمة عامة تعمل في مجال تقديم  التعاوني

 م2013م حتى 2012

فرع ألميريكان اليف )مدير عام التأمين المصرفي لمنطقة الخليج بشركة متًليف في دبي  •

وهي شركة ذات مسئولية محدودة مملوكة  –ركز دبي العالمي المالي إنشورنس كومباني في م

وذلك من  بالكامل وتابعة لشركة متاليف إنك التي تعمل في مجال التأمين في األسواق العالمية(

 م.2012م حتى 2008عام 

)شركة مساهمة عامة مقرها في دبي  ،مدير التأمين المصرفي لمنطقة الخليج بشركة إيه آي جي •

تعمل في مجال تقديم منتجات وخدمات التأمين في األسواق واليات المتحدة األمريكية في ال

 م.2008م حتى 2005وذلك من عام  (العالمية

دبي )شركة في  ،التأمين المصرفي بشركة أيه آي جيالمدير ا قليمي لتطوير األعمال  بقسم  •

جال تقديم منتجات وخدمات تعمل في ممساهمة عامة مقرها في الواليات المتحدة األمريكية 

 م.2005م حتى 2004وذلك من  (التأمين في األسواق العالمية

)شركة مساهمة عامة مقرها في الواليات المتحدة مشارك إداري بشركة أيه آي جي في دبي  •

وذلك من  (تعمل في مجال تقديم منتجات وخدمات التأمين في األسواق العالميةاألمريكية 

 م.2004حتى  م2002

)شركة مساهمة عامة مقرها في الواليات المتحدة مشارك إداري بشركة أيه آي جي في دبي  •

وذلك من  (تعمل في مجال تقديم منتجات وخدمات التأمين في األسواق العالميةاألمريكية 

 .م2002حتى  م2000

 

 أسامة يونس ال طيب االسم

 م2013 تاريخ التعيين
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 مين العامنائب الرئيس التنفيذي للتأ المنةب

 عام 51 العمر

 لبناني الجنسية

 .المتحدةالمملكة  –م من معهد التأمين القانوني في لندن 2014دبلوم متقدم في التأمين في عام  • المؤهالت العلمية

 م من معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.2013شهادة مهنية في التأمين في  عام  •

 لبنان. –م من الجامعة اللبنانية ببيروت 1994في عام درجة البكالوريوس في الفيزياء  •

في الواليات  )شركة مساهمة عامة مقرهاالمدير العام لشركة إيه آي جي، المملكة العربية السعودية • ال برات العملية

دولة( وذلك من عام  130مليون عميل في  88قابضة لديها أكثر من  شركة المتحدة األمريكية وهي

 م.2013م حتى 2009

)شركة مساهمة عامة مقرها في مدير المنطقة العربية بشركة إيه آي جي، المملكة العربية السعودية  •

دولة( وذلك  130مليون عميل في  88من  قابضة لديها أكثر شركة الواليات المتحدة األمريكية وهي

 م.2009م حتى 2008من عام 

من الرياض )فرع لشركة التأمين العربية لبنان( في  شركة التأمين العربية العالميةمدير العمليات في  •

 م.2008م حتى 2007عام 

من عام )فرع لشركة التأمين العربية لبنان(  شركة التأمين العربية العالمية في الرياضمدير فرع  •

 م.2006م حتى 2003

 لبنان(  )فرع لشركة التأمين العربية شركة التأمين العربية العالمية في الرياضتقلد عدة مناصب في  •

 م.2003م حتى 1995من عام 

تأمين شركة )في لبنان  المركز الرئيسي لشركة التأمين العربيةمسئول مراجعة اكتتاب التأمين في  •

مسجلة في لبنان وحاصلة على ترخيص في المملكة العربية السعودية بموجب اللوائح الجديدة لمؤسسة 

 م.1995م حتى 1993من عام  ( وذلكونيةوهي معروفة حالياً بشركة التأمين العربية التعا

 

 

 شاميالطارق فؤاد  االسم

 م2013 تاريخ التعيين

 لعملياتا ومدير سكرتير مجلس ا دارة  المنةب

 عام 51 العمر

 لبناني الجنسية

 م.2004في الواليات المتحدة منذ عام   (LOMA)زميل معهد علوم تأمين الحماية واالدخار • المؤهالت العلمية

 لبنان. –م من الجامعة األمريكية في بيروت 1989جة البكالوريوس في العلوم الصحية في عام در •

مدير العمليات بشركة متًليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني  • ال برات العملية

  م.2013مين( وذلك منذ عام )شركة مساهمة عامة سعودية تعمل في مجال تقديم منتجات وخدمات التا

تابعة ومملوكة ) بأميريكان اليف إنشورنس كومباني في المملكة العربية السعوديةلعمليات ا  مدير •

تأسست في عام  واالدخاربالكامل لشركة متاليف وهي شركة عالمية رائدة في مجال تأمين الحماية 

 م.2013م حتى 2007وذلك من  (م1921

)شركة مملوكة وتابعة منطقة الخليج العربي في  ن اليف إنشورنس كومبانيأميريكاب مدير العمليات •

تم تأسيسها في عام  لشركة متاليف وهي شركة عالمية رائدة في مجال تأمين الحماية واالدخار

 م.2007م حتى 2006وذلك من عام  م(1921

شركة متاليف وهي )شركة مملوكة وتابعة لتقلد عدة مناصب إدارية وتشثيلية في شركة أليكو جلف  •

وذلك  م في ديالوير(1921شركة عالمية رائدة في مجال تأمين الحماية واالدخار تم تأسيسها في عام 

 م.2005م حتى 1997من عام 

 

 سيف سامي عباسي االسم

 م2014 تاريخ التعيين
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 كبير المسئولين الماليين المنةب

 عام 39 العمر

 أردني الجنسية

 األردن.. –عمان  –م  من الجامعة األردنية 2000ة البكالوريوس في المحاسبة في عام درج • المؤهالت العلمية

األردن )شركة مساهمة عامة مقرها في الواليات  -كبير المسئولين الماليين بشركة متًليف أليكو  • ال برات العملية

م حتى 2010( وذلك من عام إنشورنسالمتحدة األمريكية وهي قابضة لشركة موتروبوليتان اليف 

 م.2013

األردن )شركة مساهمة عامة مقرها في الواليات المتحدة  -مراجع داخلي بشركة متًليف أليكو  •

 م.2010م حتى 2002األمريكية وهي قابضة لشركة موتروبوليتاناليف إنشورنس( وذلك من عام 

 

 

 مازا عبد هللا الاارس االسم

 م2013 تاريخ التعيين

 )الرقابة النظامية( لتزامكبير مسئولي اال المنةب

 عام 46 العمر

 سعودي الجنسية

 م.2008مسئول التزام معتمد من األكاديمية األمريكية لإلدارة المالية منذ عام  • المؤهالت العلمية

 البحرين. –م  من جامعة البحرين 2008درجة البكالوريوس في العلوم المصرفية والمالية في عام  •

"والء" )شركة مساهمة عامة سعودية مدرجة مسئولي االلتزام بالشركة السعودية المتحدة للتأمين  كبير • ال برات العملية

حتى  م2008في السوق المالية السعودية تعمل في مجال تقديم منتجات وخدمات التأمين( وذلك من عام 

 م.2013

ودية مدرجة في همة عامة سع) شركة مسامدير عًلقات المرلى وكبير محاسبين بمستشفى المواساة  •

 م.2007م حتى 2003(. وذلك من عام السوق المالية السعودية وتعمل في مجال تقديم الخدمات الطبية

)شركة مساهمة عامة مصرفية مدير مركز الدمام للتجارة الدولية بالبنك العربي الوطني في الدمام  •

 .م2001خًلل العام وذلك مدرجة في السوق المالية السعودية( 

المنتجات التجارية ومساعد مدير قسم المنتجات التجارية ومشرف قسم خطابات االعتماد  مدير قسم •

)شركة مساهمة عامة مصرفية مدرجة في سوق األوراق المالية السعودية( بمجموعة سامبا المالية 

 م.2000م حتى عام 1999وذلك من عام 

 

 

 ب رجي حسن محمد االسم

 م2013 تاريخ التعيين

 المشاريعمدير  المنةب

 عام 34 العمر

 سعودي الجنسية

 -م من جامعة كنغستون2006في عام  الطيران في هندسة مع مرتبة الشرف درجة البكالوريوس • المؤهالت العلمية

 المملكة المتحدة. –لندن
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العربية  المملكة التشثيل ونائب مدير االدارة الهندسية بشركة ناس تيك في استمراريةمدير لمان  • ال برات العملية

تابعة لشركة ناس هولدنج وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال تقديم حلول هندسة السعودية )

 م.2013م حتى 2011( وذلك من عام الطيران وصيانة الطائرات

المملكة العربية السعودية )شركة ذات مسئولية  كبير مهندسي نظم في شركة بي إيه ئي سيستمز في •

 م.2011م حتى 2008األنشطة المتعلقة بأنظمة بي إيه ئي( وذلك من عام  محدودة مسئولة عن كافة

)شركة ذات مسئولية محدودة العربية السعودية  المملكة مهندس مساندة في شركة بي إيه ئي سيستمز  في •

 م.2008م حتى 2007مسئولة عن كافة األنشطة المتعلقة بأنظمة بي إيه ئي( وذلك من 

 

 

 يديانا محمد عراب االسم

 م2013 تاريخ التعيين

 مدير عام إدارة الموارد البشرية المنةب

 عام 43 العمر

 سعودية الجنسية

المملكة  –من الجامعة البريطانية المفتوبة  م2011درجة البكالوريوس في إدارة األعمال في عام  • المؤهالت العلمية

 المتحدة.

 .الرياضب من معهد الخليج م1994دبلوم إدارة األعمال في عام  •

المملكة العربية السعودية  في  ميدل ايست ليتونمديرة قسم الموارد البشرية بشركة إتش إل جي  • ال برات العملية

 م.2013م حتى 2012)شركة ذات مسئولية محدودة تعمل في مجال المقاوالت( وذلك من عام 

ية )جامعة بحثية خاصة غير المملكة العربية السعود –مديرة إدارة الموارد البشرية بجامعة الفيصل  •

 م.2012م حتى 2006ربحية( وذلك من عام 

)شركة مساهمة عامة قابضة متعددة األنشطة مدرجة مشرفة تصميم وإنشاء في شركة المملكة القابضة  •

 م.2006م حتى عام 2005في السوق المالية السعودية( وذلك من عام 

في المملكة العربية السعودية  سما ملك والسامورركة مديرة إدارة الموارد البشرية والشئون ا دارية بش •

 م.2005حتى م 2000)شركة ذات مسئولية محدودة تعمل في مجال استشارات التصميم( وذلك من عام 

)مؤسسة غير ربحية تعمل لنهضة المرأة من خالل الدعم عدة مناصب إدارية وتنفيذية بجمعية النهضة  •

 م.1999م حتى عام 1997( وذلك من عام المادي واالجتماعي

 

 سيد عمراا حيدر االسم

 م2016 تاريخ التعيين

 اكتواريمدير،  المنةب

 عام 30 العمر

 باكستاني الجنسية

 من جامعة كراتشي 2010درجة البكالوريوس في التجارة في عام  • المؤهالت العلمية

 2015الى سبتمبر  2015سبتمبر  –كي بي ام جي تايًلند  –مدير  استشاري )اكتواري(  • ال برات العملية

 اكتواري مشارك •

 2015ابى سبتمبر  14-2يناير  –كي بي ام جي تايًلندر  –مدير استشاري مساعد )اكتواري(  •

 2013بتى  2012باكستان من  –متًليف أليكو  –اكتواري مساعد  •

 2011بتى  2009باكستان من  –متًليف أليكو  –فني اكتواري  •

 

 

 ندى بوخمسين االسم
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 م2014 اريخ التعيينت

 مدير إدارة العناية بالعمًلء المنةب

 عام 37 العمر

 سعودية الجنسية

 2016المملكة العربية السعودية في عام  –الرياض  –جامعة اليمامة  –ماجستير ادارة أعمال  • المؤهالت العلمية

 2005جامعة الملك سعود في عام  –بكالوريوس في علوم الحاسب  •

بتى  2010من  –السعودي الفرنسي كابيتال  –إدارة الثروات  –مسؤولة إدارة تقنية المعلومات  • ليةال برات العم

2014 

 2009الى  2006السعودي الفرنسي كابيتال من  –العناية بالعمًلء وإدارة الجودة  •

 

 

 

 :مجلس اإلدارة ولجاا مجلس اإلدارة .17
 

 مجلس االدارة 1.17

 

. 11/05/2016العادية الذي عقد في  ( عضو تم انتخابهم من الجمعية العامة11الشركة من ) إدارة سمجليتكون  رة:مجلس االدا تشكيل 1.1.17

 :31/12/2017في تاريخ  ا دارةمجلس تشكيل الجدول التالي  يبين .28/08/2019 وستنتهي في   11/05/2016بدأت دورة المجلس الحالية في 

 

 التةنيف المسؤوليات سمالا #
 مستقل رئيس المجلس رمزي أبوخضرا 1

 غير تنفيذي نائب رئيس المجلس لما الحاج إبراهيم 2

 غير تنفيذي عضو خوليو جارسيا 3

 غير تنفيذي عضو يوئيل بمصي 4

 تنفيذي عضو كارل طاشجيان 5

 غير تنفيذي عضو روبير عيد 6

 نزار التويجري 7

 عضو

 

 

 غير تنفيذي

 لمستق عضو سليمان السياري 8

 مستقل عضو عبدهللا الكناني * 9

 

10 
 مستقل عضو ىخالد اليحي

 

11 
 غير تنفيذي عضو آصف إقبال

ليحل محل العضو عبدالمحسن الطوق بعد استقالته في  10/07/2017*تم تعيين السيد عبدهللا الكناني كعضو في مجلس إدارة الشركة بتاريخ 

 دهللا الكناني كعضو مجلس إدارة على الجمعية العامة القادمة للموافقة.. سيتم عرض تعيين السيد عب29/03/2017تاريخ 

 

 

 :مجلس ا دارة اجتماعات 2.1.17
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 اسم العضو (4عدد االجتماعات )

 االجتماع الرابع ا جمالي
21/11/2017 

 االجتماع الثالث
19/09/2017 

 االجتماع الثاني
12/04/2017 

 االجتماع األول
22/02/2017 

4 ✓ ✓ ✓ ✓ 
رمزي كنعان يوسف ابو 

 خضرا )رئيس مجلس االدارة(

2 ✓   ✓ 
لما الحاج إبراهيم )نائب رئيس 

 مجلس االدارة(

4 ✓ ✓ ✓ ✓ 
 خوليو جارسيا فيًللون 

4 ✓ ✓ ✓ ✓ 
 يوئيل بمصي 

4 ✓ ✓ ✓ ✓ 
 كارل طاشجيان

3  ✓ ✓ ✓ 
 روبر مارون عيد

4 ✓ ✓ ✓ ✓ 
 نزار عبدالعزيز التويجري

4 ✓ ✓ ✓ ✓ 
 سليمان سعود السياري 

2 ✓ ✓ N/A N/A 
 (1عبدهللا أبمد الكناني)

3  ✓ ✓ ✓ 
 خالد بمد اليحيى 

3 ✓ ✓ ✓  
 آصف اقبال 

1 N/A N/A N/A ✓ 
 (2عبدالمحسن الطوق )

 12/04/2017تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة: 
 10/07/2017تم تعيين السيد عبدهللا الكناني عضواً في مجلس ا دارة بتاريخ  (1)

 29/03/2017 تاريخاستقال السيد عبدالمحسن الطوق من مجلس ا دارة في  (2)

 

 لجاا مجلس اإلدارة: 2.17

 

تلك اللجان هي: اللجنة ( لجان متخصصة منبثقة من مجلس االدارة ليمكنه من القيام بواجباته بشكل فعّال. 5خمسة )يوجد 

 لجنة االستثمار.إدارة المخاطر ولجنة مراجعة وولجنة ال ات والمكافئاتلجنة الترشيحو التنفيذية

 

 اللجنة التنفيذية: 1.2.17
  

 في بال بضور ما ال يقل عن  ًل ة اكتمل( من أعضاء مجلس ا دارة ,ويعتبر النصاب القانوني قد 5تتألف اللجنة التنفيذية من خمسة أعضاء )

 من الخمس أعضاء في اللجنة. أعضاء
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 هام الرئيسية من لمنها:تتولى اللجنة عددا من الم

 

ن تلك التوصيات يحال إلى رفع التوصيات لمجلس ا دارة فيما يتعلق بالمواليع المطروبة من قبل ا دارة التنفيذية للشركة و تحديد أي م •

 المجلس.

 على خطة العمل السنوية والميزانيات للشركة قبل عرلها على المجلس للموافقة عليها. االطًلع •

 .المباشرينالهيكل التنظيمي للرئيس التنفيذي ونائبي الرئيس التنفيذي وموظفيهم الموافقة على  •

 

 

 :،كما مولحة في الجدول أدناه اجتماعات( 6عقدت اللجنة خًلل فترة هذا التقرير ستة )

 

 

 

 
(6عدد االجتماعات ) طبيعة  

 العضوية
 االسم

 

االجتماع  المجموع

 السادس
20/11/2017 

االجتماع 

 الخامس
18/09/2017 

 االجتماع الرابع
22/05/2017 

 االجتماع الثالث
12/04/2017 

 االجتماع الثاني
 م21/02/2017

االجتماع 

 األول
18/01/2017 

6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

رئيس 

 اللجنة
خوليو 

جارسيا 

 فيًللون

1 

2  ✓   ✓  

روبر  عضو

مارون 

 عيد

2 

6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
كارل  عضو

 طاشجيان
3 

6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

نزار   وعض

عبدالعزيز 

 التويجري

4 

6 ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 
آصف  عضو

 اقبال
5 
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 :تلفاوالمكلجنة الترشيحات  2.2.17
 

 (3) في بال بضور  ًل ة اكتمل( من أعضاء مجلس ا دارة ويعتبر النصاب القانوني قد 5) تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من خمسة أعضاء

 .بضورهم  شخصيا أو عن طريق الوكيل سواء كان على األقل، من أعضاء اللجنة

 

 :تتولى اللجنة عددا من المهام الرئيسية من لمنها

التوصية لمجلس ا دارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته  •

 .بجريمة مخلة بالشرف واألمانة

 ات المناسبة للعضوية في مجلس ا دارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهًلت المطلوبة لتلك العضوية.مراجعة متطلبات المهار •

 مراجعة هيكل مجلس ا دارة ورفع التوصيات في شأن التثييرات التي يمكن إجراؤها. •

 تحديد نقاط القوة والضعف في مجلس ا دارة والتوصية بالتصحيحات التي تتوافق مع مصلحة الشركة. •

عضوية مجلس إدارة شركة  األعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشثل استقًلليةكد بشكل سنوي من التأ •

 .أخرى

 

 كما هو مولحة في الجدول أدناه:، (2) اجتماعينعقدت اللجنة خًلل فترة هذا التقرير 

 

 

 
(2عدد االجتماعات )  االسم طبيعة العضوية 

 

 الثانياالجتماع  المجموع
19/09/2017 

 االجتماع األول
22/02/2017 

 1 خالد بمد اليحيى  رئيس اللجنة ✓ ✓ 2

 2 يوئيل بمصي  عضو ✓ ✓ 2

1 ✓  3 آصف اقبال عضو 

2 ✓ ✓ 
نزار عبدالعزيز   عضو

 التويجري
4 

2 ✓ ✓ 
 5 رمزي أبوخضرا عضو

N/A N/A N/A 
سليمان سعود السياري  عضو

(2) 
6 

 
يد رمزي أبوخضرا في لجنة الترشيحات والمكافآت في تاريخ انتهت مهام الس (1)

 .بيث تم تعيينه رئيساً للجنة االستثمار 06/11/2017

تم تعيين السيد سليمان سعود السياري عضواً في لجنة الترشيحات والمكافآت في تاريخ  (2)

06/11/2017. 
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 لجنة المراجعة: 3.2.17
 في بال بضور ماال يقل عن عضوين من أعضاء اللجنة . اكتمل( ويعتبر النصاب القانوني قد 3اء )تتألف لجنة المراجعة من  ًل ة أعض

 

 تتولى لجنة المراجعة عددا من المهام الرئيسية من لمنها:

مجلس من أجل التحقق من فاعليتها في تنفيذ األعمال والمهمات المحددة من قبل  ا شراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، •

 ا دارة

 استقًلليتهممن  والتأكدالتوصية لمجلس ا دارة بتعيين المحاسبين القانونيين وتحديد أتعابهم  •

 مراجعة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرلها على مجلس ا دارة وتقديم التوصيات في هذا الشأن •

 شأنها. مراجعة السياسات المحاسبية المتبعة والتوصية لمجلس ا دارة في •

 

 :، كما هو مولحة في الجدول أدناه  اجتماعات( 6عقدت اللجنة خًلل فترة هذا التقرير ستة )

 

 

 

 

 لجنة  دارة الم اطر: 4.2.17
 

 في بال بضور ماال يقل عن عضوين من أعضاء اللجنة . اكتملالنصاب القانوني قد  ( ويعتبر3أعضاء )تتألف لجنة إدارة المخاطر من  ًل ة 

 

 منها:تتولى لجنة إدارة المخاطر عددا من المهام الرئيسية من ل  

 

دراسة وإقرار اختصاص وظيفة إدارة المخاطر ولمان وجود الموارد الكافية وإتابة الوصول إلى المعلومات لتمكينها من أداء وظيفتها  •

 بشكل فعال ووفقا للمعايير المهنية ذات الصلة.

 .المراجعة الفورية لجميع التقارير المكتوبة عن الشركة من رئيس المخاطر •

 .تجابة ا دارة لنتائج وتوصيات رئيس قسم المخاطرمراجعة ومراقبة اس •

 مراجعة أهداف إدارة مخاطر الشركة ورئيس قسم المخاطر •

طبيعة  (6عدد االجتماعات )

 العضوية
 االسم

 

االجتماع  المجموع

 السادس
05/11/2017 

االجتماع 

 الخامس
25/07/2017 

االجتماع 

 الرابع
23/05/2017 

االجتماع 

 الثالث
17/04/2017 

ماع االجت

 الثاني
27/02/2017 

 االجتماع األول
16/01/2017 

6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
بسين يوسف  رئيس اللجنة

 العجمي
1 

6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
عبدهللا صايل  عضو

 العنزي
2 

6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
سليمان سعود  عضو

 (1) السياري
3 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
عبدهللا أبمد  عضو

  (2الكناني )
4 

كما عين كعضو في لجنة الترشيح والمكافئات في  05/11/2017دمة السيد سليمان السياري كعضو في اجنة المراجعة في تاريخ انتهت خ (1)

 06/11/2017تاريخ 
 . سيتم تعيين السيد عبدهللا الكناني كعضو في لجنة06/11/2017( تم تعيين السيد عبدهللا أبمد الكناني عضواً في لجنة المراجعة في تاريخ 2)

 المراجعة للجمعية العامة القادمة للموافقة.
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 ، كما هو مولح في الجدول أدناه:اجتماعينعقدت اللجنة خًلل فترة هذا التقرير 
(2عدد االجتماعات )  االسم طبيعة العضوية 

 

 االجتماع الثاني المجموع
19/09/2017 

 ألولاالجتماع ا
22/02/2017 

2 ✓ ✓ 
 1 يوئيل بمصي رئيس اللجنة

1 ✓  2 آصف إقبال  عضو 

 3 نزار التويجري عضو ✓ ✓ 2

 

 

 

 :االستثمارلجنة  .175.2

 

 سواء شخصياً  اللجنة عضوين على األقل من أعضاءفي بال بضور  اكتملالنصاب القانوني قد  ( ويعتبر3أعضاء )من  ًل ة  االستثمارتتألف لجنة 

 . أو بالوكالة

 

 عددا من المهام الرئيسية من لمنها: االستثمارتتولى لجنة 

 

 ، كما هو مولح في الجدول أدناه:  اجتماعينعقدت اللجنة خًلل فترة هذا التقرير     

ئح المرعية في جميع األنشطة لمان االلتزام باألبكام المحددة في النظام األساسي للشركة واألبكام المعمول بها في القوانين واالنظمة واللوا •

 االستثمارية التي تقوم بها الشركة

تحسين استثمار وإعادة استثمار األموال. يجوز أن تفوض لجنة االستثمار وظائف االستثمار لمسؤولي وموظفي الشركة والشركة  •

 )الشركات( االستثمارية الموكول إليها إدارة االستثمار.

يار الشركات االستثمارية المسند إليها إدارة االستثمار/مستشاري االستثمار للشركة ومراجعة أدائهم ولع معايير االختيار وتحديد واخت •

 بشكل دوري والموافقة على إنهاء عملهم أيضاً.

ي قد يختارها تقييم أداء االستثمار لألموال استناداً إلى مقارنة العائدات الفعلية مع الهدف المطلق لعائدات الشركة ومع المعايير األخرى الت •

 المجلس أو لجنة االستثمار من وقت آلخر. سيأخذ التقييم باالعتبار االلتزام بسياسات االستثمار وارشاداته ومستويات المخاطر.

 

 
(2عدد االجتماعات )  االسم طبيعة العضوية 

 

 االجتماع الثاني المجموع
21/11/2017 

 االجتماع األول
12/04/2017 

1 ✓ N/A 
 1 (1رمزي أبو خضرا ) ةرئيس اللجن

 2 كارل طاشجيان  عضو ✓ ✓ 2

 3 نزار التويجري عضو ✓ ✓ 2

 06/11/2017( تم تعيين السيد رمزي أبو خضرا رئيًسا للجنة االستثمار في تاريخ 1)
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 :أعضاء مجلس اإلدارة ولجاا المجلس 3.17
 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 رم   أبوخضرا االسم

ارة متًليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين رئيس مجلس اد • المناصب الحالية

 التعاوني )المملكة العربية السعودية(

 )المملكة العربية السعودية( مياسيم الخليج -مدير منتدب  •

 )المملكة العربية السعودية( المركز الوطني ألمراض الدم واألورام –عضو مجلس ادارة  •

 )دول الشام ومجلس التعاون الخليجي( شركة جلف ميرجر.كبير المستشارين في  •

 )البحرين( بنك جي بي مورقان تشيس -عضو منتدب  • ال برة والمناصب السابقة

 )البحرين( بنك طيب –نائب رئيس مجلس االدارة  •

 )الكويت( الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت ش.م.ك.ع –عضو مجلس ادارة  •

 )الكويت( ركة التعمير لًلستثمار العقاريش –عضو مجلس ادارة  •

 )المملكة العربية السعودية( شركة منافع الجزيرة –عضو مجلس ادارة  •

 )ا مارات العربية المتحدة( رسملة لًلستثمار –عضو مجلس ادارة  •

 للخدمات المالية )ا مارات العربية المتحدة( Ihilal –عضو مجلس ادارة  •

 )المملكة العربية السعودية( ، كاراليل العربية اليل مجموعة كار –عضو مجلس ادارة  •

 جامعة هارفرد ، الواليات المتحدة األمريكية  –ماجستير ادارة أعمال  • المؤهالت

 جامعة تكساس في أوستن –اجستير هندسة كيميائية م •

 جامعة تنسي في نوكسفل  –بكالوريوس هندسة كيميائية مع مرتبة الشرف  •

 

 

 

 

 

 

2 

 الحاج ابراهيملمى  االسم

العليان السعودية شركة  – ، قرية البستانوالمساعد التنفيذي للرئيس التنفيذي منتدب عضو • المناصب الحالية

 لًلستثمار )المملكة العربية السعودية(

العربي الوطني  نائب رئيس مجلس ادارة متًليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك •

 عربية السعودية(للتأمين التعاوني )المملكة ال

 شركة العليان السعودية لًلستثمار. –المدير العام والمساعد التنفيذي للرئيس التنفيذي  • ال برة والمناصب السابقة

 )المملكة العربية السعودية(

 (OSICO)شركة العليان السعودية لًلستثمار  –المدير العام ورئيس قسم األسهم العامة  •

 )المملكة العربية السعودية(

جامعة ريدنغ ، المملكة  –درجة الماجستير في الخدمات المصرفية، ماجستير في العلوم  • المؤهالت

 المتحدة

الجامعة اللبنانية  –درجة الباكلوريوس في إدارة األعمال ، بكالوريوس في العلوم  •

 لبنان -(LAU) األمريكية 

 

 

 

 

 

 خوليو جارسيا فياللوا االسم

 )ا مارات العربية المتحدة( الشرق األوسط | متًليف –ر منطقة مدي • المناصب الحالية

متًليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين  –ادارة  عضو مجلس •

 )المملكة العربية السعودية(التعاوني 
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3 

 

 

 إسبانيا )إسبانيا(متًليف  –المدير العام  • ال برة والمناصب السابقة

 )إسبانيا( ي  دارة الثروات في أوروبا الثربية | متًليفالمدير األقليم •

 )إسبانيا( وأليكو البرتثال | أليكوإسبانيا المدير العام ألعمال أليكو  •

 )إسبانيا( متًليف وبانكو سانتاندر –جينيسيس  –مدير الوكالة  •

 المتحدة.جامعة كولومبيا لألعمال، نيويورك، الواليات  –برنامج ادارة التسويق  • المؤهالت

 جامعة كولومبيا لألعمال، نيويورك الواليات المتحدة –برنامج ادارة التثيير واالبتكار  •

 جامعة نافارا، أسبانيا -  I.E.S.E –أشهر  7برنامج التطوير التنفيذي لمدة  •

جامعة وين، ميتشقن، الواليت  –درجة الماجستير في ادارة األعمال )تخصص مالية(  •

 المنحدة األمريكية

 جامعة فًلدوليد ، أسبانيا –جة الباكلوريوس في إدارة األعمال )تخصص مالية( در •

 

 

 

 

 

 

 

4 

 يوئيل حمةي االسم

األسواق الجديدة | لمنطقة أوروبا والشرق األوسط  –مساعد نائب الرئيس والمدير ا قليمي  • المناصب الحالية

 )ا مارات العربية المتحدة( متًليف –وأفريقيا 

متًليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين  -ارة عضو مجلس اد •

 )المملكة العربية السعودية( التعاوني

متًليف  –مساعد نائب الرئيس والمدير ا قليمي والمدير العام | المملكة العربية السعودية  • ال برة والمناصب السابقة

 )المملكة العربية السعودية( أليكو

وجنوب شرق  األسواق الجديدة | لمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا – نائب الرئيسمساعد  •

 )ا مارات العربية المتحدة( أليكو متًليف – آسيا

 )األردن( تأمين الحياة األمريكية )أليكو(شركة  – المدير العام •

 شركة تأمين الحياة األمريكية )أليكو( )تركيا( –المدير العام  •

وجنوب شرق  | لمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا الشؤون ا دارية – مساعد نائب الرئيس •

 أليكو )ا مارات العربية المتحدة( متًليف – آسيا

شركة أميركان   -العربية السعودية والخليج المملكة  –مدير الشؤون االدارية والعمليات  •

 (تركيا) –اليف بياة سيقورتا ايه اس 

 معهد ادارة التأمين على الحياة  – الزمالة في علوم التأمين • المؤهالت

  -درجة الباكلوريوس في ادارة األعمال )اقتصاد ومحاسبة( من الجامعة اللبنانية األمريكية  •

 

 

 

 

 

 

 

5 

 كارل طاشجياا االسم

متًليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي  –العضو المنتدب والرئيس التنفيذي  • المناصب الحالية

 )المملكة العربية السعودية( لتأمين التعاونيالوطني ل

شركة متًليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني  -المدير العام )مكلف(  • ال برة والمناصب السابقة

 )المملكة العربية السعودية( للتأمين التعاوني

ا مارات العربية ) متًليف أليكو –اعادة التأمين | منطقة الخليج  مجلس ادارة عضو •

 المتحدة(

 )ا مارات العربية المتحدة( متًليف أليكو –منطقة الخليج  –مدير اعادة التأمين  •

  ندربيرد، جامعة االدارة الدولية –درجة الماجستير في ادارة األعمال الدولية  • المؤهالت

 الجامعة األمريكية في بيروت –درجة الباكلوريوس في ادارة األعمال  •
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6 

 روبير عيد االسم

 )المملكة العربية السعودية( البنك العربي الوطني –العضو المنتدب والرئيس التنفيذي  • المناصب الحالية

متًليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين  -عضو مجلس ادارة  •

 )المملكة العربية السعودية( التعاوني

 )المملكة العربية السعودية( ركة السعودية لتمويل المساكنالش -  عضو مجلس ادارة •

 )المملكة العربية السعودية( شركة العربي الوطني لًلستثمار –عضو مجلس ادارة  •

 )المملكة العربية السعودية( العربي الوطني لًلستثمار –رئيس مجلس االدارة  • ال برة والمناصب السابقة

 )المملكة العربية السعودية(  والمعدات الثقيلة ايجار للرافعات –عضو مجلس ادارة  •

 )المملكة العربية السعودية( شركة العربي لتأجير المعدات الثقيلة –عضو مجلس ادارة  •

• Trustee  - برنامج التقاعد للموظفي بنك– NBK UK المملكة المتحدة( ، لندن( 

 SALلبنان   NBKنائب رئيس مجلس االدارة لبنك   •

 SALلبنان  NBK –عضو مجلس ادارة  •

 جامعة السربون، باريس ، فرنسا –دكتوراة في العلوم المالية والمصرفية  • المؤهالت

 الجامعة األمريكية في بيروت –ماجستير في االقتصاد  •

 الجامعة األمريكية في بيروت –باكلوريوس في االقتصاد  •

 

 

 

 

 

 

 

7 

 ن ار التويجر  االسم

متًليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين  -عضو مجلس ادارة  • المناصب الحالية

 )المملكة العربية السعودية( التعاوني

 )المملكة العربية السعودية( شركة العربي للمعدات الثقيلة والتأجير –عضو مجلس ادارة  •

 )المملكة العربية السعودية(  البنك العربي الوطني –نائب رئيس الشركات  •

 )المملكة العربية السعودية( ر االقليمي ، البنك العربي الوطنيالمدي •

)المملكة  البنك العربي الوطني –الخدمات المصرفية للشركات –نائب المدير االقليمي  • ال برة والمناصب السابقة

 العربية السعودية( 

لعربية )المملكة ا البنك العربي الوطني -الخدمات المصرفية للشركات  –رئيس فريق عمل  •

 السعودية(

)المملكة العربية  البنك العربي الوطني -الخدمات المصرفية للشركات  –مدير العًلقات  •

 السعودية(

 جامعة ماين ، اورونو، الواليات المتحدة األمريكية –ماجستير في ادارة األعمال  • المؤهالت

 العربية السعوديةجامعة الملك سعود ، المملكة  –بكالوريوس نظم المعلومات الحاسوبية  •

 

 

 

 

 

 

 

8 

 سليماا السيار  االسم

متًليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين  -عضو مجلس ادارة  • المناصب الحالية

 )المملكة العربية السعودية( التعاوني

لعربية )المملكة ا الشركة السعودية األلمانية للتطوير واالستثمار –رئيس مجلس ادارة  •

 السعودية( 

 )المملكة العربية السعودية( شركة الشعبية للمياه والكهرباء –رئيس مجلس ادارة  •

 )المملكة العربية السعودية( شركة مشروع توسعة الشعيبة –رئيس مجلس ادارة  •
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 )ألمانيا( الثرفة العربية األلمانية للتجارة والصناعة –عضو مجلس ادارة  •

 )المملكة العربية السعودية( سويكورب –عضو مجلس ادارة  • ةال برة والمناصب السابق

 )المملكة العربية السعودية( الشركة السعودية األلمانية للتطوير واالستثمار -المدير العام  •

 )المملكة العربية السعودية( المصنع السعودي للبًلستيك / الرياض •

 السعودية( )المملكة العربية الشركة السعودية للكهرباء –مدير مشروع  •

 جامعة أريزونا، الواليات المتحدة األمريكية –باكالوريوس في الهندسة الكهربائية  • المؤهالت

 مهندس كهربائي مجاز، المملكة العربية السعودية •

 مهندس بيئي مجاز ، المملكة العربية السعودية •

 عضو هيئة المهندسين السعوديين •

 

 

 

 

 

 

9 

 خالد اليحيا االسم

متًليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين  -عضو مجلس ادارة  • اليةالمناصب الح

 )المملكة العربية السعودية( التعاوني

 )المملكة العربية السعودية( الراجحي المالية –عضو مجلس ادارة  •

 )المملكة العربية السعودية( حديدةالمؤسسة العامة للخطوط ال – مدير والرئيس التنفيذي • ال برة والمناصب السابقة

اللجنة التوجيهية المشتركة بين الوزارات لتوسيع برنامج السكك   -رئيس مجلس االدارة  •

 )المملكة العربية السعودية( الحديدية في المملكة العربية السعودية

 الزارد ليمتد )الشرق األوسط( -كبير مستشارين  •

)الواليات عة البنك الدولي في واشنطن مجمو –عضر تنفيذي وعضو مجلس االدارة  •

 المتحدة(

 مجموعة األنواع )المملكة العربية السعودية( –العضو التنفيذي  •

 ماديسون –جامعة وسكونسن  –ماجستير في الهندسة المدنية  • المؤهالت

 ماديسون  -جامعة وسكونسن  –باكالوريوس في الهندسة المدنية  •

 

 عبدهللا الكناني االسم 10

متًليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين عضو مجلس ادارة،  • مناصب الحاليةال

 )المملكة العربية السعودية( التعاوني

 )المملكة العربية السعودية( مجموعة الفيصلية القابضة –نائب الرئيس  •

)المملكة العربية  بضةمجموعة الفيصلية القا –تطوير األعمال واالستثمار  –نائب الرئيس  •

 السعودية( 

 )المملكة العربية السعودية( الصافي دانون، السعودية والخليج –عضو مجلس ادارة  •

 )العراق( رئيس مجلس االدارة، الصافي دانون، العراق •

 )األردن( الشركة الدولية للدواء –عضو مجلس ادارة  •

 ()المملكة العربية السعودية شركة ألفا –عضو مجلس ادارة  •

 )المملكة العربية السعودية(البشرية شركة مهارة للموارد  –عضو مجلس ادارة  •

 )المملكة العربية السعودية( شركة بمد وأبمد المزيني العقارية –عضو مجلس ادارة  •
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 )المملكة العربية السعودية( شركة ابتكار –عضو مجلس ادارة  • ال برة والمناصب السابقة

 )المملكة العربية السعودية( أول نت –عضو مجلس ادارة  •

 )المملكة العربية السعودية( ازادية –عضو مجلس ادارة  •

 )المملكة العربية السعودية( ميفك كابيتال –عضو مجلس ادارة  •

)المملكة  مجموعة الفيصلية القابضة –التطوير واالستثمار  –نائب رئيس المجموعة  •

 العربية السعودية(

)المملكة العربية  مجموعة الفيصلية القابضة – نفيذيةمجموعة تطوير األعمال التعضو  •

 السعودية(

)المملكة العربية  مجموعة سامبا المالية –مجموعة االستثمار والتمويل  ،نائب رئيس •

 السعودية(

 جامعة ميامي، فلوريدا، الواليات المتحدة األمريكية –محاسبة )مرتبة الشرف(  ماجستير • المؤهالت

جامعة الملك عبدالعزيز،  –المحاسبة )من لمن العشرة األوائل( بكالوريوس في علوم  •

 جدة، المملكة العربية السعودية

 ومؤسسات أخرى رائدة عالمية. Wharton, Insead, IMDتدرب في  •

 

 

 

 

 

 

11 

 آصف اقبال االسم

بي الوطني متًليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العرشركة  –عضو مجلس ادارة  • المناصب الحالية

 )المملكة العربية السعودية( للتأمين التعاوني

 )سريًلنكا( تشارتيس االستثمارية القابضة –عضو مجلس ادارة  •

 )مصر( شركة ايه آي جي مصر للتأمين التعاوني اس ايه إي –عضو مجلس ادارة  •

 )سريًلنكا( شركة ايه آي جي للتأمين المحدودة –عضو مجلس ادارة  •

)ا مارات  شركة ايه آي جي الشرق األوسط وأفريقيا المحدودة –عضو مجلس ادارة  •

 العربية المتحدة(

)ا مارات  ايه آي جي  الشرق األوسط وأفريقيا القابضة المحدودة –عضو مجلس ادارة  •

 العربية المتحدة(

 )البحرين( شركة العربية للتأمين )البحرين( إي سي –عضو مجلس ادارة  •

 )غانا( المحدودة غاناي ايه آي ج –عضو مجلس ادارة  •

 تشارتيس تكافل عناية )البحرين( –عضو مجلس ادارة  •

 )ا مارات العربية المتحدة( س ميمسا القابضة انكيتشارت –عضو مجلس ادارة  •

 )الواليات المتحدة( تشارتيس العراق انك –عضو مجلس ادارة  •

 دة(تشارتيس لًلستثمارات والخدمات )الواليات المتح –عضو مجلس ادارة  •

ايه آي جي  الشرق األوسط وأفريقيا القابضة المحدودة )ا مارات  – مدير إدارة العمليات •

 العربية المتحدة(

 ايه آي جي قبرص المحدودة )قبرص( –عضو مجلس ادارة  • ال برة والمناصب السابقة

 ايه آي جي اليونان )اليونان( –عضو مجلس ادارة  •

 يونان(هيًلس للتأمين )ال –عضو مجلس ادارة  •

 تشارتيس كازاخستان )كازاخستان( –عضو مجلس ادارة  •

 ايه آي جي باكستان )باكستان( –عضو مجلس ادارة  •

 ايه آي جي للتأمين )روسيا( –عضو مجلس ادارة  •

 ايه آي جي سيقورتا )تركيا( –عضو مجلس ادارة  •

 )أوغندا( ايه آي جي أوغندا المحدودة –عضو مجلس ادارة  •

 ه آي جي أوكرانيا )أوكرانيا(اي –عضو مجلس ادارة  •
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 )الواليات المتحدة(القابضة تشارتيس أفريقيا  –عضو مجلس ادارة  •

 تشارتيس ليبيا انك )الواليات المتحدة( –عضو مجلس ادارة  •

 ايه آي جي أوروبا الوسطى )الواليات المتحدة( –عضو مجلس ادارة  •

 تشارتيس أوزبكستان )أوزبكستان( –عضو مجلس ادارة  •

 تشارتيس ميمسا القابضة )ا مارات العربية المتحدة( –مستشار عام  –يس تنفيذي نائب رئ •

 رسملة لًلستثمار )ا مارات العربية المتحدة( –مدير إدارة االلتزام والشؤون القانونية  •

 

 جامعة هديرفيلد للقانون –دبلوم ما بعد الجامعة في القانون  • المؤهالت

 جامعة هيرتفوردشاير –شرف( بكالوريوس في القانون )مرتبة ال •
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 حسين العجمي االسم

متًليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي شركة   - رئيس لجنة المراجعة • المناصب الحالية

 )المملكة العربية السعودية( الوطني

 )البحرين( معهد التأمين العربي –الرئيس التنفيذي  •

 

 معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية – عضو مساعد ورئيس مركز للتأمين • قةال برة والمناصب الساب

 )البحرين(

جامعة فرجينيا،  –جامعة داردن الدارة األعمال  –برنامج الخليج للتطوير التنفيذي  • المؤهالت

 الواليات المتحدة األمريكية

 يات المتحدة األمريكيةجامعة أركانساس، الوال –باكالوريوس في علوم التأمين والعقار  •
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 عبدهللا العن   االسم

 متًليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطنيشركة  -عضو لجنة المراجعة  • المناصب الحالية

 )المملكة العربية السعودية(

 )المملكة شركة االتصاالت السعودية –رئيس المراجعة الداخلية للمجموعة )المكلف(  •

 العربية السعودية(

 شركة االتصاالت السعودية –مدير عام مراجعة الشبكة وأنظمة المعلومات  • ال برة والمناصب السابقة

 )المملكة العربية السعودية(سعفة القدوة الحسنة  –األمين العام  •

)المملكة  شركة االتصاالت السعودية –مدير عام مراجعة االستثمارات والعمليات التشثيلية  •

 لعربية السعودية(ا

 )المملكة العربية السعودية( مجموعة سامبا المالية –مدير تنفيذي  •

 ماجستير تنفيذي في ادارة األعمال ، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن • المؤهالت

 باكالوريوس نظم معلومات ، جامعة الملك سعود •
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 مسؤوليات مجلس اإلدارة تجاه التواصل مع المساهمين 4.17

يجب أن يفحص مجلس ا دارة المسائل الواردة من أقلية المساهمين وشرح معايير بقوق المساهمين وايجاد نهج بنَاء لحل                          (1)

 .الخًلفات ومراجعة الزوايا المختلفة للقضية المتنازع عليها وتوظيف الصراع كوسيلة تعليمية وكأساس لتحسين العًلقات بين المساهمين

يعمل رئيس مجلس ا دارة والرئيس التنفيذي على اطًلع بقية أعضاء مجلس ا دارة على آراء المساهمين ومناقشتها                          (2)

 .معهم

مسألة مراقبة يجب أن يشرف المجلس على تنفيذ صًلبيات الشركة التنفيذية للسياسة ا عًلمية التي تتبعها عند التعامل مع                          (3)

 صًلبية وصول أقلية المساهمين إلى القنوات التي يتم االفصاح عن المعلومات من خًللها. 

 .منح أقلية المساهمين الفرصة للتأ ير والمشاركة  بحماية بقوق أقلية المساهمين ولمان  يقوم المجلس                         (4)

دارة المتطلبات األولية للمسائل المتعلقة بإعداد اجتماع المساهمين وانعقاده. ويجب أن يقدم توصيات يجب أن ينفذ مجلس ا                          (5)

بول ا جراءات التي تؤكد توفير لمانات إلافية لممارسة بقوق أقلية المساهمين. يجب أن يحضر مجلس ا دارة ممثًلً بثالبية أعضائه 

  .اعد التنظيمية  جراء االجتماعاتاجتماعات المساهمين  جراء بوار خارج القو

 :يجب على مجلس ا دارة تطبيق مايلي لحماية أقلية المساهمين                         (6)

 الداخلية للشركة  والسياسات  اللوائح •

 التشريعات القائمة وأفضل الممارسات •

 القوانين والقرارات للسلطات المنظمة •

 17.5 تقييم مجلس االدارة وأداء اللجاا

 

ن يقيم أداء مجلس أعضاء مجلس االدارة بشكل دوري للتأكد من فعالية مجلس االدارة في القيام بمسؤولياته وواجباته. يتأكد مجلس االدارة م

استقًلية أعضاءه المستقلين وأن ال يكون هناك تعارض في المصحلة في بال كان أبد األعضاء عضو في مجلس ادارة لشركة أخرى. تقيم لجنة 

شيح والمكافآت نقاط قوة ولعف مجلس االدارة ولجانه وتقوم بتقديم توصيات لتحسين نقاط الضعف ان وجدت. تحتفظ لجنة الترشيحات التر

 والمكافآت أيضاً بسجل يحتوي على بيانات عن مؤهًلت ومهارات أعضاء المجلس واللجان لتحديد المهارات األخرى المطلوبة لدعم فعالية مجلس

 يام بمهامه ومسؤولياته. أيضاً، يجري مجلس االدارة تقييماً ذاتياً بشكل دوري ويناقش نتائج هذا التقييم من أجل تحديد االجراءات التياالدارة في الق

 قد تطور من أداء مجلس االدارة. 
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 الجمعية العامة .18
 

، ويتضمن الجدول التالي 12/04/2017عقد في تاريخ  ، كان هناك اجتماع وابد للجمعية العامة )غير العادية( والذي2017خًلل السنة المالية 

 سجل الحضور لإلجتماع:

 سجل حضور اجتماع الجمعية العامة)غير العادية(

12/04/2014المنقعد في   

  االسم الحضور
 1 رمزي أبو خضرا 
 2 لما الحاج إبراهيم 
 3 خوليو جارسيا فيًللون 
 4 يوئيل بمصي 
 5 كارل طاشجيان 
بيرت عيدرو   6 
 7 نزار التويجري 
 8 سليمان السياري 
 9 خالد اليحيى 
 10 آصف إقبال 
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 وكبار التنايذيين: ولجاا المجلس تااصيل المكافلت المدفوعة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة .19
 

 31الى  2016يناير  01السنوية للفترة من  والمكافاةله والتي تمثل رسوم الحضور  التابعة مجلس االدارة واللجانعضاء أم على دفعات  2017 أبريل 12وافقت الجمعية العمومية السنوية في 

 :  2017والمصروفات خًلل  2017التي تم دفعها خًلل  2017ديسمبر 
 

بدل 

 المةروفات

المجموع 

 الكلي

مكافأة 

نهاية 

 ال دمة

   المكافلت الثابتة المكافلت المتغيرة

 المجموع

األسهم 

ة الممنوب

)يتم ادخال 
 القيمة(

خطط 

تحفيزية 

طويلة 
 األجل

خطط 

تحفيزية 

قصيرة 
 األجل

مكافآت 

 دورية

نسبة 
من 

 األرباح

 المجموع

مكافأة رئيس 

المجلس 

أوالعضو 
المنتدب أو 

أمين السر إن 

كان من 
 األعضاء

بيان ما 

قبضه 

أعضاء 
المجلس 

بوصفهم 

عاملين أو 
إداريين أو 

ما قبضوه 

نظير 
أعمال 

فنية أو 
ارية أو إد

 استشارات

مزايا 

 عينية

مجموع بدل 

بضور 

جلسات 
 اللجان

بدل بضور 
جلسات 

 المجلس

   مبلغ معين

 أواًل: األعضاء المستقلين

16,854 195,000 
              

195,000 
      

 رمزي أبوخضرا -1 180,000 12,000 3,000

- 141,000 
              

141,000 
      

 سليمان السياري -2 120,000 12,000 9,000

- 132,000 
              

132,000 
      

3,000 9,000 120,000 
-29عبدالمحسن الطوق )إستقالة في  -3

 (2017-مارس

17,279 135,000 
              

135,000 
      

 خالد اليحي  -4 120,000 12,000 3,000

- 0 
              

0 
      

- - - 
 -10)تعيين في عبد هللا الكناني -5

 ( 2017-يوليو

34,133 603,000 

              

603,000 

      

 المجموع 540,000 45,000 18,000
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  انياً: األعضاء غير التنفيذيين

- 129,000 
              

129,000 
      

  9,000 120,000 
 

 لما الحاج إبراهيم -1

3,885 0 
              

0 
      

 جارسياخوليو  -2      

4,357 0 
              

0 
      

 يوئيل بمصي  -3      

- 0 
              

0 
      

 روبير عيد -4      

-   
              

  
      

 نزار التويجري -5      

7,755   
              

  
      

 آصف إقبال -5      

8,242 129,000 
              

129,000 
      

 المجموع 120,000 9,000 0

  الثاً: األعضاء التنفيذيين:

- 0 
              

0 
      

 كارل طاشجيان -1      

0   
              

  
      

 المجموع      

 المجموع الكلي 660,000 54,000 18,000 0 0 0 732,000 0 0 0 0 0 0 0 732,000 42,375
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 لس اإلدارةالمكافلت والتعويضات المدفوعة للجاا مج
 

بدل  المكافأت الثابتة )عدا بدل بضور الجلسات(

بضور 

 الجلسات

 المجموع

 اعضاء لجنة المراجعة
   

 79,500 4,500 75,000 بسين يوسف العجمي -1

 54,500 4,500 50,000 عبدهللا صايل العنزي -2

 9,000 9,000 - سليمان سعود السياري -3

 - 6ي اللجنة بتاريخ عبد هللا الكناني )تم تعينه ف -4

 (2017 -نوفمبر 

- - - 

     143,000 18,000 125,000 المجموع

 اعضاء لجنة الترشيحات والمكافلت
   

 3,000 3,000 - خالد اليحي  -1

 - - - يوئيل بمصي  -2

 - - - آصف إقبال -3

 3,000 3,000 - رمزي أبوخضرا -4

 - - - نزار التويجري -5

 6ري )تم تعينه في اللجنة بتاريخ سليمان السيا -6

 (2017 -نوفمبر  -

- - - 

     6,000 6,000 - المجموع

 اعضاء اللجنة التنايذية
   

 - - - خوليو جارسيا -1

 - - - روبير عيد -2

 - - - عبدهللا الخليفه )استقالة( -3

 - - - آصف إقبال -4

 - - - كارل طاشجيان -5

     - - - المجموع

 اء لجنة ادارة المخاطراعض
   

 - - - يوئيل بمصي  -1

 - - - آصف إقبال -2

 - - - نزار التويجري -3

     - - - المجموع

 اعضاء لجنة االستثمارات
   

-مارس-29عبدالمحسن الطوق )إستقالة في  -1

2017) 

- - - 

 - - - كارل طاشجيان -2

 - - - نزار التويجري -3

 - - - المجموع

دارة  وكبار التنفيذيين العاملين لدى المؤسسين الرئيسيين من المكافأة السنوية لعضوية يتم بموجبه إعفاء)تنازل( أعضاء مجلس ا  اتفاقد يوج
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 :المجلس كما هو مولح في الجدول التالي اجتماعاتمجلس ا دارة وبدالت بضور 

 

 

)لكل االجتماعات بدل بضور 

 (اجتماع

 ءاألسما المكافأة السنوية

 رئيس مجلس ا دارة رمزي أبو خضرا 180,000 3000

 مجلس ا دارة

3000 120,000 

لما الحاج إبراهيم ،سليمان 

 السياري،عبدالمحسن الطوق

)استقال في 

، ،خالد اليحى(29/03/2017

عبدهللا الكناني )تعين في 

10/07/2017) 

أعضاء مجلس ا دارة غير 

العاملين لدى المساهمين 

 الرئيسيين

0 0 

خوليو جارسيا فيًللون،يوئيل 

بمصي، كارل 

طاشجيان،روبر عيد، نزار 

 التويجري ،آصف إقبال

أعضاء مجلس ا دارة 

العاملين لدى المساهمين 

 الرئيسيين

0 0 

خوليو جارسيا فيًللون،روبر 

عيد،نزار التويجري،كارل 

 طاشجيان،آصف إقبال

)جميع التنفيذية اللجنة 

االعضاء عاملين لدى 

 همين الرئيسيين(المسا

 المنبثقةاللجان 

من مجلس 

 ا دارة

عضاء ألا -لجنة المراجعة بسين العجمي 100,000 1500

المستقلين من غير أعضاء 

 عبدهللا العنزي 75,000 1500 مجلس ا دارة

1500 0 

)إلى  سليمان السياري

( عبدهللا 05/11/2017

الكناني )تعين في 

6/11/2017) 

عضاء ألا -لجنة المراجعة

المستقلين من أعضاء 

 مجلس ا دارة

1500 0 

سليمان خالد اليحيى ، 

السياري  )تعين في 

6/11/2017) 

لجنة الترشيحات 

األعضاء -والمكافآت

المستقلين من أعضاء 

 مجلس ا دارة

0 0 
يوئيل بمصي ،آصف 

 إقبال،نزار التويجري

لجنة الترشيحات 

األعضاء  -والمكافآت

سسين العاملين لدى المؤ

 الرئيسيين

0 0 
يوئيل بمصي، نزار 

 التويجري،آصف إقبال

لجنة إدارة المخاطر) جميع 

االعضاء عاملين لدى 

 المساهمين الرئيسيين(

1500 0 

 عبدالمحسن الطوق

( رمزي أبو 29/03/2017)

خضرا )تعين في 

06/11/2017) 

األعضاء  -االستثمارلجنة 

المستقلين من أعضاء 

 مجلس ا دارة

0 0 
كارل طاشجيان،نزار 

 التويجري

األعضاء  -االستثمارلجنة 

العاملين لدى المؤسسين 

 الرئيسيين
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 يتم من خًللهم إعفاء المساهمين من بقوقهم في األرباح. اتفاقيوجد أي ترتيبات أو  ال

 

 

 

 :2017والمدير المالي خًلل العام  لرئيس التنفيذيايولح الجدول التالي التعويضات و المكافآت المدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين بمن فيهم  –

 

 والمدير المالي الرئيس التنايذ ا فيهم التنايذيين بمكبار  نسة ممخ البياا

 3,112,521 الرواتب

 1,890,257* البدالت

 964,478 تمكافأال

 موفر من قبل الشركة الرئيس التنفيذيإن سكن *
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 الج اءات والقيود االحتياطية: .20
 

 ا جراءات التصحيحية الموقعة لها لجهةا األسباب لج اءاتا 

لم تحصل الشركة على مافقة  لاير سعودي 100,000غرامة بقيمة   1

مسبقة من الجمعية العامة 

على إصدار و يقتي تأمين 

لصالح شركة العربي لتأجير 

المعدات الثقيلة )طرف ذو 

عًلقة( في تاريخ 

والتي  12/02/2017

دارة لعضوي مجلس ا 

 مصلحة مباشرة في العقود

الشركة على أن برصت  السوق الماليةهيئة 

ال يتم تنفيذ أي عقد أو 

تعامل مع أي طرف و 

عًلقة من دون موافقة 

مسبقة يتم تجديدها سنويًا 

ة العامة من الجمعي

( من 1لبند رقم )التزاما با

( من 71المادة رقم )

 نظام الشركات

لم تحصل الشركة على مافقة  لاير سعودي 100,000غرامة بقيمة  2

مسبقة من الجمعية العامة 

شحن  يقة تأمين و جديدتعلى 

البحرية لصالح البنك البضائع 

)طرف ذو العربي الوطني 

عًلقة( في تاريخ 

والتي  08/03/2017

دارة لعضوي مجلس ا 

 لعقدامصلحة مباشرة في 

 السوق الماليةهيئة 
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 الرقابة الداخلية: .21
 

إن وجود نظام رقابة داخلية فاعل هو أبد المساااااائوليات الرئيسااااااة المنوطة بمجلس ا دارة. وتتمثل أهداف لجنة المراجعة في 

ه فيما يتعلق بوجود وكفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية، مساااااااعدة مجلس ا دارة في الوفاء بالمساااااائوليات المنوطة ب

وتقديم أي توصاايات لمجلس ا دارة من شااأنها تعزيز النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشااركة ويحمي مصااالح المساااهمين 

 والمستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة.

لت لجنة المراجعة على مراقبة أعمال الشركة والتحقق من سًلمة ونزاهة والتزاما بًلئحة عمل لجنة المراجعة المعتمدة، عم

وا شراف على أعمال إدارة االلتزام  ،السياسات المحاسبيةدراسة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، و

 والسياسات والتعليمات ذات العًلقة، ومراجعةوالمراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين، ولمان االلتزام باألنظمة واللوائح 

وقد شملت أعمال وأنشطة اللجنة خًلل عام  .الًلزمة بشأنها ا جراءات الشركة اتخاذ من الرقابية والتحقق الجهات تقارير نتائج

 -م بصفة خاصة ما يلي: 2017

 .نويةقة على القوائم المالية السوالمصاد األولية دراسة واعتماد القوائم المالية (1

مناقشااة ملحوظات المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي على القوائم المالية ومن لاامنها خطاب ا دارة وطلب خطط  (2

 .معالجتها ومتابعة ما أنجز في شأنها من قبل ا دارة التنفيذية

ماااان مسااااتوى الخطاااار الماااارتبط والتحقااااق نشااااطة الشااااركة ألالتقياااايم الااااذاتي للساااايطرة علااااى المخاااااطر مناقشااااة  (3

المراجعااااة الداخليااااة  عماااال ةاألخطااااار الفرديااااة المحااااددة واكتمااااال المخاااااطر الرئيسااااة. ويشااااكل هااااذا أساااااس خطااااب

 .ومتابعة تنفيذها تمت مناقشتها والتحقق منها واعتمادهاالتي السنوية 

 .مناقشة تقارير المراجعة الداخلية مع متابعة تنفيذ ا جراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها (4

 إنهاء القضايا التي تمت إ ارتها في التقارير. ومتابعةقارير إدارة االلتزام تمناقشة  (5

التحقق ورفع توصااااااية لمجلس ا دارة لتعيين المراجع الخارجي وتحديد أتعابه، تمهيدا لًلعتماد من الجمعية العامة.  (6

راجعة، مع األخذ في بشااااكل مسااااتمر من اسااااتقًللية ومولااااوعية وعدالة المراجع الخارجي، ومدى فاعلية أعمال الم

 عليها. ملحوظاتالمناقشة خطة المراجعة مع المراجع الخارجي وإبداء و االعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.

ظات والتوصاااااايات وحوالتي اشااااااتملت على جميع المل قدمت لجنة المراجعة محالاااااار اجتماعاتها لمجلس ا دارة (7

ت والتدابير التصاحيحية  صاًلح أوجه القصاور ونقاط الضاعف التي تم والقرارات التي اتخذتها اللجنة بشاأن ا جراءا

 إبًلغ لجنة المراجعة بها خًلل السنة.

لجنة أن وترى المن شأنها تهديد استمرارية الشركة،  م2017وجود مًلبظات جوهرية خًلل العام المراجعة لم يتضح للجنة و

الداخلي ومراجعي  والمراجعدارة التنفيذية وإدارة االلتزام ا تم االتفاق مع حتاج للتحسين وقد يالرقابة الداخلية في الشركة  نظام

، مع التنسيق مع إدارة المخاطر ولجنة المخاطر وذلك الرقابة الداخلية كفاءة وفاعلية نظامرفع على لعمل لالحسابات الخارجيين 

 لتدعيم صفوف الدفاع الرقابية الثًل ة للشركة.
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