
 

 

 

 

 

 المملكة العربية السعودية – 11554الرياض  56437ص.ب. 

  00966115109396فاكس:  00966115109300هاتف: 
www.metlifeaiganb.com 

1 

 

 

 

 

 

 

تقرير مجلس اإلدارة للسادة مساهمي شركة متاليف واملجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي 

 الوطني للتأمين التعاوني

 م31/12/2018عن السنة املالية املنتهية في تاريخ 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.metlifeaiganb.com/


 

 

 

 

 

 المملكة العربية السعودية – 11554الرياض  56437ص.ب. 

  00966115109396فاكس:  00966115109300هاتف: 
www.metlifeaiganb.com 

2 

 

 

 كلمة رئيس مجلس إدارة الشركة
 

 ،الكرام أعزائي املساهمين

، على والذي يغطي العديد من املوضوعات بما في ذلك 2018ديسمبر  31تقرير مجلس اإلدارة للسنة املنتهية في لكم أن أقدم  يسرنينيابة عن مجلس إدارة الشركة، 

السياسة املتبعة إلدارة ومراقبة هذه املخاطر؛ ، وصف موجز لألنشطة الرئيسية للشركة واألداء املالي؛ وصف للمخاطر التي تواجه الشركة و سبيل املثال ال الحصر

؛ نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة ولجان املجلس واإلدارة العليا؛ وكذلك 2018التشكيل الحالي للمجلس ولجانه إلى جانب وصف موجز ملسؤولياتهم وأنشطتهم طوال عام 

 .التنظيمية ذات العالقةلوائح الافة إلى اإلفصاحات األخرى التي تتطلبها إض 2018تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار املسؤولين التنفيذيين لعام 

 .أفضل من العام السابق عامعاًما صعًبا بالنسبة للشركة وللمساهمين. ومع ذلك، كان  2018كان عام لقد 

 .دخل تقني إيجابي ، تمكنا من تحقيق2017فترة استرداد للخسائر املادية غير املتوقعة في عام  2018 عام بينما اعتبرنا

والحوكمة على جميع عمليات  ،السياسات ،على التدابير التصحيحية بما في ذلك تصحيح جميع اإلجراءاتيعملون اإلدارة ومجلس اإلدارة وجميع موظفي الشركة إن 

 .الطبيالتأمين مطالبات 

وفًقا لتكليف  ،جراء تحقيق ومراجعة معمقة لتحسين وتعزيز حوكمة الشركة ككلالتي حددها االستشاري الخارجي املعين إل  املسائلإضافة إلى ذلك، قمنا بتصحيح 

 .2018 مؤسسة النقد العربي السعودي في مارس

من أن للتأكد  املتوفرةالضوابط املناسبة على االحتياطيات وتخصيص األصول  ،عالوة على ذلك، لقد بدأنا العديد من املبادرات بما في ذلك ممارسات االكتتاب املعززة

 .بشكل كاف قبل أي ش يء آخر الوثائقالشركة قادرة تماًما على الوفاء بالتزاماتها تجاه عمالئها ولضمان حماية حقوق حاملي 

مين املالءة املحتملة لتأتحقيًقا لهذه الغاية، يعمل مجلس اإلدارة وإدارة الشركة بالشراكة مع أصحاب املصلحة الرئيسيين بشكل وثيق الستكشاف مجموعة من الحلول 

تأكد من أن جميع عمالئنا وأصحاب املصلحة الرئيسيين يواصلون الثقة في التعامل مع الالتي تتطلبها الجهات التنظيمية للشركة ملواصلة تسيير أعمالها كاملعتاد و  املالية

 
 
 .قبلحترم اليوم وفي املستالشركة والتأكد من أن التزاماتنا تجاه أصحاب املصلحة الرئيسيين ستظل ت

رئيسيين فيها. ستتطلب يتمثل التحدي الذي يواجهنا في املستقبل في رسم خريطة ألعمال مستدامة ومربحة مبنية على املزايا التنافسية للشركة وأصحاب املصلحة ال

 .املوهبة الالزمة لتنفيذ خطة عمل أكثر قوة نستقطببما فيه الكفاية وأن  أنفسنا ميزاستراتيجية تحقيق ذلك أن ن

فنيون في جلبها إلى السوق وتنويع يشمل ذلك التركيز على مجاالت القوة لدينا بما في ذلك بناء قنوات توزيع أفضل، االعتماد على املنتجات املتميزة التي تفوق شركاؤنا الو 

 عن 
ً
 .األعمال الخطرة قطاعاتأعمالنا بعيدا

 ،مع خالص التقدير

 رمزي أبو خضرا

 رئيس مجلس اإلدارة
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 :الشركةأنشطة  .1
ذية املطبقة في اململكة العربية تهدف الشركة إلى إجراء عمليات التأمين التعاوني واألنشطة املرتبطة بها وفًقا لقانون مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفي

وتأمين الحوادث وجميع أنواع التأمين العام. تم إدراج أسهم الشركة السعودية. تشتمل املنتجات الرئيسية للشركة على تأمين الحياة لألفراد واملجموعات والتأمين الصحي 

 (.2013نوفمبر  26هجري )املوافق  1435محرم  23في السوق املالية السعودية )تداول( في تاريخ 

 األداء املالي: .2
 ملخص قائمة املركز املالي 2.1

  عمليات التأمين

 عمليات التأمين موجودات

 ة()بآالف الرياالت السعودي
 2014ديسمبر  31 2015ديسمبر  31 2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31

 ٢,٢٣٨ ٦٤,٦٨٩ ٤٤,٧٨٥ ٥٤,٢٨٤ ٤٠,٦٢٠ نقدية وشبه نقدية

 - - ١٥,٠٠٠ ١٠٨,٠٥١ ٣٥,١٣٩ استثمارات وودائع

 ٣,٤٢٢ ٣٥,٦٦١ ٥٣,٣٩١ ٦٤,٥٤٠ ١٩,٢٥٣ أقساط مدينة ، صافي

اطيات حصة معيدي التأمين من االحتي

 الفنية
٣,٧٥١ ٢٩٩,٢٠١ ٢٩٧,٢٣٩ ٢٧٥,٧٨٤ ٢٤٢,٧٠٣ 

 ١١,٤٩٢ ٣٢,٨٥٠ ٥٤,٠٢١ ٣٨,٥٥٢ ١٥,٥٣٥ موجودات أخرى 

 ٢٠,٩٠٣ ٤٣٢,٤٠٢ ٤٦٤,٤٣٦ ٥٤١,٢١١ ٣٥٣,٢٥٠ مجموع املوجودات

 

 وحقوق عمليات التأمين املطلوبات

 )بآالف الرياالت السعودية(
 2014ديسمبر  31 2015ديسمبر  31 2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31

      املطلوبات

 ٥,٤٩٧ ٣٨٣,٣٣٨ ٤١٢,٧٨٥ ٤٦٩,٥٩٦ ٢٩٠,٢٨٢ إجمالي االحتياطيات الفنية 

أرصدة إعادة التأمين دائنة وعمولة 

 تأمين غير مكتسبة
٣,٨٠٩ ٣٣,٦٢٩ ٢٥,٢٤٥ ٣٧,٨٠٨ ٤٠,٠١٢ 

 ١١,٥٩٧ ١٥,٤٣٥ ٢٦,٤٠٦ ٣٣,٨٠٧ ٢٢,٥٨١ مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 

 ٢٠,٩٠٣ ٤٣٢,٤٠٢ ٤٦٤,٤٣٦ ٥٤١,٢١١ ٣٥٢,٨٧٥ مجموع املطلوبات

      

      حقوق )عمليات التأمين(

احتياطي اعادة قياس مكافأة نهاية 

 الخدمة
٣٧٥ - - - - 

مجموع املطلوبات وحقوق عمليات 

 التأمين
٢٠,٩٠٣ ٤٣٢,٤٠٢ ٤٦٤,٤٣٦ ٥٤١,٢١١ ٣٥٣,٢٥٠ 
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 عمليات املساهمين

 اتاملوجود

 )بآالف الرياالت السعودية(
 2014ديسمبر  31 2015ديسمبر  31 2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31

 ١١,١٥٨ ٦٦,٣١٥ ١٠٤,٠٠٢ ٤,٧٣٧ ١٥,٦٨٥ نقدية وشبه نقدية  

 ١٠٥,٦٧٥ ٣٠,٨٤٩ ١٣٦,٩٩٩ ١٧٦,٩٨٨ ١٤٣,٥٨٨ استثمارات وودائع ألجل

 ٥,١٤٢ ٩٤٥ ٧٥٠ ١,١٢٤ ٨٢٩ موجودات أخرى 

 ١٢١,٩٧٥ ٩٨,١٠٩ ٢٤١,٧٥١ ١٨٢,٨٤٩ ١٦٠,١٠٢ إجمالي املوجودات

 

 املطلوبات وحقوق املساهمين

 )بآالف الرياالت السعودية(
 2014ديسمبر  31 2015ديسمبر  31 2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31

      املطلوبات

 - ٦١٥ ٥٢٤ ٢,٠٢٤ ٢,٥٩٣ زكاة مستحقة

 ١,٢٨٦ ٨,٩١٨ ٤,١٤٣ ٣,٠٤٦ ٤,٠١٧ ومطلوبات أخرى مصروفات مستحقة 

 ١,٢٨٦ ٩,٥٣٣ ٤,٦٦٧ ٥,٠٧٠ ٦,٦١٠ مجموع املطلوبات

      

      حقوق املساهمين

 ١٧٥,٠٠٠ ١٧٥,٠٠٠ ٣٥٠,٠٠٠ ٣٥٠,٠٠٠ ١٨٠,٠٠٠ رأس املال

 (٥٤,٣١١) (٨٦,٤٢٤) (١١٢,٩١٥) (١٧٢,٢٢١) (٢٦,٣٨٢) العجز املتراكم

استثمارات  -احتياطي القيمة العادلة

 متاحة للبيع
(١٢٦) - - - - 

 ١٢٠,٦٨٩ ٨٨,٥٧٦ ٢٣٧,٠٨٥ ١٧٧,٧٧٩ ١٥٣,٤٩٢ مجموع حقوق املساهمين

      

 ١٢١,٩٧٥ ٩٨,١٠٩ ٢٤١,٧٥١ ١٨٢,٨٤٩ ١٦٠,١٠٢ مجموع املطلوبات وحقوق املساهمين

 
بشووووكل رئي وووو ي  2018خالل عام التأمين بسووووبب االنخفاك الكبير في أجم أعمال ٪  35بنسووووبة  2017مقارنة بعام  2018انخفض إجمالي األصووووول لعمليات التأمين في عام 

  .املركباتالتأمين الصحي و 

 22،302٪ بسبب امتصاص خسائر عمليات التأمين لهذا العام بمبلغ إجمالي قدره 12بنسبة  2017مقارنة بعام  2018انخفض إجمالي أصول عمليات املساهمين في عام 

 ألف ريال سعودي.

بسوووووبب إعادة  2018(. انخفض العجز املتراكم في عام 2017ديسووووومبر  31٪ كما في 49.21٪ من رأس املال )مقارنة بوووووووووووووووووو 14.66بلغ العجز املتراكم  ،2018ديسووووومبر  31في كما 

ض رأس املال في اجتماع الجمعية ألف ريال سوووووووووعودي من العجز املتراكم للشوووووووووركة مقابل رأس مال الشوووووووووركة. تم اعتماد تخفي 170،000 إلطفاءهيكلة رأس مال الشوووووووووركة 

  .2018أبريل  18العامة املنعقد في 
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 ملخص نتائج األعمال 2.2

 التفصيل

 )بآالف الرياالت السعودية(

 للسنة املنتهية في

 2018ديسمبر  31

 للسنة املنتهية في

 2017ديسمبر  31

 للسنة املنتهية في

 2016ديسمبر  31

 للسنة املنتهية في

 2015ديسمبر  31

أغسطس  29من 

 حتى 2013

 2014ديسمبر  31

 ٥,٧٤١ ١٤٤,٧٤١ ٢٠٨,٠٩٠ ٣٥٤,٨٨٠ ١٦٨,٨٠٣ إجمالي أقساط التأمين املكتتبة 

 ٢٩٩ ٣٣,٧١٥ ١٤٥,٠٩٤ ٢٤٤,٧٨٠ ١٩٦,٤٤٩ صافي أقساط التأمين املكتسبة 

 ٤٧١ ٤٠,٢٩٩ ١٦١,٧٧٣ ٢٦٣,٨١٢ ٢١٢,١٩٩ إيرادات االكتتاب

 (٢٨٨) (٣٠,٩٦٥) (١٢٤,٠١٢) (٢٢٩,٠٧٩) (١٧٤,٣٨٢) صافي املطالبات املتكبدة

 (٤٦٣) (٣٥,١٩٣) (١٤٣,٠٦٨) (٢٧٣,٦٠٤) (١٨٩,٣٧٣) مصاريف االكتتاب

 ٨ ٥,١٠٦ ١٨,٧٠٥ (٩,٧٩٢) ٢٢,٨٢٦ نتائج االكتتاب

عكس / )مخصص( الديون املشكوك 

 في تحصيلها
(٩١) (١,٢٣٢) (٢,٩٧١) (٦,٣٢٣) ٧٤٦ 

عمليات  –مصاريف عمومية وإدارية 

 التأمين
(٥١,٤٦٩) (٤٧,٤٧٢) (٤٣,٤٩٧) (٣٥,٣٠٥) (٢٠,٢٠٣) 

 (٢٠,٢٨٦) (٣١,٤٣١) (٢٧,٧٦٤) (٦٣,٥٨٧) (٢٧,٨٩٧) النتائج التشغيلية للتأمين

 - ١٥٦ ١,٤٤٥ ٢,٠١٤ ٣,٢٠٤ عمليات التأمين –دخل عموالت خاصة 

 (٢٠,٢٨٦) (٣١,٢٧٥) (٢٦,٣١٨) (٦١,٥٧٣) (٢٤,٦٩٣) حصة املساهمين من العجز

عمليات  –ية وإدارية مصاريف عموم

 املساهمين
(١,٨٩٠) (١,٧٣١) (١,٤١٢) (١,١٨٥) (١٢,٨٤٣) 

 –دخل عموالت خاصة وتوزيعات 

 عمليات املساهمين
٧٩٣ ٩٦٣ ٥,٨٧٥ ٥,٤٩٨ ٤,٢٨١ 

 (١١,٣٣٦) - - - - مصاريف ما قبل التأسيس

 (٤٣,٦٧١) (٣١,٤٩٨) (٢١,٨٥٥) (٥٧,٨٠٦) (٢٢,٣٠٢) صافي الخسارة )املساهمين( قبل الزكاة

 

 إجمالي أقساط التأمين املكتتبة وصافي أقساط التأمين املكتسبة 2.2.1

 قطاع التأمين

)بآالف الرياالت 

 السعودية(

 للسنة املنتهية في

 2018ديسمبر  31

 للسنة املنتهية في

 2017ديسمبر  31

 للسنة املنتهية في

 2016ديسمبر  31

 للسنة املنتهية في

 2015ديسمبر  31

س أغسط 29من 

 حتى 2013

 2014ديسمبر  31

إجمالي 

أقساط 

التأمين 

 املكتتبة

صافي 

أقساط 

التأمين 

 املكتسبة

إجمالي 

أقساط 

التأمين 

 املكتتبة

صافي 

أقساط 

التأمين 

 املكتسبة

إجمالي 

أقساط 

التأمين 

 املكتتبة

صافي 

أقساط 

التأمين 

 املكتسبة

إجمالي 

أقساط 

التأمين 

 املكتتبة

صافي 

أقساط 

التأمين 

 سبةاملكت

إجمالي 

أقساط 

التأمين 

 املكتتبة

صافي 

أقساط 

التأمين 

 املكتسبة

 ٧٩ ٩٧٤ ٢٧,٨٧١ ٩٠,٩٨٩ ١٢٧,٢٣٤ ١٢٧,٣١٢ ١٩٧,٤٨٧ ٢٤٠,٠٤٤ ١٥٩,٩٣٢ ٩٠,٦٦٧ التأمين الصحي

 - - ٤,٠٩١ ١٦,٦٥٨ ٦,٦١٤ ٢٤,١٩٩ ١٣,٢٠٨ ٣٠,٧٩٧ ٨,٧٨٤ ٢٢,٦٧٩ الحماية واالدخار
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 ١ ٧٢٠ ٢٣ ٣,٤٧٥ ٥٧ ١٨,٩٠٤ ٨٤ ١٥,٢١٨ ٥٠ ٥,٠٤٥ املمتلكات

 - - ٢٠ ١٩٠ ٧,٨٦٤ ١٣,٥٧٢ ٢٩,٨٩١ ٣٨,٥٠٢ ٢٢,٦٧٣ ١٢,٢٥٨ املركبات

الحوادث واملسؤولية 

 العامة
٤٦ ٢,٣٤٣ ١,٠١٥ ٥,٩٢٩ ١,٧٤٦ ١٣,٠٨٥ ٢,٧٩٠ ٢١,٦١٧ ٤,٥٠٣ ٢٣,٦٥٩ 

 - ٣١٦ ٦ ٢٤,٠١٥ ٢٥ ٧,٩٣٧ ٧١ ٤,٢٠٣ ٣٥ ١٢,٠٣٤ الطاقة والهندس ي

 - - ١٧٢ ٢,٠٨٣ ٢٦٥ ١,٧٠٨ ٤٠٨ ٣,٧٩٤ ٢٤٩ ١,٩٨٢ البحري 

 ١٧٢ ١,٣٨٨ ٥١٧ ١,٤٠٢ ١,٢٩٠ ١,٣٧٤ ٨٤١ ٧٠٦ ٢٢٣ ٤٧٩ عام أخرى 

 ٢٩٩ ٥,٧٤١ ٣٣,٧١٥ ١٤٤,٧٤١ ١٤٥,٠٩٤ ٢٠٨,٠٩٠ ٢٤٤,٧٨٠ ٣٥٤,٨٨٠ ١٩٦,٤٤٩ ١٦٨,٨٠٣ املجموع

                

٪ بسوووبب االنخفاك الكبير في أجم أعمال التأمين لكل من التأمين 71بنسوووبة  2017٪ مقارنة بنمو لعام 52بنسوووبة  2018انخفض إجمالي أقسووواط التأمين املكتتبة في عام 

ا لألعمال الجديدة واملتجددة. انخفضووا أعمال التأمين األ 
ً
٪ ، ويعزى ذلك 14خرى بنسووبة الصووحي وتأمين املركبات نتيجة العتماد اسووتراتيجية تسووعير ا اكتتاب أكثر تحفظ

 واملمتلكات والبحري. االدخارو  أساًسا إلى انخفاك تأمين الحماية

ك اخفنتيجة الن2018مليون ريال سوووعودي في عام  196.4إلى  2017مليون ريال سوووعودي في عام  244.8٪ من 20بنسوووبة  2018انخفض صوووافي األقسووواط املكتسوووبة في عام 

 والحماية واالدخار. ركبات، وامليإجمالي األقساط املكتتبة من التأمين الصح

ر. في عام قساط املكتسبة في "بيان الدخل" بشكل نسبي على مدى فترات وثائق التأمين التي تخصها، بحيث يتم إثبات اإليرادات على مدى فترة املخاطيتم إدراج صافي األ

 2017، كانا صافي األقساط املكتسبة أعلى من إجمالي األقساط املكتتبة ألن معظم األقساط املكتسبة تتعلق باألقساط املكتتبة لعام  2018

 

 

 إجمالي أقساط التأمين املكتتبة والتحليل الجغرافي 2.2.1.1

 املنطقة

 )بآالف الرياالت السعودية(

 للسنة املنتهية في

 2018ديسمبر  31

 للسنة املنتهية في

 2017ديسمبر  31

 للسنة املنتهية في

 2016ديسمبر  31

 للسنة املنتهية في

 2015ديسمبر  31

أغسطس  29من 

 حتى 2013

 2014سمبر دي 31 

 ٥,٧٤١ ١٢٩,٥٤١ ٩١,٦١٣ ١١٤,٨٠٦ ٨٤,٦٥٨ الوسطى

 - ١٥,٢٠٠ ٦٠,٣٧٧ ٩٩,١٧١ ٣٦,٠١٧ الغربية

 - - ٥٦,١٠٠ ١٤٠,٩٠٣ ٤٨,١٢٨ الشرقية

 ٥,٧٤١ ١٤٤,٧٤١ ٢٠٨,٠٩٠ ٣٥٤,٨٨٠ ١٦٨,٨٠٣ املجموع

 

% تقريًبا، ومن ثم 29التي أسهما بنسبة الشرقية ، تبعتها املنطقة الوسطى% من إجمالي أقساط التأمين املكتتبة من املنطقة 50، تم تحقيق ما نسبته 2018في عام 

 % تقريًبا.21املنطقة الغربية بنسبة 
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 إيرادات االكتتاب 2.2.2

 التفصيل

 )بآالف الرياالت السعودية(

 للسنة املنتهية في

 2018ديسمبر  31

 للسنة املنتهية في

 2017ديسمبر  31

 للسنة املنتهية في

 2016ديسمبر  31

 للسنة املنتهية في

 2015ديسمبر  31

أغسطس  29من 

 حتى 2013

 2014ديسمبر  31 

 ٢٩٩ ٣٣,٧١٥ ١٤٥,٠٩٤ ٢٤٤,٧٨٠ ١٩٦,٤٤٩ صافي أقساط التأمين املكتسبة

 ١٧٢ ٤,٦٥١ ١٠,٧٣٣ ١٣,٤٠٩ ١١,٨٠٤ عمولة إعادة التأمين املكتسبة

 ٥ ١,٩٣٣ ٥,٩٤٦ ٥,٦٢٣ ٣,٩٤٦ إيرادات اكتتاب أخرى 

 ٤٧١ ٤٠,٢٩٩ ١٦١,٧٧٣ ٢٦٣,٨١٢ ٢١٢,١٩٩ يرادات االكتتابإجمالي إ

 

مما أدى إلى انخفاك أقساط التأمين  2018خالل عام التأمين بسبب االنخفاك الكبير في أجم أعمال  2017مقابل عام  2018انخفضا إيرادات االكتتاب في عام 

لتأمين على محفظة متاليف أليكو املنقولة والتي يتم إعادة تأمينها بالكامل إلى شركة متاليف. تقوم وعموالت إعادة التأمين والتي تتضمن أيًضا عموالت إعادة ااملكتسبة 

ا تحا بند "إيرادات شركة متاليف بتعويض الشركة عن املصاريف التي تتكبدها لتشغيل محفظة أليكو املنقولة وذلك بأخذ رسوم إدارية من شركة متاليف ويتم قيده

 اكتتاب أخرى".

 2015يناير  1ابتداءا من الشركة باملشاركة في اتفاقية املنافذ املبرمة بين شركة التعاونية والغالبية العظمى من شركات التأمين في اململكة العربية السعودية قاما 

ية )باستثناء منفذ البحرين(. وبناء على هذه اإلتفاقية، والخاصة باملشاركة في التأمين على املركبات األجنبية العابرة للمملكة العربية السعودية عبر جميع املنافذ الحدود

ملتعلقة بإدارة هذه فإن جميع شركات التأمين املشاركة في هذه التغطية يكون لها حصة متساوية من النتيجة الصافية لهذه املحفظة بعد تحميل كافة املصاريف ا

ديسمبر  31حتى  2018يناير  1، وتم تجديدها الحقا ملدة عام من 2017ديسمبر  31سنوات تنتهي في  املحفظة من قبل شركة التعاونية. تسري هذه اإلتفاقية ملدة ثالث

  .مع شركات التأمين ذات الصلة. يتم تصنيف الدخل املتعلق بهذه املحفظة في قائمة الدخل ضمن بند "إيرادات إكتتاب اخرى" 2018
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 المملكة العربية السعودية – 11554الرياض  56437ص.ب. 

  00966115109396فاكس:  00966115109300هاتف: 
www.metlifeaiganb.com 

8 

 

 صافي املطالبات املتكبدة 2.2.3

 قطاع التأمين

 الرياالت السعودية( )بآالف

 للسنة املنتهية في

 2018ديسمبر  31

 للسنة املنتهية في

 2017ديسمبر  31

 للسنة املنتهية في

 2016ديسمبر  31

 للسنة املنتهية في

 2015ديسمبر  31

أغسطس  29من 

 حتى 2013

 2014ديسمبر  31 

 ٦٢ ٢٥,٧٥٣ ١٠٨,٤٨٥ ١٩٥,٩٢٤ ١٥١,٠٩٣ التأمين الصحي

 - ٣,٦٠٨ ٧,٨٦٣ ٦,١١٤ ٦,٠٦٢ الحماية واالدخار

 ١ ٣٦ ٩٩ (٥) ٥ املمتلكات

 - ١٧٤ ٧,٥٤٦ ٢٥,٦٢٥ ١٦,٨٧٧ املركبات

 ٤٤ ٧٨٨ ٤٠ ١,٠٢٢ ٤٠٩ الحوادث واملسؤولية العامة

 ٩ ٢٧ ٦٤ ٩ ١٧ الطاقة والهندس ي

 - ١٣١ ٥ ١٣٧ ٧٤ البحري 

 ١٨١ ٤٤٧ (٩١) ٢٥٣ (١٥٥) عام أخرى 

 ٢٨٨ ٣٠,٩٦٥ ١٢٤,٠١٢ ٢٢٩,٠٧٩ ١٧٤,٣٨٢ املجموع

 

بسبب التدابير التصحيحية التي اتخذتها الشركة لتعزيز والسيطرة على وظيفة معالجة  2017مقارنة بعام  2018انخفض صافي املطالبات املتكبدة انخفاًضا كبيًرا في عام 

 على أعمالها الجديدة واملتجددة م
ً
ما أدى إلى انخفاك كبير في أجم أعمال التأمين الصووووحي والتأمين املطالبات باإلضووووافة إلى انتهاج سووووياسووووة تسووووعير ا اكتتاب اكثر تحفظا

 .2018٪ في عام 94.5إلى  2017٪ في عام 99.2على املركبات باإلضافة إلى انخفاك نسبة الخسارة الصافية للتأمين الصحي من 

 مصاريف االكتتاب 2.2.4

 التفصيل

 )بآالف الرياالت السعودية(
 2015ديسمبر  31 2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31

أغسطس  29من 

 حتى 2013

 2014ديسمبر  31 

 ٢٨٨ ٣٠,٩٦٥ ١٢٤,٠١٢ ٢٢٩,٠٧٩ ١٧٤,٣٨٢ صافي املطالبات املتكبدة

 ١٣٧ ٣,٢٨٥ ١٥,٤٩٠ ٢٨,٨٦٩ ٢٠,٩٨٧ عموالت متكبدة

 ٣٨ ٥٤٨ ٢,٣١٩ ٣,٦٤٤ ٣,٠١٢ رسوم فحص وإشراف 

 - ٣٩٥ ١,٢٤٧ ٢,٠٦٧ ٩٣٧ مصاريف اكتتاب أخرى 

 - - - ٩,٩٤٥ (٩,٩٤٥) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 ٤٦٣ ٣٥,١٩٣ ١٤٣,٠٦٨ ٢٧٣,٦٠٤ ١٨٩,٣٧٣ التغير في احتياطي عجز االقساط

 ٢٨٨ ٣٠,٩٦٥ ١٢٤,٠١٢ ٢٢٩,٠٧٩ ١٧٤,٣٨٢ مجموع مصاريف االكتتاب

 

)الذي تم تأسيسه في العام املاض ي األقساط املتكبدة وعكس احتياطي عجز انخفض إجمالي مصاريف االكتتاب بشكل ملحوظ بسبب االنخفاك الكبير في صافي املطالبات 

 االكتتاب. ةفيظو و  اتاملطالبمن معالجة بعد الخسارة املادية في محفظة التأمين الصحي( نتيجة للتدابير التصحيحية التي اتخذتها الشركة في كل 
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 إجمالي املصاريف 2.2.5

 التفصيل

 )بآالف الرياالت السعودية(

 للسنة املنتهية في

 2018ديسمبر  31

 للسنة املنتهية في

 2017ديسمبر  31

 للسنة املنتهية في

 2016ديسمبر  31

 للسنة املنتهية في

 2015ديسمبر  31

أغسطس  29من 

 حتى 2013

 2014ديسمبر  31 

عمليات  –مصاريف عمومية وإدارية 

 التأمين
٢٠,٢٠٣ ٣٥,٣٠٥ ٤٣,٤٩٧ ٤٧,٤٧٢ ٥١,٤٦٩ 

عمليات  –مية وإدارية مصاريف عمو 

 املساهمين
١٢,٨٤٣ ١,١٨٥ ١,٤١٢ ١,٧٣١ ١,٨٩٠ 

 ١١,٣٣٦ - - - - مصاريف ما قبل التأسيس، صافي

 ٣٣,٠٤٦ ٣٦,٤٩٠ ٤٤,٩٠٩ ٤٩,٢٠٣ ٥٣,٣٥٩ مجموع املصاريف

 

 مصاريف عمومية وإدارية

 )بآالف الرياالت السعودية(

 للسنة املنتهية في

 2018ديسمبر  31

 يللسنة املنتهية ف

 2017ديسمبر  31

 للسنة املنتهية في

 2016ديسمبر  31

 للسنة املنتهية في

 2015ديسمبر  31

أغسطس  29من 

 حتى 2013

 2014ديسمبر  31 

 ١٣,٦٥٠ ٢٣,٨٤٤ ٣١,٣٢٩ ٣٤,٤٠٨ ٣٤,٥٠٥ تكاليف املوظفين

 ٢,٧٠٧ ٢,٦١٤ ٢,٤٦٢ ٣,٠٠٧ ٧,٠٣٦ أتعاب قانونية ومهنية

 ٣,٣١٩ ١,٠١٤ ٢,٢٠٤ ١,٩٧٦ ٢,٠٨٤ إيجارات

 ٣,٣٧٩ ٢,٧٣٤ ٢,٤٥٢ ١,٩٥٥ ١,٣٩٠ استهالك

 ٢,٤٤١ ٢,٤٦٠ ٣,٠١٣ ٣,١٨٧ ٣,٦٥٧ مصاريف تقنية املعلومات

 ١,٥٦٩ ٩١٤ ٥١٥ ٧٥١ ٨١٤ مصاريف سفر وإقامة

 ١,٠٨٥ ١,٠١٨ ١,٠٠٣ ١,١٢٠ ١,٢٠٤ مصاريف مجلس اإلدارة

 ١,٢٦٢ ١,٨٩١ ١,٩٣١ ٢,٧٩٢ ٢,٦٦٩ أخرى 

 - - - ٧ - خسائر بيع أصول 

 ٣٣,٠٤٦ ٣٦,٤٩٠ ٤٤,٩٠٩ ٤٩,٢٠٣ ٥٣,٣٥٩ جموع املصاريف العمومية واإلداريةم

 

ويرجع ذلك أساًسا إلى الزيادة الكبيرة في األتعاب القانونية واملهنية ونفقات تقنية املعلومات  سعودي،مليون ريال  4.2ارتفع إجمالي املصاريف العمومية واإلدارية بمبلغ 

نتيجة لتعيين العديد من املستشارين الخارجيين ملساعدة الشركة على تحسين وتعزيز هيكل حوكمتها العامة واالمتثال، وإدارة املخاطر  مليون ريال سعودي 4.0بمقدار 

 وأنشطة املراجعة الداخلية.

ات التي عقدها مجلس اإلدارة ولجان مليون ريال سعودي بسبب ارتفاع تكلفة رسوم الحضور نتيجة ارتفاع عدد االجتماع 0.8زادت مصاريف مجلس اإلدارة بمبلغ 

 2018املجلس خالل عام 
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 النتائج التشغيلية للتأمين: 2.2.6

 التفصيل

 )بآالف الرياالت السعودية(

 للسنة املنتهية في

 2018ديسمبر  31

 للسنة املنتهية في

 2017ديسمبر  31

 للسنة املنتهية في

 2016ديسمبر  31

 للسنة املنتهية في

 2015ديسمبر  31

أغسطس  29ن م

 حتى 2013

 2014ديسمبر  31 

 ٤٧١ ٤٠,٢٩٩ ١٦١,٧٧٣ ٢٦٣,٨١٢ ٢١٢,١٩٩ إيرادات االكتتاب

 (٤٦٣) (٣٥,١٩٣) (١٤٣,٠٦٨) (٢٧٣,٦٠٤) (١٨٩,٣٧٣) مصاريف االكتتاب

 ٨ ٥,١٠٦ ١٨,٧٠٥ (٩,٧٩٢) ٢٢,٨٢٦ نتائج االكتتاب

عكس / )مخصص( الديون املشكوك 

 في تحصيلها
(٩١) (١,٢٣٢) (٢,٩٧١) (٦,٣٢٣) ٧٤٦ 

 –املصاريف العمومية واإلدارية 

 عمليات التأمين
(٥١,٤٦٩) (٤٧,٤٧٢) (٤٣,٤٩٧) (٣٥,٣٠٥) (٢٠,٢٠٣) 

 (٢٠,٢٨٦) (٣١,٤٣١) (٢٧,٧٦٤) (٦٣,٥٨٧) (٢٧,٨٩٧) النتائج التشغيلية للتأمين

 

 :ن ريال سعودي بسببمليو  35.7بمقدار  2017مقارنة بعام  2018في عام النتائج التشغيلية للتأمين تحسنا 

مليون ريال سعودي في عام  22.8إلى ربح قدره  2017مليون ريال سعودي في عام  9.8مليون ريال سعودي )أي من خسارة  32.6تحسن نتائج االكتتاب بمبلغ  .1

 لتأمين الصحي،( بسبب اإلجراءات التصحيحية التي اتخذتها الشركة في كل من معالجة املطالبات ووظيفة االكتتاب ملحفظة ا2018

 ، يقابلهاواملتأخرة ستحقة القبضاملرصدة األ مليون ريال سعودي بسبب تحصيل  7.1انخفاك في مصاريف الديون املشكوك في تحصيلها بمبلغ   .2

 .مليون ريال سعودي 4.0زيادة املصاريف العمومية واإلدارية بمبلغ  .3

 

 االستثمارات: 2.2.7

 التفصيل

 )بآالف الرياالت السعودية(

 سنة املنتهية فيلل

 2018ديسمبر  31

 للسنة املنتهية في

 2017ديسمبر  31

   عمليات التأمين

 ٧٩,٠٥١ ٣٥,١٣٩ ودائع قصيرة األجل

 ٢٩,٠٠٠ - ودائع طويلة األجل

 ١٠٨,٠٥١ ٣٥,١٣٩ إجمالي عمليات التأمين

   عمليات املساهمين

 ٢٨,٠٠٠ - ودائع قصيرة األجل

 ٦٠,٠٠٠ ٨٩,٠٠٠ ودائع طويلة األجل

 ٣,١٧٥ ١٧,٦٥٣ االستثمارات املتاحة للبيع

املحتفظ بها حتى  -االستثمارات 

 االستحقاق
- ٤٩,٥٢٩ 

 ١٤٠,٧٠٤ ١٠٦,٦٥٣ إجمالي عمليات املساهمين

 ٢٤٨,٧٥٥ ١٤١,٧٩٢ إجمالي االستثمارات والودائع
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 على التوالي.سعودي مليون ريال  138.7ومليون  241.9ومليون ريال سعودي  286.5ئع ، بلغا القيمة العليا واملتوسطة واملنخفضة لالستثمارات والودا2018خالل عام 

 

 :املتاحة للبيع االستثمارات 2.2.7.1

 ت التأمين.يوضح الجدول التالي تفاصيل االستثمارات املتاحة للبيع ضمن عمليات املساهمين. ال يوجد استثمار مصنف على أنه متاح للبيع بموجب عمليا

 

 التفصيل

 )بآالف الرياالت السعودية(

 للسنة املنتهية في

 2018ديسمبر  31

 للسنة املنتهية في

 2017ديسمبر  31

 ٣,١٧٥ ٣,١٧٥ أسهم غير مدرجة

 - ١٤,٤٧٨ صكوك غير مدرجة

 ٣,١٧٥ ١٧,٦٥٣ إجمالي االستثمارات املتاحة للبيع

 

 االستثمارات املحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق: 2.2.7.2

تى تاريخ دول التالي تفاصيل االستثمارات املحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق بموجب عمليات املساهمين. ال يوجد أي استثمار مصنف على أنه محتجز حيوضح الج

 االستحقاق بموجب عمليات التأمين.

 

 التفصيل

 )بآالف الرياالت السعودية(

 للسنة املنتهية في

 2018ديسمبر  31

 للسنة املنتهية في

 2017يسمبر د 31

 ٣٥,٠٠٠ - ذات معدل متغير -خاصة -صكوك

 ١٤,٤٤١ - ذات معدل ثابا -حكومية -صكوك

إطفاء خصم اإلصدار علي االستثمارات 

 املحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
- ٨٨ 

اجمالي االستثمارات املحتفظ بها حتى 

 تاريخ االستحقاق
- ٤٩,٥٢٩ 

 

وبالتالي تم إعادة تصنيف االستثمار إلى  االستحقاق،في الصكوك التي تم تصنيفها على أنها محتفظ بها حتى تاريخ قررت اإلدارة التصرف  ،2018خالل عام  .1

 .متاح للبيع

 مليون ريال سعودي. 35قاما الشركة بالتخلص من الصكوك البالغة  ،2018خالل عام  .2

 

 دخل االستثمار: 2.2.8

 التفصيل

 )بآالف الرياالت السعودية(

 تهية فيللسنة املن

 2018ديسمبر  31

 للسنة املنتهية في

 2017ديسمبر  31

   عمليات التأمين

 ٢,٠١٤ ٣,٢٠٤ إيرادات العموالت الخاصة على الودائع
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 ٢,٠١٤ ٣,٢٠٤ إجمالي عمليات التأمين

   عمليات املساهمين

 ٥,٤٢٦ ٤,٢٠٦ إيرادات العموالت الخاصة على الودائع

 ٧٢ ٧٥ ستثماراتإطفاء الخصم ا العالوة على اال 

 ٥,٤٩٨ ٤,٢٨١ إجمالي عمليات املساهمين

 ٧,٥١٢ ٧,٤٨٥ إجمالي دخل االستثمار

 

 ٪( 2.55: 2017٪ ) 2.27معدل العمولة املتغير على الودائع قصيرة األجل هو متوسط  .1

 ٪( 3.33: 2017٪ ) 3.47معدل العمولة املتغير على الودائع طويلة األجل هو متوسط  .2

 ٪( 2.73: 2017٪ ) 3.33األصول هو العائد على  .3

 مليون ريال سعودي. 0.128الخسارة غير املحققة من الصكوك املصنفة كمتاحة للبيع هي  .4

 

 

 الخطط والقرارات املهمة والتوقعات املستقبلية ألعمال الشركة: .3

 هي: 2019خططنا الرئيسية في عام 

 املركبات تأمينوإعادة التأمين على  ركباتوامل الصحيت التأمين ال سيما في مجاال  املخاطر،مواصلة النهج املنضبط الختيار  •

 مواصلة اإلدارة الصارمة للمطالبات الطبية والسيارات •

 مواصلة تحسين الكفاءة التشغيلية •

 واملبيعات املباشرة طاء التأمينسمع و الحفاظ على عالقات قوية  •

 على مستوى مجلس اإلدارة واإلدارة والعمليات 2018ت في عام وضع اللمسات األخيرة على تنفيذ خطة تعزيز الحوكمة التي بدأ •

 

 استراتيجية الشركة والتوقعات املستقبلية ألعمالها:

ا إلدارة محفظتها ورأس مالها. بينما أدى ذلك إلى تحسين الربحية التقنية، إال أنه أثر على نمو األ 
ً
نًبا إلى عمال. يدرس مجلس اإلدارة جطبقا الشركة بفعالية نهًجا متحفظ

في الوقا ولجمهور عند الضرورة لأي قرارات جوهرية عن  اإلفصاحجنب مع أصحاب املصلحة املعنيين الخيارات االستراتيجية املختلفة املتعلقة بأعمال الشركة، وسيتم 

 العادية.اإلفصاح املناسب من خالل قنوات 
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 إدارة املخاطر: .4

 استراتيجية املخاطر

اتيجية املخاطر املؤسسية لدعم أنشطة إدارة املخاطر حيث أن الهدف الرئي  ي لهذه االستراتيجية هو تحديد ووصف إطار إدارة بتطوير إستر  شركةالقاما 

 ة.  شركة بما في ذلك مكوناتها، وتوضيح نهج الشركة تجاه املخاطر املختلفة التي تواجهها وذلك من أجل تحقيق أهدافها ضمن بيئة رقابية محكمالاملخاطر في 

 الرغبة في تقبل املخاطر

لتمكين الشركة من  للشركة عمل الرغبة في تقبل املخاطر إطار تطوير وتم. بنا الخاص املخاطر إدارة إطار من يتجزأ ال جزًءا املخاطر في تقبل الرغبة تعتبر

لشركة من خبرة عاملية في إدارة املخاطر مستمدة من حيث تستفيد ا السعودي العربي النقد مؤسسة وأنظمة باللوائح إدارة املخاطر بشكل فًعال وااللتزام

 .(AIG( واملجموعة األمريكية الدولية )MetLife: متاليف )قبل شركائها اإلستراتيجيين

 حوكمة املخاطر

 إطار في املخاطر إلدارة املسؤولية اإلدارة تتولى للشركة. املخاطر إدارة نجاح من يتجزأ ال جزًءا املخاطر إلدارة املشترك والنهج القوية املخاطر ثقافة تعتبر

" خطوط الدفاع الثالثة" لحوكمة نموذًجا هذا ويشمل. املراقبة وممارسات املخاطر إلدارة استراتيجيات تقبل املخاطر بشكل يومي حيث أنه تم إعداد في الرغبة

 الذين أولئك مقابل املخاطر يتحملون  الذين ألؤلئك املناسبة سائلةامل تحدد والتي واإلشراف، ومراقبة املخاطر املخاطرة أنشطة بين الواجبات والذي يفصل

 .املخاطر على يشرفون 

 فئات املخاطر وأنشطة العالج

 فئة املخاطر أنشطة العالج

 وحوكمة والسمعة املنتجات وتطوير االستراتيجي التخطيط من تعزى  التي االستراتيجية للمخاطر التعرك من للحد الشركة تسعى

 .املخاطر الخارجيةالشركات و 

 أساس على الرئيسية مؤشرات املخاطر وبشكٍل عام، املخاطر اإلستراتيجية تدار بفعالية ويتم السيطرة عليها من خالل مراقبة

 املالئمة هامش ومستوى  له املخطط الكسب عن االنحراف االستراتيجية الرئيسية املخاطر مؤشرات منتظم حيث تتضمن

 نظاماتخذ مجلس إدارة الشركة جميع الخطوات الالزمة لضمان االمتثال بمتطلبات  .املدفوع املال لرأس املتراكمة والخسائر

 (.150الشركات )املادة 

 املخاطر

 االستراتيجية

 . عمليات التأمين نع ملخاطر التأمين الناتجة بمراقبة وتقليل التعرك تقوم الشركة •

 .والحجز التسعير ذلك في بما االكتوارية واملخاطر التأمين وإعادة طالباتامل ومعالجة االكتتاب على التأمين مخاطر فئة تشمل •

 الرئيسية التأمين مخاطر مؤشرات بمراقبة الشركة تقوم كما. أعلى عوائد بفرص مدفوعة مخاطر أعلى، فرص إلى الشركة تسعى ال •

 .بها الخاصة التأمين اطرمخ مراقبة أجل من منتظم أساس على( االحتفاظ ونسبة الصافية الخسارة مثل نسبة)

 وإدارة الدعم من قبل الخبير االكتواري املعين مع للمطالبات فعالة إلدارة وعملية لالكتتاب محكمة ضوابط الشركة حددت •

 .التأمين ملخاطر التعرك وتقليل إدارة أجل من املخاطر

 التأمين مخاطر
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 فئة املخاطر أنشطة العالج

 ومخاطر السوق ومخاطر السيولة. التي تتسبب في مخاطر االئتمان باملراقبة ومراقبة املخاطر املالية منتظم بشكل الشركة تقوم

  :نالئتماا طر مخا

 وكلبنوا لمستحقةت االباطلملتسوية ا دة التأمين املعتمدةعات إکارش مع التعامل في الشركة نالئتماطر امخان إدارة تتضم •

إئتمانية إلدارة مخاطر اإلئتمان املتعلقة  حيث وضعا الشركة سياسة لمستحقةا لمبالغا فعد في للعمالء اھماتزالتق إلتحقی

 . بالعمالء والتعرك للمصارف

( شركات إعادة التأمين من خالل تقييم الوضع املالي لشركات إعادة Insolvencyيتم التقليل من التعرك للمخاطر من إعسار ) •

ابهة واألنشطة والخصائص االقتصادية التأمين للشركة ومن خالل رصد تركيز مخاطر االئتمان الناتجة من مناطق جغرافية مش

 ملعيدي التأمين. 

 مراقبة لجنة خالل من املعدومة الديون  إدارة على سليمة ضوابط تطبيق خالل من العمالء من للمخاطر التعرك تقليل يتم •

 .االئتمان

 

 :وق لسا طر مخا

 . راتلعقار اسعام وأھألسر اسعال أة مثلمالیرات المتغیوى افي مست تکارلحر اثل أخال نم وق لسطر المخا ركلتعس اقیا میت •

 .للغاية منخفض السوق  ملخاطر التعرككما أن لدى الشركة سياسة استثمارية للتحكم في مخاطر السوق.  •

 

 :السيولة مخاطر 

 .للوفاء بالتزاماتها املتوقعة والطارئة كافية بسيولة األوقات جميع في الشركة تحتفظ •

 وم إلدارة مخاطر السيولة واالستثمار. يتم تطبيق إطار إدارة األصول والخص •

الشركة لديها رغبة منخفضة في تقبل املخاطر لكونها في وضع سيولة متقلب في أي وقا من األوقات، وفي هذه الحالة لن تقوم  •

 الشركة بتحمل التكاليف التقديرية. 

 .السيولة تعرك مخاطر إلدارة األجل قصيرة االستثمارات على التركيز الشركة قررت •

 املالية املخاطر
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 فئة املخاطر أنشطة العالج

 إلى التشغيلية املخاطر ال تسعى الشركة إلى تحمل املخاطر التشغيلية ولكن يتم قبول ذلك كجزء ال يتجزأ من أعمالها. وتصنف

 .االحتيال ومخاطر واالمتثال البشرية، واملوارد املعلومات، وتكنولوجيا القانونية، األموال، وغسيل املبيعات،

معينة بحيث تشمل اإلنحراف من املبيعات املستهدفة، والقيمة اإلجمالية  تشغيلية مناطق في لحد للمخاطرتقوم الشركة بتحديد ا

 التسليم ووقا بسبب حاالت عدم اإلمتثال، الغرامات للخسائر التشغيلية، وعدد اختبارات استمرارية العمل الناجحة وعدد

الشركة  عززت باإلضافة إلى ذلك،. حاالت االحتيال وعدد العمالء من املقدمة الشكاوى  لحل االستجابة ووقا املطالبات، لتسوية

 .أدوات إدارة املطالبات الطبية

 واملخاطر، للشركات السليمة اإلدارة من مزيج خالل من مقبول  مستوى  إلى إدارتها في التشغيلية املخاطر تجاه الشركة نهج تمثل

 إدارة عمليات الشركة نفذت كما. االقتضاء عند والتسامح، الحد هياكل وبناء بشكل فعال، املوارد وإدارة وضوابط فعالة، وأنظمة

 :التشغيل بحيث تشمل ما يلي مخاطر إلدارة الرئيسية املخاطر

 .تتم بشكل ربع سنوي  الكيان، ملخاطر الذاتي التقييم •

   حادث الخسارة التشغيلية، تتم بشكل ربع سنوي.   •

 املخاطر

 التشغيلية

 

 خاطرأنشطة إدارة امل

، حيث تم مناقشة التطورات الرئيسية في وظيفة إدارة املخاطر، بما في 2018أربعة اجتماعات خالل العام  عقدت لجنة املخاطر التابعة ملجلس اإلدارة •

مالحظات عة ذلك الرغبة في تقبل املخاطر )مؤشرات املخاطر( وأحداث الخسارة، واإلجراءات الرئيسية بشأن تطورات املطالبات الطبية، ومراج

 .ومراجعة سياسات وإجراءات إدارة املخاطر املؤسسيةاالستشاري الخارجي املستقل 

 .(RBS)مستشار خارجي إلجراء تقييم للضوابط الخاصة بااللتزام ك( Deloitte)شركة قاما الشركة بتعيين  •

 وتعمل الشركة حالًيا على حل املالحظات.

عة وظيفة وأنشطة إدارة املخاطر املؤسسية الحالية وتقديم التوصيات من أجل تعزيز وظيفة إدارة املخاطر ملراج خارجي كمستشار ((Deloitteتم تعيين  •

 املؤسسية للشركة.

 2019األنشطة املقترحة لعام 

 .من أجل رفع مستوى االلتزام بمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي 2019في الربع الثاني من عام  (RBS)استكمال تنفيذ توصيات  •

شراف تحديث السياسات واإلجراءات الحالية إلدارة املخاطر بما يتماش ى مع متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي إلدارة املخاطر ومتطلبات اإل  •

 املبنية على املخاطر وتطبيقها.

ن لتشغیلیة مر الخسائر ایرتقا دادعإ عملیةو( KRIs) ومدى تقبل املخاطر ومؤشرات املخاطر الرئيسية الحالية، للمخاطر الذاتي التقييم عملية تحديث •

تم تحديدها وإعتمادها من قبل  التي( فئات 10) فئات املخاطر مع وائمة مخاطر الشركةمطر ومفصلة للمخاو قبة شاملةرام راءاتجل إعداد إجأ

 .مؤسسة النقد العربي السعودي

صد التعرك للمخاطر من قبل لجنة املخاطر املنبثقة من مجلس اإلدارة وأعضاء إعداد نموذج اإلبالغ عن املخاطر الستخدامه في اإلبالغ الفعال ور  •

 .اإلدارة مجلس
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 املعايير املحاسبية: .5

عتماد جميع املعايير ( املعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي )"ساما"( ملحاسبة الزكاة وضربة الدخل، والتي تتطلب اIFRSتلتزم الشركة بتطبيق معايير التقارير املالية الدولية )

"ضريبة الدخل" ومعيار لجنة تفسير - 12( رقم ISA( باستثناء تطبيق معيار املحاسبة الدولي )IASBالدولية إلعداد التقارير املالية كما صدرت من قبل لجنة املعايير املحاسبية الدولية )

ابريل  11املؤرخ في  381000074519ل" بالقدر الذي تتعلق فيه بالزكاة وضريبة الدخل. وبحسب تعميم ساما رقم "اإليرادات من ضريبة الدخ - 21( رقم IFRICالتقارير املالية الدولية )

 ساس ربع سنوي منفصل عن طريقوالتعديالت الالحقة من خالل تصنيفات معينة تتعلق بمحاسبة الزكاة وضريبة الدخل )تعميم ساما( يتم استحقاك الزكاة وضريبة الدخل على أ 2017

 حقوق املساهمين تحا األرباح املحتجزة..

 سياسة توزيع األرباح: .6

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

 يتم توزيع أرباح املساهمين كما يلي:

جنب الزكاة وضريبة الدخل املقررة. .1
 
 ت

جنب ) .2  ( من رأس املال املدفوع.%100طي نظامي، ويجوز للجمعية العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ اجمالي االحتياطي )( من األرباح الصافية لتكوين احتيا%20ي 

شركة ويكفل توزيع أرباح يمكن للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب األسهم في صافي األرباح أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة ال .3

 قدر اإلمكان على املساهمين.ثابتة 

 أو يحول إلى حساب األرباح املتبقاة.  بناًء على توصية مجلس االدارة يوزع الباقي بعد ذلك على املساهمين كحصة من األرباح .4

يعها على املساهمين في املكان واملواعيد التي يجب ابالغ هيئة السوق املالية بدون تأخير عن أي قرارات بشأن توزيع األرباح أو التوصيات بذلك. وتدفع األرباح املقرر توز  .5

 للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة وبعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي. 
ً
 يحددها مجلس اإلدارة، وفقا

 

 وصف ألي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب: .7
 لتنفيذيين أو أقاربهم في أسهم أو أدوات دين الشركة وأي تغيير في هذه املصلحة خالل السنة املالية:وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار ا

 صافي التغيير نسبة امللكية نسبة التغيير
 بداية العام نهاية العام

 اسم من تعود له املصلحة
 عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين

 سليمان سعود السياري  ١٠,٠٠٠ - ٥,١٤٢ - سهم (٤,٨٥٨) 0.0286% )48.58%(

 رمزي كنعان أبوخضرا ١٠٠ - ٥١ - ( سهم٤٩) 0.00029% )48.58%(

 خالد حمد اليحيى ١٠٠ - - - ( سهم١٠٠) 0% )100%(

 

 املساهمين الرئيسيين وملكيتهم في الشركة:

 التاريخ اسم املستثمر الرصيد الحالي نسبة امللكية

يكان اليف انشورنسأمير  ٥,٤٠٠,٠٠٠ 30%  2018ا12ا31 

 2018ا12ا31 البنك العربي الوطني ٥,٣٨٩,٧١٤ 29.94%

 2018ا12ا31 ايه آي جي ام اي ايه انفسمنت آند سيرفسس ذ.م.م ١,٨٠٠,٠٠٠ 10%

http://www.metlifeaiganb.com/


 

 

 

 

 

 المملكة العربية السعودية – 11554الرياض  56437ص.ب. 

  00966115109396فاكس:  00966115109300هاتف: 
www.metlifeaiganb.com 

17 

 

 

 سجالت املساهمين:

( سجالت للمساهمين كما يلي:5خمسة ) 2017طلبا الشركة خالل السنة املالية   

 # تاريخ الطلب السبب

 1 ٢٠١٨ا٢ا٥ لب التزاممتط

 2 ٢٠١٨ا٢ا٥ لب التزاممتط

 3 ٢٠١٨ا٤ا١٨ الجمعية العامة غير العادية

 4 ٢٠١٨ا٦ا٢٦ الجمعية العامة العادية

 5 ٢٠١٨ا٧ا٣٠ متطلب نظامي
 

 

وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة  .8

صدر وكبار 
ُ
 التنفيذين وأزواجهم وأوالدهم القصر(:امل

ئة % أو أكثر من أسهم شركة متاليف واملجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني. ولم يقم أي شخص له مصلحة في ف5ال يوجد أي شخص يمتلك ما يعادل 

 .2018الغ الشركة بتلك الحقوق أو أي تغيير فيها خالل السنه املالية % أو أكثر من األسهم بإب5األسهم ذات األحقية في التصويا ويمتلك 

 

 قروض أو إصدارات / استرداد ألوراق مالية: .9

ديسمبر  31نتهية في ، ال يوجد أي قروك على الشركة واجبة السداد عند الطلب أو غير ذلك، ولم تقم الشركة بدفع أي مبالغ لسداد قروك خالل السنة املالية امل2018خالل عام 

2018. 

 لم تقم الشركة باسترداد أو شراء أو إلغاء من جانبها ألي أدوات قابلة لالسترداد أو أوراق مالية متبقية.
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 املعامالت مع الجهات ذات العالقة: .10

 :عقود غير تأمينية 1.10

 31مبلغ املعاملة خالل السنة املنتهية في 

 )بالريال السعودي(  2018ديسمبر 
 # اسم الشركة / الطرف املتعامل معه اسم الطرف ذوي العالقة صاحب املصلحة عاملةطبيعة امل الفترة

كأقساط إعادة تأمين،  11،093،958

 كعموالت إعادة تأمين 3،381،439و

 .2014ا04ا01تاريخ السريان:  -

 .املدة: نهاية مفتوحة -

وافقا الجمعية العامة العادية  -

 على هذا 2018ا06ا27املنعقدة بتاريخ 

 العقد وترخيصه ملدة عام واحد.

إتفاقيات إعادة 

 التأمين التناسبي

عضو مجلس اإلدارة: 

 آصف إقبال

 املجموعة األمريكية الدولية
أميركان هوم أشورانس كومباني، نيو هامبشاير -املجموعة األمريكية الدولية 

 أنشورنس كومباني وناشيونال يونيون فاير أنشورنس كومباني أوف بيتسبيرغ
1 

 كأقساط إعادة التأمين 667،159

 .2018ا04ا01تاريخ السريان:  -

 .2019ا04ا01املدة: حتى  -

وافقا الجمعية العامة العادية  -

على هذا  2018ا06ا27املنعقدة بتاريخ 

 العقد وترخيصه ملدة عام واحد.

فائض خسائر أقساط 

 التأمين
 املجموعة األمريكية الدولية

أميركان هوم أشورانس كومباني، نيو هامبشاير -ية املجموعة األمريكية الدول

 أنشورنس كومباني وناشيونال يونيون فاير أنشورنس كومباني أوف بيتسبيرغ
2 

كأقساط إعادة تأمين،  10،657،269

 كعموالت إعادة تأمين 1،800،435و

 .2017ا05ا17تاريخ السريان:  -

 .املدة: نهاية مفتوحة -

ادية وافقا الجمعية العامة الع -

على هذا  2018ا06ا27املنعقدة بتاريخ 

 .العقد وترخيصه ملدة عام واحد

إعادة التأمين 

 اإلختياري 
 3 املجموعة األمريكية الدولية أو أي من شركاتها التابعة أو الشقيقة املجموعة األمريكية الدولية

٣٤٤,٧٤٩ 

 2014ا10ا21تاريخ السريان:  -

سنوات مع ميزة التجديد  5املدة:  -

 .التلقائي

وافقا الجمعية العامة العادية  -

على هذا  2018ا06ا27املنعقدة بتاريخ 

 العقد وترخيصه ملدة عام واحد.

إتفاقية الخدمات 

 الفنية
 4 ايه آي جي ام إي ايه انفسمنا آند سيرفسس انك املجموعة األمريكية الدولية

 مجاني
 2014ا08ا25تاريخ السريان:  -

 ةاملدة: نهاية مفتوح -

اتفاقيات ترخيص 

 العالمات التجارية
 5 املجموعة األمريكية الدولية املجموعة األمريكية الدولية
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وافقا الجمعية العامة العادية  -

على هذا  2018ا06ا27املنعقدة بتاريخ 

 العقد وترخيصه ملدة عام واحد.

كأقساط إعادة تأمين،  12،495،325

 كعموالت إعادة تأمين 1،910،807و

 2015ا01ا01خ السريان: تاري -

 .املدة: مدة غير محدودة -

وافقا الجمعية العامة العادية  -

على هذا  2018ا06ا27املنعقدة بتاريخ 

 العقد وترخيصه ملدة عام واحد.

إتفاقيات إعادة 

 التأمين اإلختياري 

ألعضاء مجلس اإلدارة: 

ملا الحاج إبراهيم 

 ديميتريس مزاراكيسو 

وخوليو  ويوئيل حمص ي

ربيع و  يا فياللون جارس

مصلحة  عبدالخالق 

مباشرة بإعتبارهم 

ممثلين لشركة أمريكان 

اليف أنشورنس 

 كومباني ا متاليف

أمريكان اليف إنشورنس 

 كومباني
 6 ديلوير أمريكان اليف أنشورنس كومباني

 كأقساط إعادة تأمين 42،033

 2016ا06ا01تاريخ السريان:  -

 املدة: التجديد التلقائي -

ا الجمعية العامة العادية وافق -

على هذا  2018ا06ا27املنعقدة بتاريخ 

 العقد وترخيصه ملدة عام واحد.

إتفاقية إعادة تأمين 

 الكوارث

أمريكان اليف إنشورنس 

 كومباني
 7 شركة متروبوليتان اليف انشورانس كومباني

 كأقساط إعادة التأمين 45،297

 2015ا01ا01تاريخ السريان:  -

 .ة غير محدودةاملدة: مد -

وافقا الجمعية العامة العادية  -

على هذا  2018ا06ا27املنعقدة بتاريخ 

 العقد وترخيصه ملدة عام واحد.

اتفاقية إعادة تأمين 

 الحوادث والصحة

أمريكان اليف إنشورنس 

 كومباني
 8 ديلوير أمريكان اليف أنشورنس كومباني

حيث لم تكن هناك  2018ال قيمة في عام 

 خالل العام معامالت

 2015ا01تاريخ السريان:  -

 املدة: مدة غير محدودة -

وافقا الجمعية العامة العادية  -

على هذا  2018ا06ا27املنعقدة بتاريخ 

 العقد وترخيصه ملدة عام واحد.

اتفاقية إعادة التأمين 

 التلقائي

أمريكان اليف إنشورنس 

 كومباني
 9 شركة متروبوليتان اليف انشورانس كومباني

حيث لم تكن هناك  2018ال قيمة في عام 

 معامالت خالل العام

 2017ا01ا01تاريخ الفعالية: 

 املدة: مدة غير محدودة -

وافقا الجمعية العامة العادية  -

على هذا  2018ا06ا27املنعقدة بتاريخ 

 العقد وترخيصه ملدة عام واحد.

اتفاقية إعادة التأمين 

 الطبي الجماعي

شورنس أمريكان اليف إن

 كومباني
 10 ديلوير أمريكان اليف أنشورنس كومباني
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كأقساط إعادة تأمين،  8،244،698

كعموالت إعادة تأمين،  2،000،997

 كرسوم إدارية 1،452،559و

 2015ا04ا01التاريخ الفعال: 

املدة: مفتوحة حتى انتهاء جميع  -

 .السياسات

وافقا الجمعية العامة العادية  -

على هذا  2018ا06ا27املنعقدة بتاريخ 

 العقد وترخيصه ملدة عام واحد.

إتفاقية نقل املحفظه 

 وإعادة التأمين

أمريكان اليف إنشورنس 

 كومباني
 11 أمريكان اليف إنشورنس كومباني)أليكو(

300،000 

 .2014ا01ا21التاريخ الفعلي: 

سنوات مع ميزة التجديد  5املدة:  -

 .التلقائي

عادية وافقا الجمعية العامة ال -

على هذا  2018ا06ا27املنعقدة بتاريخ 

 العقد وترخيصه ملدة عام واحد.

إتفاقية الخدمات 

 الفنية

أمريكان اليف إنشورنس 

 كومباني
 12 أمريكان اليف إنشورنس كومباني

 مجاني

 .2014ا08ا25تاريخ السريان:  -

 .املدة: نهاية مفتوحة -

وافقا الجمعية العامة العادية  -

على هذا  2018ا06ا27اريخ املنعقدة بت

 العقد وترخيصه ملدة عام واحد.

اتفاقيات ترخيص 

 العالمات التجارية

أمريكان اليف إنشورنس 

 كومباني
 13 أمريكان اليف إنشورنس كومباني

14،646،947إجمالي األقساط املكتتبة:   

 1،547،011العموالت املتكبدة: 

 2013ا10ا28تاريخ السريان:  -

 مفتوحة املدة: نهاية -

وافقا الجمعية العامة العادية  -

على هذا  2018ا06ا27املنعقدة بتاريخ 

 العقد وترخيصه ملدة عام واحد.

إتفاقية توزيع منتجات 

أعضاء مجلس اإلدارة  التأمين البنكية

روبير عيد ونزار 

التويجري مصلحة 

مباشرة بإعتبارهم 

ممثلين للبنك العربي 

 الوطني

 14 بنك العربي الوطني ووكالة العربي للتأمينال البنك العربي الوطني

١,٧٦٣,١٩٠ 

 يعتمد على نوع الضمان -

أقرت الجمعية العامة العادية املنعقدة  -

هذه املعامالت  2018ا06ا27بتاريخ 

 ورخصتها ملدة سنة واحدة.

 15 البنك العربي الوطني البنك العربي الوطني الضمانات املالية

 مجاني
لشركة أو إلغاء العقد يستمر باستمرار ا

 حسب رغبة الطرفين

اتفاقيات ترخيص 

 العالمات التجارية
 16 البنك العربي الوطني البنك العربي الوطني
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حيث لم تكن هناك  2018ال قيمة في عام 

 معامالت خالل العام

سنة قابلة للتجديد رهنا بموافقة 

 الجمعية العامة

حساب االستثمار 

لالستثمار لصالح 

 VULائق حاملي وث

 17 البنك العربي الوطني البنك العربي الوطني

 

 عقود تأمينية: 2.10

 التغطية نوع العقد #
 التغطية التأمينية

 )بالريال السعودي(

 إجمالي قسط

 )بالريال السعودي( التأمين
 مدة العقد

 الطرف ذو العالقة

 صاحب املصلحة/

 ٣٧٠,٠٠٠ 200,000,000 تأمين مسؤولية مدراء اإلدارة والتنفيذيين وثيقة تأمين مسؤولية مدراء اإلدارة والتنفيذيين 1

سنة واحدة اعتبارا من 

قابلة للتجديد رهنا  2018ا7ا1

باتفاق الطرفين وموافقة 

 الجمعية العامة

البنك العربي الوطني | أعضاء مجلس 

اإلدارة املمثلين للبنك العربي الوطني: 

 روبير عيد ونزار التويجري 

2 
البضائع البحرية السنوي على أساس اإلفصاح وثيقة شحن 

 عن قيمة الشحن

بضائع عمالء البنك العربي العربي الوطني حسب 

 االعتمادات املستندية املصدرة من البنك
٣٥٧,٦٧٢ ١٥٥,٥٦٧,٠٣٣ 

سنة واحدة اعتبارا من 

قابلة للتجديد رهنا  2018ا3ا8

باتفاق الطرفين وموافقة 

 الجمعية العامة

 ١٥٩,٣٠٤ ٤,٩٧٠,٣١٢ تامين مركبات املركبات أمين أسطول  3

سنة واحدة اعتبارا من 

قابلة للتجديد رهنا  2018ا4ا1

باتفاق الطرفين وموافقة 

 الجمعية العامة

 

فصح عنها أعاله في لم يكن هناك حاالت لتعارك املصالح، وعلى أية حال، يمكن أن تحتمل املعامالت مع الجهات ذات الع حاالت تعارض املصالح املحتملة: 3.10 
 
على تعارك مصالح محتمل، ومن أجل  2.10و 1.10 الفقراتالقة امل

دارة ولكافة ملساهمين قبل إبرامه، باإلضافة يث يتم اإلفصاح عن أي وكل عقد مع طرف ذا عالقة ملجلس اإل التعامل مع هذا الخطر، يتم التعامل مع أي معاملة لطرف ذا عالقة بشفافية تامة وال يتم منح أي مزايا تفضيلية لألطراف ذات العالقة، ح

 ارة والجمعية العامة للمساهمين قبل تجديد أي عقد مع طرف ذا عالقة.إلى التأكد من الحصول على املوافقات الالزمة من الجمعية العامة للمساهمين. ويتم أيًضا الحصول على املوافقات الالزمة عبر مجلس اإلد
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 ظامية القائمة:املدفوعات واملستحقات الن .11

 املدفوعات النظامية املستحقة القائمة:

 أسبابها جهة املدفوعات النظامية
 31الرصيد كما في 

 2018ديسمبر 

 31الرصيد كما في 

 2017ديسمبر 

 31الرصيد كما في 

 2016ديسمبر 

 ٣٠٠,٧١٦ ٣٠٢,٦١٧ ١٣٣,٦٦٦ رسوم اإلشراف مؤسسة النقد العربي السعودي

 ٤٣٠,٧٧٣ ٣٩٤,٧٩٤ ١٠٥,٥٣٧ رسوم اإلشراف لتعاونيمجلس الضمان الصحي ا

 ١٢٠,٦٤٩ ٢١٨,٣٢٤ ١٧٦,٠٤٥ اشتراكات تأمينات اجتماعية لشهر ديسمبر هيئة التامينات االجتماعية

 الهيئة العامة للزكاة الدخل
ضريبة خصم املوردين الخارجيين عن شهر 

 ديسمبر
٧٧٢,١٦٢ ٤٩,٣٦٦ ١,٥٨١,٨١٦ 

 - - ٤٧٤,٨٠٣ ضريبة القيمة املضافة املستحقة لالهيئة العامة للزكاة الدخ

     

 :املدفوعات النظامية املسددة خالل السنة

 2016 2017 2018 أسبابها جهة املدفوعات النظامية

 ٩٠٧,٨٩٢ ١,٧٧٢,٥٠١ ١,٠١٢,٩٦٢ رسوم اإلشراف مؤسسة النقد العربي السعودي

 ١,٧٥٢,٢٣٤ ٢,٤٣٦,٤١٥ ١,١٩٥,٩٢٨ رسوم اإلشراف مجلس الضمان الصحي التعاوني

 ٥٠,٠٠٠ ١٥٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ رسوم التأهيل مجلس الضمان الصحي التعاوني

 ١,٧٠١,٠٢٧ ٢,١٣٢,٥١٦ ٢,٦٣١,٢٩٤ اشتراكات تأمينات اجتماعية هيئة التامينات االجتماعية

 ٨٧٦,٢٥٧ ١,٧١٨,٣٠٤ ٨٢٢,١٣٤ ضريبة خصم املوردين الخارجيين الهيئة العامة للزكاة الدخل

 ٤٨١,٥٩٨ - ١,٠٧٩,٧٠٨ زكاة  ة العامة للزكاة الدخلالهيئ

 - - ١٢,٨٧٣,٦٥٠ ضريبة القيمة املضافة الهيئة العامة للزكاة الدخل

 هيئة السوق املالية
قيمة غرامة مخالفة متعلقة بالتعامل مع 

 )البنك العربي الوطني(طرف ذا عالقة 
١٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠  

  

 

 

 منافع املوظفين: .12

 :بأن برامج الحوافز واملزايا التي لها عالقة بعمليات التأمين والتي تمنحها الشركة ملوظفيها، هي على النحو التالي تؤكد الشركة

 ؛وعائلتهموظف لل VIPشامل من الفئة تغطية تأمين طبي  •

 ف ريال سعودي؛أل 350 أدنىمليون ريال سعودي وبحد  1.5راتًبا أساسًيا بحد أقص ى  36تأمين على الحياة لكل موظف بقيمة  •

 ملوظفينللمركبات الخاصة باالتأمين الشامل تخفيض على  •

 .تقوم الشركة أيًضا بتكوين مخصص ملكافأة نهاية الخدمة للموظفين وذلك وفًقا لقانون العمل السعودي •
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 قرارات:إ .13

 :تقر الشركة بما يلي

 أنه خالل العام: (1

 .تم اعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح •

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

غ ال توجد شكوك كبيرة فيما يتعلق بقدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة على األقل خالل االثني عشر شهًرا القادمة من تاريخ اإلبال  •

كاستراتيجية نهائية للشركة على املدى الطويل، وذلك الحالي. ومع ذلك ، يقوم مجلس اإلدارة أيًضا باستكشاف خيارات استراتيجية متنوعة 

 لضمان استمرارية الشركة.

 .، ال يوجد شركات تابعة، ولذلك ال يوجد أي اصدار ألسهم أو أدوات مالية لصالح أي شركة تابعة2018خالل عام  (2

و حقوق مشابهه أصدرتها أو منحتها الشركة خالل ال توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أ (3

 .2018ديسمبر  31الفترة املالية املنتهية في 

 مشابههحقوق مذكرات حق اكتتاب، أو أو ، خيارحقوق أو إلى أسهم، بموجب أدوات دين قابلة للتحويل اكتتاب حقوق تحويل أو أي ال توجد  (4

 .2018ديسمبر  31وما زالا قائمة كما في الشركة  تهاصدر أ

 عن أي حقوق في أرباح األسهم. الشركةال توجد ترتيبات أو اتفاقيات بموجبها تنازل أحد مساهمي  (5

 

 تعيين مراجعي الحسابات الخارجيين .14

 31نة املنتهية في للس بعد انقضاء عقود املراجعة الخارجية مع مكتب البسام والنمر املحاسبون املتحالفون ومكتب العظم والسديري محاسبون قانونيون واستشاريون 

البسام وشركاه املحاسبون املتحالفون  PKFمكتب الدار لتدقيق الحسابات عبد هللا البصري وشركاه و ، قاما الشركة بتعيين 2018والربع األول من العام  2017ديسمبر

 :لتولي املراجعة الخارجية للشركة للفترات التالية 2018 يونيو 27بعد حصولها على موافقة الجمعية العامة في اجتماعها املنعقد في تاريخ  2018عام  خالل

 . 2019وحتى الربع األول لعام  2018قوائم املالية الربع سنوية ابتداًءا من الربع الثاني لعام ال .1

 .2018القوائم املالية السنوية لعام  .2
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 حوكمة الشركات: .15

 التالي: عدا فيما الالئحة أحكام جميع تطبيق تم 1.15

 سبب عدم التطبيق املادة رقم املادة

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

 .االحتياطي النظامي واالحتياطيات األخرى  الصافية بعد تجنيب

يجب على مجلس اإلدارة وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح األسهم   ب(

 لنظام الشركة األساسبما يحقق مصالح املس
ً
 . اهمين والشركة وفقا

 لقرار الجمعية العامة الصادر   ج(
ً
يستحق املساهم حصته في األرباح وفقا

بشأن توزيع األرباح على املساهمين، أو قرار مجلس اإلدارة القاض ي بتوزيع 

أرباح مرحلية، ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع، على أن ينفذ 

 ملا هو منصوص عليه في الضوابط القرار 
ً
واإلجراءات التنظيمية  وفقا

 .الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات املساهمة املدرجة

بما أن السنة املالية التي يتطرق لها التقرير هي السنة املالية 

صافية للشركة، ولم تحقق الشركة أية أرباح  الخامسة

وال تنوي  رباح للمساهمينأحتى اآلن، لم توزع الشركة أية 

 القيام بذلك للفترة التي يتطرق لها التقرير.

شروط  – 38

 ومؤهالت أمين السر

على مجلس اإلدارة تحديد الشروط الواجب توافرها في أمين سر مجلس 

 مما يلي
ً
 :اإلدارة، على أن تتضمن أيا

 على شهادة جامعية في القانون أو املالية أو امل (1
ً
حاسبة أو أن يكون حاصال

اإلدارة أو ما يعادلها، وأن تكون لديه خبرة عملية ذات صلة ال تقل عن ثالث 

 .سنوات

 .أن تكون لديه خبرة عملية ذات صلة ال تقل عن خمس سنوات (3

حيث أن الفقرة ليسا إلزامية، فأن الشركة أجرت بعض  

التعديالت على الشروط ضمن دليل حوكمة الشركة 

ب أن يكون لسكرتير مجلس اإلدارة الداخلي كالتالي: "يج

الخبرة واملعرفة الالزمتين بعمليات الشركة ونشاطاتها وأن 

يكن على معرفة تامة باألنظمة والقوانين واللوائح ذات 

العالقة بحوكمة الشركات وأفضل املمارسات. كما يجب أن 

 على درجة البكالريوس الجامعي وله ماال يقل 
ً
يكون حاصال

 برة ذات الصلة"عن سنتين من الخ

تقييم جهة خارجية  ىللحصول علمجلس اإلدارة الترتيبات الالزمة يتخذ  التقييم -ه |41

 .ثالث سنواتكل مختصة ألدائه 

بما أن الفقرة غير إلزامية، قرر مجلس اإلدارة تأجيل 

 تطبيق هذا املتطلب إلى فترة الحقة.

تشكيل لجنة  –|ب 54

 املراجعة

 رئيس لجنة املراجعة أن يكون  يجب
ً
 عضوا

ً
بما أن الفقرة غير إلزامية، يشغل منصب رئيس لجنة  .مستقال

 بشكل كامل من خارج مجلس حالًيا املراجعة 
ً

عضًوا مستقال

 اإلدارة.

تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز املشاركة واألداء للعاملين في الشركة، على  تحفيز العاملين – 85

 :ما يلي -بصفة خاصة -  أن تتضمن

تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة لالستماع إلى آراء العاملين في   (1

 الشركة.

 .ومناقشتهم في املسائل واملوضوعات محل القرارات املهمة

 من األرباح التي تحققها  (2
ً
 في الشركة أو نصيبا

ً
برامج منح العاملين أسهما

 .تلك البرامج وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل لإلنفاق على

حيث أن الفقرة ليسا إلزامية في الئحة حوكمة الشركات  

لهيئة السوق املالية، لم تنشأ الشركة مثل هذه البرامج كون 

ولم تحقق أية  الخامسةالشركة الزالا في سنتها املالية 

آراء العاملين يتم أرباح. وفي جميع األحوال فأن اقتراحات و 

 استالمها عن طريق صناديق اإلقتراحات.
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 .إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة (3

مبادرات العمل  – 88

 االجتماعي

في لطرح مبادرات الشركة الالزمة الوسائل مجلس اإلدارة البرامج ويحدد يضع 

 ي:، ويشمل ذلك ما يلاالجتماعيالعمل مجال 

مل العفي تقدم من مبادرات بما وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة ( 1

 النشاط املشابه.ذات األخرى ، ومقارنة ذلك بالشركات االجتماعي

للعاملين الشركة املسؤولية االجتماعية التي تتبناها عن أهداف ( اإلفصاح 2

 ا.فيها وتوعيتهم وتثقيفهم به

التقارير الدورية  يفتحقيق املسؤولية االجتماعية عن خطط ( اإلفصاح 3

 .ذات الصلة بأنشطة الشركة

 .للشركةباملسؤولية االجتماعية برامج توعية للمجتمع للتعريف  وضع( 4

حيث أن الفقرة ليسا إلزامية في الئحة حوكمة الشركات 

لم تقم الشركة بطرح مثل هذه ، لهيئة السوق املالية

ولم تحقق  الخامسةفي سنتها املالية املبادرات كونها ال تزال 

 .أية أرباح

تشكيل لجنة   – 95

 تحوكمة الشركا

في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن 

يفوك إليها االختصاصات املقررة بموجب املادة الرابعة والتسعين من هذه 

الالئحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، 

 على األقل، بالتقارير والتوصيات ا
ً
لتي تتوصل وتزويد مجلس اإلدارة، سنويا

 .إليها

حيث أن الفقرة ليسا إلزامية في الئحة حوكمة الشركات  

لهيئة السوق املالية، فإن مجلس إدارة الشركة أوكل مهمة 

متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة للجنة 

 املراجعة

  

 السعودي العربي النقد ملؤسسة التأمين شركات حوكمة الئحة 2.15

 الالئحة خالل العام املالي ما عدا: أحكام جميع تطبيق تم

املكافآت  – 39

 والتعويضات

 عمل منالتأكد  اإلدارة ملجلس التابعة واملكافآت الترشيحات لجنة على يجب

 وظيفة بواسطة) بالشركة والتعويضات املكافآت ملمارسات سنويةمراجعة 

 تدخل ودون  مستقل بشكل( متخصصة خارجية جهة أو الداخليةاملراجعة 

 .بالشركة التنفيذية اإلدارة من

م بسبب عدم وجود 2018لم يتم تطبيق املادة خالل عام  

وظيفة مراجعة داخلية متكاملة وأيًضا بسبب استقالة مدير 

إدارة املوارد البشرية والذي كان يشغل منصب أمين سر 

لجنة الترشيحات واملكافآت. على أية حال، تم اإلبالغ عن هذه 

 م.2019وسيتم تصحيحها في عام  املخالفة كما ينبغي

 

 شركة متاليف واملجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني حوكمة دليل 3.15

 التالي: عدا فيما 2018دليل الحوكمة الخاص بالشركة خالل عام  أحكام جميع تطبيق تم

استحقاق  – 4.3.3

 األرباح

 لقرار ا
ً
لجمعية العامة الصادر ج( يستحق املساهم حصته في األرباح وفقا

بشأن توزيع األرباح على املساهمين، أو قرار مجلس اإلدارة القاض ي بتوزيع 

وزع 
 
أرباح مرحلية، ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع، ويجب أن ت

هذه األرباح، سواء كانا أرباح نقدية أم أسهم مجانية للمساهمين، بوصفها 

ي السجالت املحفوظة لدى مركز إيداع األوراق حق لهم، ممن ترد أسماؤهم ف

املالية كما تظهر في نهاية جلسة التداول وفي اليوم الذي تنعقد فيه الجمعية 

 العمومية.

بما أن السنة املالية التي يتطرق لها التقرير هي السنة املالية  

للشركة، ولم تحقق الشركة أية أرباح حتى اآلن،  الخامسة

وال تنوي القيام  ة ارباح للمساهمينفلم توزع الشركة أي

 بذلك للفترة التي يتطرق لها التقرير.
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 أعضاء فريق اإلدارة العليا: .16

 ربيع فايز عبدالخالق االسم

م2018يناير  1 تاريخ التعيين  

املنتدب والرئيس التنفيذي عضو مجلس اإلدارة املنصب  

عام 85 العمر  

 لبناني الجنسية

 لبنان –بيروت  -الجامعة األمريكية من م 1983في عام اآلداب جة البكالوريوس في در  • املؤهالت العلمية

 الخبرات العملية

)شركة مساهمة العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لشركة متاليف واملجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني  •

 م.2018عام بداية ( وذلك منذ أمينوخدمات التعامة تعمل في مجال تقديم منتجات 

( في شركة EMEAاملدير اإلقليمي لتأمين الحوادث والتأمين الصحي واملدير اإلقليمي لصناديق التأمين املرتبطة استثماريا ملنطقة ) •

مل من شركة ذات مسؤولية محدودة ومملوكة بالكا –في دبي  DIFC)فرع لشركة أمريكان اليف إنشورانس يقع في منطقة متاليف 

 م.2017م حتى 2014من متاليف إنك. والتي تعمل في مجال التأمين في مختلف أنحاء العالم( 

 م.2014م حتى 2006من ( شركة تابعة ملتاليف ورائدة في تأمين الحياة واالدخار)املدير العام لشركة متاليف أيكو مصر  •

م 1999من  ملوكة بالكامل ملتاليف ورائدة في تأمين الحياة واالدخار( )شركة تابعة وم أليكو الخليج العربي متاليف املدير العام لشركة •

 م.2006حتى 

من )شركة تابعة ومملوكة بالكامل ملتاليف ورائدة في تأمين الحياة واالدخار(  مدير إدارة العمليات لشركة متاليف أليكو الخليج العربي  •

 م.1999م حتى 1998

 

 سيف سامي عباس ي االسم

 م2014 تاريخ التعيين

 املدير املالي التنفيذي املنصب

 عام 40 العمر

 أردني الجنسية

 املؤهالت العلمية

 (.CMAمحاسب إداري معتمد ) •

 .التأمين على الحياة إدارةمعهد  – (FLMI) التأمينالزمالة في علوم  •

 .(ARA(، إدارة إعادة التأمين )Associateزميل ) •

 األردن. –عمان  –جامعة األردنية م  من ال2000درجة البكالوريوس في املحاسبة في عام  •
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 الخبرات العملية

)شركة مساهمة عامة تعمل لشركة متاليف واملجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني املدير املالي التنفيذي  •

 .م2014( منذ عام وخدمات التأمينفي مجال تقديم منتجات 

األردن )شركة مساهمة عامة مقرها في الواليات املتحدة األمريكية وهي قابضة لشركة  -ليين بشركة متاليف أليكو كبير املسئولين املا •

 م.2013م حتى 2010( وذلك من عام إنشورنسموتروبوليتان اليف 

قابضة لشركة  األردن )شركة مساهمة عامة مقرها في الواليات املتحدة األمريكية وهي -مراجع داخلي بشركة متاليف أليكو  •

 م.2010م حتى 2002موتروبوليتاناليف إنشورنس( وذلك من عام 

 

 طارق فؤاد الشامي االسم

 م2013 تاريخ التعيين

 سكرتير مجلس اإلدارة ومدير  العمليات املنصب

 عام 52 العمر

 لبناني الجنسية

 م.2004واليات املتحدة منذ عام في ال  (LOMA)زميل معهد علوم تأمين الحماية واالدخار • املؤهالت العلمية

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

 الخبرات العملية

مدير العمليات بشركة متاليف واملجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني )شركة مساهمة عامة سعودية  •

 م. 2013في مجال تقديم منتجات وخدمات التامين( وذلك منذ عام تعمل 

)تابعة ومملوكة بالكامل لشركة متاليف وهي شركة مدير  العمليات بأميريكان اليف إنشورنس كومباني في اململكة العربية السعودية  •

 م.2013تى م ح2007وذلك من  م(1921تأسست في عام  واالدخارعاملية رائدة في مجال تأمين الحماية 

)شركة مملوكة وتابعة لشركة متاليف وهي شركة عاملية مدير العمليات بأميريكان اليف إنشورنس كومباني في منطقة الخليج العربي  •

 م.2007م حتى 2006وذلك من عام  م(1921تم تأسيسها في عام  رائدة في مجال تأمين الحماية واالدخار

)شركة مملوكة وتابعة لشركة متاليف وهي شركة عاملية رائدة في مجال تأمين أليكو جلف  تقلد عدة مناصب إدارية وتشغيلية في شركة •

 م.2005م حتى 1997وذلك من عام  م في ديالوير(1921الحماية واالدخار تم تأسيسها في عام 

 

 

 مازن عبد هللا الفارس االسم

 م2013 تاريخ التعيين

 ية(االلتزام )الرقابة النظام مدير إدارة املنصب

 عام 47 العمر
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 سعودي الجنسية

 املؤهالت العلمية

 معهد إدارة التأمين على الحياة. –( FLMIالزمالة في علوم التأمين ) •

 .(ACAMSأخصائي مكافحة غسل أموال معتمد ) •

 م.2008مسئول التزام معتمد من األكاديمية األمريكية لإلدارة املالية منذ عام  •

 البحرين. –م  من جامعة البحرين 2008ملصرفية واملالية في عام درجة البكالوريوس في العلوم ا •

 الخبرات العملية

)شركة مساهمة عامة مدير إدارة االلتزام في شركة متاليف واملجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني  •

 م.2013ام جات وخدمات التأمين( وذلك من عسعودية مدرجة في السوق املالية السعودية تعمل في مجال تقديم منت

"والء" )شركة مساهمة عامة سعودية مدرجة في السوق املالية السعودية كبير مسئولي االلتزام بالشركة السعودية املتحدة للتأمين  •

 م.2013حتى  م2008تعمل في مجال تقديم منتجات وخدمات التأمين( وذلك من عام 

همة عامة سعودية مدرجة في السوق املالية السعودية وتعمل ) شركة مساسبين بمستشفى املواساة مدير عالقات املرض ى وكبير محا •

 م.2007م حتى 2003(. وذلك من عام في مجال تقديم الخدمات الطبية

ة السعودية( )شركة مساهمة عامة مصرفية مدرجة في السوق املاليمدير مركز الدمام للتجارة الدولية بالبنك العربي الوطني في الدمام  •

 .م2001وذلك خالل العام 

)شركة مدير قسم املنتجات التجارية ومساعد مدير قسم املنتجات التجارية ومشرف قسم خطابات االعتماد بمجموعة سامبا املالية  •

 م.2000م حتى عام 1999مساهمة عامة مصرفية مدرجة في سوق األوراق املالية السعودية( وذلك من عام 

 

 ق مهديسيد صدي االسم

 م2014 تاريخ التعيين

 املدير الفني للتأمينات العامة املنصب

 عام 46 العمر

 هندي الجنسية

 املؤهالت العلمية

 المملكة المتحدة. –في لندن  Chartered Insurance Instituteمن   "Chartered Insurer, ACIIمؤهل " •

 م.1997الهند في عام  –شهادة املاجستير في إدارة األعمال من جامعة بانقلور  •

 م.1995الهند في عام  –شهادة البكالريوس في التجارة من جامعة بانقلور  •

 اململكة املتحدة. –( في لندن Faculty of Underwriting in Chartered Insurance Instituteعضوية ) •

 (.M.C.S.Eمهندس نظم معتمد من مايكروسوفا ) •

 الخبرات العملية

 في املجموعة األمريكية الدولية في اململكة العربية السعودية )الشركة العربية األمريكية للتأمين(ناصب قبل ذلك وعدة ماملدير الفني  •

 م.2014م حتى 2004خالل الفترة ما بين 

 الهند. –والتي تعد شركة مختصة في تقنية املعلومات وتقع في بانقلور  CAL INFOمدير مركز وإداري الشبكات في شركة  •

 الهند. –في بانقلور  Benz Oils and Lubricants LTDلعام واملالية والعمليات( في مدير )ا •
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 مجلس اإلدارة ولجان املجلس: .17

 مجلس االدارة 1.17

رة املجلس الحالية في . بدأت دو 2016ا05ا11( عضو تم انتخابهم من الجمعية العامة العادية التي عقدت في 11يتكون مجلس إدارة الشركة من ) تشكيل مجلس االدارة: 1.1.17

 :م2018ا12ا31. يبين الجدول التالي تشكيل مجلس اإلدارة في تاريخ 2019ا08ا28وستنتهي في   2016ا08ا29

 التصنيف املسؤوليات االسم #

 مستقل رئيس املجلس رمزي أبوخضرا 1

 غير تنفيذي نائب رئيس املجلس ملا الحاج إبراهيم 2

 تنفيذي غير عضو ديميتريس مازاراكيس* 3

 غير تنفيذي عضو يوئيل حمص ي 4

 تنفيذي عضو ربيع عبدالخالق* 5

 غير تنفيذي عضو روبير عيد 6

 غير تنفيذي عضو نزار التويجري  7

 مستقل عضو سليمان السياري  8

 مستقل عضو عبدهللا الكناني 9

 مستقل عضو خالد اليحيى 10

 غير تنفيذي عضو آصف إقبال 11

هذا . سويتم عرك م2018ا06ا24بعد اسوتقالته في تاريخ خوليو جارسويا فياللون ليحل محل العضوو  م2018ا11ا06كعضوو في مجلس إدارة الشوركة بتاريخ ديميتريس مازاراكيس د *تم تعيين السوي

 .عليه تعيين على الجمعية العامة القادمة للموافقةال

 .م2017ا12ا31اريخ انتهاء تكليفة ببعد كارل طاشجيان ليحل محل العضو  م2018ا01ا01يخ كة بتار كعضو في مجلس إدارة الشر ربيع عبدالخالق تم تعيين السيد  *

 

http://www.metlifeaiganb.com/


 

 

 

 المملكة العربية السعودية – 11554الرياض  56437ص.ب. 

  00966115109396فاكس:  00966115109300هاتف: 
www.metlifeaiganb.com 

30 

  :اجتماعات مجلس اإلدارة 2.1.17

 ( اجتماًعا كما هو مفصل في الجدول التالي:15خمسة عشر ) 2018عقد مجلس اإلدارة خالل العام 

 

 ديميتريس مازاراكيس

(06/11/2018)تم تعيينه في   

خوليو جارسيا فياللون 

(24/06/8120)استقال   
 خالد اليحيى عبدهللا الكناني نزار التويجري 

آصف 

 إقبال

سليمان 

 السياري 
قربيع عبدالخال  يوئيل حمص ي روبير عيد 

ملا الحاج 

 ابراهيم
:أعضاء مجلس اإلدارة رمزي أبوخضرا  

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ال ينطبق
 االجتماع األول 

30/01/2018  

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ال ينطبق
 االجتماع الثاني

07/02/2018  

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ال ينطبق
 االجتماع الثالث

05/03/2018  

طبقال ين  ✓    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 االجتماع الرابع

13/03/2018  

 ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ال ينطبق
 االجتماع الخامس

18/03/2018  

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ال ينطبق
 االجتماع السادس

03/04/2018  

 ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  ✓ ✓ ال ينطبق
 االجتماع السابع

08/04/2018  

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ال ينطبق
 االجتماع الثامن

15/04/2018  

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ال ينطبق
 االجتماع التاسع

18/04/2018  

 ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ال ينطبق ال ينطبق
 االجتماع العاشر

11/07/2018  

 ✓  ✓  ✓  ✓ ✓ ✓  ال ينطبق ال ينطبق
 االجتماع االحد عشر

19/07/2018  

 ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ال ينطبق ال ينطبق
 االجتماع االثنى عشر

14/08/2018  

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    ✓  ال ينطبق ال ينطبق
 االجتماع الثالث عشر

03/09/2018  

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ال ينطبق ال ينطبق
 االجتماع الرابع عشر

01/10/2018  

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ ال ينطبق ✓
 االجتماع الخامس عشر

28/11/2018  

1 8 7 11 12 14 12 15 14 15 10 15 
 15إجمالي االجتماعات: 

 اجتماع
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 لجان مجلس اإلدارة: 2.17

لقيام بواجباته بشكل فّعال. تلك اللجان هي: اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات واملكافئات ولجنة املراجعة ( لجان متخصصة منبثقة من مجلس اإلدارة ليمكنه من ا5يوجد خمسة )

 ولجنة إدارة املخاطر ولجنة االستثمار.

 اللجنة التنفيذية: 1.2.17

 من الخمس أعضاء في اللجنة. مل في حال حضور ما ال يقل عن ثالثة أعضاء( من أعضاء مجلس اإلدارة، ويعتبر النصاب القانوني قد اكت5تتألف اللجنة التنفيذية من خمسة أعضاء )

 دا من املهام الرئيسية من ضمنها:تتولى اللجنة عد

 املجلس.رفع التوصيات ملجلس اإلدارة فيما يتعلق باملواضيع املطروحة من قبل اإلدارة التنفيذية للشركة و تحديد أي من تلك التوصيات يحال إلى  •

 ى خطة العمل السنوية وامليزانيات للشركة قبل عرضها على املجلس للموافقة عليها.االطالع عل •

 املوافقة على الهيكل التنظيمي للرئيس التنفيذي ونائبي الرئيس التنفيذي وموظفيهم املباشرين. •

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

(6ت )عدد االجتماعا  

طبيعة 

 العضوية
 # االسم

 املجموع

االجتماع 

 السادس

2018ا12ا19  

االجتماع 

 الخامس

2018ا11ا20  

 االجتماع الرابع

2018ا09ا26  

 االجتماع الثالث

2018ا04ا18  

 االجتماع الثاني

2018ا03ا05  

 االجتماع األول 

2018ا01ا24  

 رئيس اللجنة ✓ ✓ ✓ ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 3

ارسيا خوليو ج

 فياللون 

)استقال بتاريخ 

 م(2018ا06ا24

1 

1  ✓ رئيس اللجنة ال ينطبق ال ينطبقا ال ينطبق ال ينطبق 

ديميتريس 

)تعين مازاراكيس 

بتاريخ 

 م(2018ا11ا06

2 

 3 روبر مارون عيد عضو ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 6

 4 ربيع عبد الخالق عضو ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 6

5  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ عضو 
نزار عبدالعزيز 

 تويجري ال
5 

 6 آصف اقبال عضو ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 6

 

 :لجنة الترشيحات واملكافآت 2.2.17

( من أعضاء اللجنة على األقل، سواء 3( من أعضاء مجلس اإلدارة ويعتبر النصاب القانوني قد اكتمل في حال حضور ثالثة )5) تتألف لجنة الترشيحات واملكافآت من خمسة أعضاء

 طريق الوكيل.كان حضورهم  شخصيا أو عن 

 تتولى اللجنة عددا من املهام الرئيسية من ضمنها:
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 لة بالشرف واألمانة.التوصية ملجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية املجلس وفقا للسياسات واملعايير املعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخ •

 دارة وإعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لتلك العضوية.مراجعة متطلبات املهارات املناسبة للعضوية في مجلس اإل  •

 مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. •

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

 عضوية مجلس إدارة شركة أخرى. ضاء املستقلين وعدم وجود أي تعارك مصالح إذا كان العضو يشغلالتأكد بشكل سنوي من استقاللية األع •

 (، كما هو موضحة في الجدول أدناه:2عقدت اللجنة خالل فترة هذا التقرير اجتماعين )

(2عدد االجتماعات )  
 # االسم طبيعة العضوية

 االجتماع الثاني املجموع
 2018ا11ا27

 االجتماع األول 
 2018ا02ا19

 1 خالد حمد اليحيى  رئيس اللجنة ✓ ✓ 2
 2 يوئيل حمص ي  عضو ✓ ✓ 2
1  ✓ 3 آصف اقبال عضو 
 4 نزار عبدالعزيز التويجري   عضو ✓ ✓ 2

  5 سليمان سعود السياري  عضو ✓ ✓ 2

 

 لجنة املراجعة: 3.2.17

 يقل عن عضوين من أعضاء اللجنة . ني قد اكتمل في حال حضور ماال( ويعتبر النصاب القانو 3تتألف لجنة املراجعة من ثالثة أعضاء )

 تتولى لجنة املراجعة عددا من املهام الرئيسية من ضمنها:

 ةاإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من فاعليتها في تنفيذ األعمال واملهمات املحددة من قبل مجلس اإلدار  •

 إلدارة بتعيين املحاسبين القانونيين وتحديد أتعابهم والتأكد من استقالليتهمالتوصية ملجلس ا •

 مراجعة القوائم املالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وتقديم التوصيات في هذا الشأن •

 مراجعة السياسات املحاسبية املتبعة والتوصية ملجلس اإلدارة في شأنها. •

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

 

 

 (6عدد االجتماعات )

 االجتماع السادس املجموع # االسم طبيعة العضوية

05/11/2018  

لخامساالجتماع ا  

04/11/2018  

 االجتماع الرابع

29/07/2018  

 االجتماع الثالث

03/05/2018  

 االجتماع الثاني

20/03/2018  

 االجتماع األول 

31/1/2018  

6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 رئيس اللجنة

 )مستقل(

حسين يوسف 

 العجمي
1 

6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 عضو

 )مستقل(

عبدهللا صايل 

 العنزي 
2 

6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 عضوعضو | 

لس إدارة مج

 مستقل

عبدهللا أحمد 

 الكناني
3 
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 لجنة إدارة املخاطر: 4.2.17

 يقل عن عضوين من أعضاء اللجنة . النصاب القانوني قد اكتمل في حال حضور ماال ( ويعتبر3) أعضاءتتألف لجنة إدارة املخاطر من ثالثة 

 دا من املهام الرئيسية من ضمنها:تتولى لجنة إدارة املخاطر عد  

ء وظيفتها بشكل فعال ووفقا للمعايير املهنية ذات دراسة وإقرار اختصاص وظيفة إدارة املخاطر وضمان وجود املوارد الكافية وإتاحة الوصول إلى املعلومات لتمكينها من أدا •

 الصلة.

 .املراجعة الفورية لجميع التقارير املكتوبة عن الشركة من رئيس املخاطر •

 .مراجعة ومراقبة استجابة اإلدارة لنتائج وتوصيات رئيس قسم املخاطر •

 مراجعة أهداف إدارة مخاطر الشركة ورئيس قسم املخاطر •
 ، كما هو موضح في الجدول أدناه:( اجتماعات4أربعة )ة هذا التقرير عقدت اللجنة خالل فتر 

 (4عدد االجتماعات )

 # االسم طبيعة العضوية
 املجموع

 الرابعاالجتماع 

 2018ا11ا27

 الثالثاالجتماع 

 2018ا09ا26

 االجتماع الثاني

 2018ا04ا18

 االجتماع األول 

 2018ا03ا15

 1 يوئيل حمص ي رئيس اللجنة ✓ ✓ ✓ ✓ 4

3  ✓ ✓ ✓ 2 آصف إقبال  عضو 

 3 نزار التويجري  عضو ✓ ✓ ✓ ✓ 4

 

 لجنة االستثمار: 5.2.17

 أو بالوكالةالنصاب القانوني قد اكتمل في حال حضور  ( ويعتبر3أعضاء )تتألف لجنة االستثمار من ثالثة 
ً
 . عضوين على األقل من أعضاء اللجنة سواء شخصيا

 ن املهام الرئيسية من ضمنها:دا متتولى لجنة االستثمار عد

 عقدت اللجنة خالل فترة هذا التقرير اجتماعين  ، كما هو موضح في الجدول أدناه:    

 قوم بها الشركةنشطة االستثمارية التي تضمان االلتزام باألحكام املحددة في النظام األساس ي للشركة واألحكام املعمول بها في القوانين واالنظمة واللوائح املرعية في جميع األ •

ستثمارية املوكول إليها إدارة تحسين استثمار وإعادة استثمار األموال. يجوز أن تفوك لجنة االستثمار وظائف االستثمار ملسؤولي وموظفي الشركة والشركة )الشركات( اال  •

 االستثمار.

ستثمارامستشاري االستثمار للشركة ومراجعة أدائهم بشكل دوري واملوافقة على إنهاء وضع معايير االختيار وتحديد واختيار الشركات االستثمارية املسند إليها إدارة اال  •

.
ً
 عملهم أيضا

 إلى مقارنة العائدات الفعلية مع الهدف املطلق لعائدات الشركة ومع املعايير األخرى التي قد  •
ً
يختارها املجلس أو لجنة االستثمار من تقييم أداء االستثمار لألموال استنادا

 آلخر. سيأخذ التقييم باالعتبار االلتزام بسياسات االستثمار وارشاداته ومستويات املخاطر.وقا 

 عقدت اللجنة خالل فترة هذا التقرير اجتماعين، كما هو موضح في الجدول أدناه:

(2عدد االجتماعات )  

 # االسم طبيعة العضوية
 املجموع

 االجتماع الثاني

 2018ا11ا20

 االجتماع األول 

 2018ا09ا26

 1 رمزي أبو خضرا رئيس اللجنة ✓ ✓ 2

 2 ربيع عبدالخالق  عضو ✓ ✓ 2

 3 *نزار التويجري  عضو ✓ ال ينطبق 1

 4 ملى الحاج إبراهيم* عضو ال ينطبق ✓ 1

 من نزار التويجري ب ةتم تعيين السيد*
ً

 شاركة أعضاء املجلس في اللجان.م ملوازنة م2018ا10ا15تاريخ ملى الحاج إبراهيم عضوا في لجنة االستثمار بدال

http://www.metlifeaiganb.com/


 

 

 

 المملكة العربية السعودية – 11554الرياض  56437ص.ب. 

  00966115109396فاكس:  00966115109300هاتف: 
www.metlifeaiganb.com 

34 

 أعضاء مجلس اإلدارة ولجان املجلس: 3.17
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 رمزي أبوخضرا االسم

 املناصب الحالية

 متاليف واملجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني –إدارة رئيس مجلس  •

 )اململكة العربية السعودية(

 )اململكة العربية السعودية( ليجمياسيم الخ -مدير منتدب  •

 )اململكة العربية السعودية( املركز الوطني ألمراض الدم واألورام –دارة إعضو مجلس  •

 )دول الشام ومجلس التعاون الخليجي( شركة جلف ميرجرير املستشارين في كب •

 الخبرة واملناصب السابقة

 )البحرين( بنك جي بي مورقان تشيس -عضو منتدب  •

 )البحرين( بنك طيب –س مجلس االدارة نائب رئي •

 )الكويا( الشركة الكويتية لبناء املعامل واملقاوالت ش.م.ك.ع –دارة إعضو مجلس  •

 )الكويا( شركة التعمير لالستثمار العقاري  –دارة إعضو مجلس  •

 )اململكة العربية السعودية( شركة منافع الجزيرة –دارة إعضو مجلس  •

 )اإلمارات العربية املتحدة( ستثماررسملة لال  –دارة إعضو مجلس  •

 )اإلمارات العربية املتحدة( للخدمات املالية Ihilal –دارة إعضو مجلس  •

 )اململكة العربية السعودية( مجموعة كاراليل  ، كاراليل العربية –دارة إعضو مجلس  •

 املؤهالت

  جامعة هارفرد ، الواليات املتحدة األمريكية –دارة أعمال إماجستير  •

 جامعة تكساس في أوستن –اجستير هندسة كيميائية م •

  جامعة تنس ي في نوكسفل –بكالوريوس هندسة كيميائية مع مرتبة الشرف  •

 

 

 

 

 

 

2 

 ملى الحاج ابراهيم االسم

 املناصب الحالية

 )اململكة العربية السعودية(شركة العليان للتمويل  –نائب الرئيس التنفيذي، املشاريع الخاصة  •

 متاليف واملجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني إدارةس مجلس نائب رئي •

 )اململكة العربية السعودية(

 الخبرة واملناصب السابقة

شركة العليان السعودية  –قرية البستان   – عضو منتدب واملساعد التنفيذي للرئيس التنفيذي •

 ية()اململكة العربية السعودلالستثمار 

)اململكة  شركة العليان السعودية لالستثمار –املدير العام واملساعد التنفيذي للرئيس التنفيذي  •

 العربية السعودية(

)اململكة  (OSICO)شركة العليان السعودية لالستثمار  –املدير العام ورئيس قسم األسهم العامة  •

 العربية السعودية(

 املؤهالت

 جامعة ريدنغ ، اململكة املتحدة –ملصرفية، ماجستير في العلوم درجة املاجستير في الخدمات ا •

 -(LAU) الجامعة اللبنانية األمريكية  –درجة الباكلوريوس في إدارة األعمال ، بكالوريوس في العلوم  •

 لبنان
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 ديميتريس مازاراكيس االسم

 املناصب الحالية

 ت العربية املتحدة()اإلمارا متاليف الشرق األوسط – املدير العام •

 متاليف واملجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني –دارة إعضو مجلس  •

 )اململكة العربية السعودية(

 الخبرة واملناصب السابقة

 )اليونان( متاليف –الرئيس التنفيذي  •

 )اليونان( متاليف للتأمين اس ايه –رئيس مجلس اإلدارة نائب  •

 )اليونان( شركة موتشويل فند –يس مجلس ادارة رئ •

 )اليونان( متاليف للتأمين اس ايه –نائب رئيس مجلس إدارة  •

 )اليونان( نقابة هيلينك لألكتواريين –رئيس مجلس إدارة  •

 )اليونان( متاليف للتأمين اس ايه –مدير أكتواري  •

 )اليونان( متاليف للتأمين اي ايه –رئيس العمليات والتسويق  •

 )اليونان( متاليف للتأمين اي ايه -ئيس املبيعات والتسويق ر  •

 )اليونان( متاليف للتأمين اي ايه -املدير العام نائب  •

 )اليونان( متاليف للتأمين اي ايه -العام املدير  •

 املؤهالت

 )اليونان( جامعة أثينا لالقتصاد وادارة األعمال –ماجستير تنفيذي في إدارة األعمال  •

 )اململكة املتحدة( جامعة سيتي في لندن –العلوم االكتوارية واالحصاء  ماجستير في •

 )اليونان(جامعة كريا  –بكالوريوس في الرياضيات  •
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 يوئيل حمص ي االسم

 املناصب الحالية

 –األسواق الجديدة | ملنطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا  –مساعد نائب الرئيس واملدير اإلقليمي  •

 )اإلمارات العربية املتحدة( يفمتال 

 متاليف واملجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني -دارة إعضو مجلس  •

 )اململكة العربية السعودية(

 الخبرة واملناصب السابقة

 ف أليكومتالي –مساعد نائب الرئيس واملدير اإلقليمي واملدير العام | اململكة العربية السعودية  •

 )اململكة العربية السعودية(

 –األسواق الجديدة | ملنطقة الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا  –مساعد نائب الرئيس  •

 )اإلمارات العربية املتحدة( متاليف أليكو

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

 )تركيا(ريكية )أليكو( شركة تأمين الحياة األم –املدير العام  •

متاليف  –الشؤون اإلدارية | ملنطقة الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا  –مساعد نائب الرئيس  •

 )اإلمارات العربية املتحدة( أليكو

شركة أميركان اليف حياة   -اململكة العربية السعودية والخليج  –مدير الشؤون االدارية والعمليات  •

 تركيا() –سيقورتا ايه اس 

 املؤهالت
  التأمين على الحياة إدارةمعهد  –الزمالة في علوم التأمين  •
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 من الجامعة اللبنانية األمريكيةاألعمال )اقتصاد ومحاسبة(  إدارةدرجة الباكلوريوس في  •
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 ربيع عبدالخالق االسم

 املناصب الحالية
األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني  متاليف واملجموعة –العضو املنتدب والرئيس التنفيذي  •

 )اململكة العربية السعودية( للتأمين التعاوني

 الخبرة واملناصب السابقة

املدير اإلقليمي لتأمين الحوادث والتأمين الصحي واملدير اإلقليمي لصناديق التأمين املرتبطة استثماريا  •

 –في دبي  DIFCاليف إنشورانس يقع في منطقة ( في شركة متاليف )فرع لشركة أمريكان EMEAملنطقة )

شركة ذات مسؤولية محدودة ومملوكة بالكامل من متاليف إنك. والتي تعمل في مجال التأمين في مختلف 

 م. )اإلمارات العربية املتحدة(2017م حتى 2014أنحاء العالم( من 

م 2006ي تأمين الحياة واالدخار( من املدير العام لشركة متاليف أيكو مصر )شركة تابعة ملتاليف ورائدة ف •

 م. )مصر(2014حتى 

املدير العام لشركة متاليف أليكو الخليج العربي )شركة تابعة ومملوكة بالكامل ملتاليف ورائدة في تأمين  •

 م. )اإلمارات العربية املتحدة(2006م حتى 1999الحياة واالدخار(  من 

ليج العربي )شركة تابعة ومملوكة بالكامل ملتاليف ورائدة في مدير إدارة العمليات لشركة متاليف أليكو الخ •

 م. )اإلمارات العربية املتحدة(1999م حتى 1998تأمين الحياة واالدخار(  من 

 املؤهالت
 لبنان –بيروت  -الجامعة األمريكية من م 1983في عام اآلداب درجة البكالوريوس في  •
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 روبير عيد االسم

 يةاملناصب الحال

 )اململكة العربية السعودية( البنك العربي الوطني –العضو املنتدب والرئيس التنفيذي  •

 متاليف واملجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني -عضو مجلس ادارة  •

 )اململكة العربية السعودية(

 العربية السعودية( )اململكة الشركة السعودية لتمويل املساكن -دارة إعضو مجلس  •

 )اململكة العربية السعودية( شركة العربي الوطني لالستثمار –دارة إعضو مجلس  •

 الخبرة واملناصب السابقة

 )اململكة العربية السعودية( العربي الوطني لالستثمار –رئيس مجلس االدارة  •

 لسعودية( )اململكة العربية ا للرافعات واملعدات الثقيلة إيجار  –دارة إعضو مجلس  •

 )اململكة العربية السعودية( شركة العربي لتأجير املعدات الثقيلة –دارة إعضو مجلس  •

• Trustee  - برنامج التقاعد للموظفي بنك– NBK UK )لندن )اململكة املتحدة ، 

 SALلبنان   NBKلبنك  اإلدارةنائب رئيس مجلس   •

 SALلبنان  NBK –دارة إعضو مجلس  •
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 املؤهالت

 جامعة السربون، باريس ، فرنسا –العلوم املالية واملصرفية  دكتوراة في •

 الجامعة األمريكية في بيروت –ماجستير في االقتصاد  •

 الجامعة األمريكية في بيروت –باكلوريوس في االقتصاد  •
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 نزار التويجري  االسم

 املناصب الحالية

 والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني متاليف واملجموعة األمريكية الدولية -دارة إعضو مجلس  •

 )اململكة العربية السعودية(

 )اململكة العربية السعودية( شركة العربي للمعدات الثقيلة والتأجير –دارة إعضو مجلس  •

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

 )اململكة العربية السعودية( بنك العربي الوطنيال  – مدير إدارة الخدمات املصرفية للشركات •

 الخبرة واملناصب السابقة

 )اململكة العربية السعودية( البنك العربي الوطني  – نائب مدير إدارة الخدمات املصرفية للشركات •

 )اململكة العربية السعودية( البنك العربي الوطني – الخدمات املصرفية للشركات  - املدير االقليمي •

)اململكة العربية  البنك العربي الوطني –الخدمات املصرفية للشركات –ائب املدير االقليمي ن •

 السعودية( 

 )اململكة العربية السعودية( البنك العربي الوطني -الخدمات املصرفية للشركات  –رئيس فريق عمل  •

 ة العربية السعودية()اململك البنك العربي الوطني -الخدمات املصرفية للشركات  –مدير العالقات  •

 املؤهالت
 جامعة ماين ، اورونو، الواليات املتحدة األمريكية –ماجستير في ادارة األعمال  •

 جامعة امللك سعود ، اململكة العربية السعودية –بكالوريوس نظم املعلومات الحاسوبية  •
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 سليمان السياري  االسم

 املناصب الحالية

 يف واملجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونيمتال  –دارة إعضو مجلس  •

 )اململكة العربية السعودية(

 )اململكة العربية السعودية(  الشركة السعودية األملانية للتطوير واالستثمار –دارة إرئيس مجلس  •

 ودية()اململكة العربية السع شركة الشعبية للمياه والكهرباء –دارة إرئيس مجلس  •

 )اململكة العربية السعودية( شركة مشروع توسعة الشعيبة –دارة إرئيس مجلس  •

 )أملانيا( الغرفة العربية األملانية للتجارة والصناعة –دارة إعضو مجلس  •

 الخبرة واملناصب السابقة

 )اململكة العربية السعودية( سويكورب –دارة إعضو مجلس  •

 )اململكة العربية السعودية( ملانية للتطوير واالستثمارالشركة السعودية األ –املدير العام  •

 )اململكة العربية السعودية( املصنع السعودي للبالستيك / الرياض –املدير العام  •

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

 املؤهالت

 الواليات املتحدة األمريكيةجامعة أريزونا،  –باكالوريوس في الهندسة الكهربائية  •

 ، اململكة العربية السعوديةمعتمدمهندس كهربائي  •

 ، اململكة العربية السعودية معتمدمهندس بيئي  •

 عضو هيئة املهندسين السعوديين •
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 خالد اليحيا االسم

 املناصب الحالية

 الوطني للتأمين التعاوني متاليف واملجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي –دارة إعضو مجلس  •

 )اململكة العربية السعودية(

 )اململكة العربية السعودية( الراجحي املالية –دارة إعضو مجلس  •

 الخبرة واملناصب السابقة

 )اململكة العربية السعودية( املؤسسة العامة للخطوط الحديدة –مدير والرئيس التنفيذي  •

املشتركة بين الوزارات لتوسيع برنامج السكك الحديدية في  اللجنة التوجيهية  -دارة اإل رئيس مجلس  •

 )اململكة العربية السعودية( اململكة العربية السعودية

 )الشرق األوسط( الزارد ليمتد -كبير مستشارين  •

 )الواليات املتحدة(مجموعة البنك الدولي في واشنطن  – اإلدارةعضر تنفيذي وعضو مجلس  •

 )اململكة العربية السعودية( ألنواعمجموعة ا –العضو التنفيذي  •

 املؤهالت
 ماديسون  –جامعة وسكونسن  –ماجستير في الهندسة املدنية  •

  ماديسون  -جامعة وسكونسن  –باكالوريوس في الهندسة املدنية  •

 

 عبدهللا الكناني االسم 10

 املناصب الحالية

 ك العربي الوطني للتأمين التعاونيمتاليف واملجموعة األمريكية الدولية والبن، إدارةعضو مجلس  •

 )اململكة العربية السعودية(

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

 )اململكة العربية السعودية(  مجموعة الفيصلية القابضة –تطوير األعمال واالستثمار  –نائب الرئيس  •

 )األردن( الشركة الدولية للدواء –دارة إعضو مجلس  •

 (اململكة العربية السعودية)شركة ميزان لألغذية  –دارة إعضو مجلس  •

 (اململكة العربية السعودية)شركة أكسنشر العربية  –دارة إعضو مجلس  •

 (اململكة العربية السعودية) شركة األدوية الحديثة –دارة إعضو مجلس  •

 (لعربية السعوديةاململكة ا)فلو للخدمات اللوجستية شركة  –دارة إعضو مجلس  •

 )اململكة العربية السعودية( شركة مهارة للموارد البشرية –دارة إعضو مجلس  •

 )اململكة العربية السعودية( شركة حمد وأحمد املزيني العقارية –دارة إعضو مجلس  •

 الخبرة واملناصب السابقة

 لسعودية(، السعودية والخليج )اململكة العربية االصافي دانون  –دارة إعضو مجلس  •

 )اململكة العربية السعودية( شركة ألفا –دارة إعضو مجلس  •

 ، العراق )العراق(الصافي دانون   –دارة اإل رئيس مجلس  •

 )اململكة العربية السعودية( شركة ابتكار –دارة إعضو مجلس  •

 )اململكة العربية السعودية( أول نت –دارة إعضو مجلس  •

 عربية السعودية()اململكة ال ازادية –دارة إعضو مجلس  •

 )اململكة العربية السعودية( ميفك كابيتال –دارة إعضو مجلس  •
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)اململكة العربية  مجموعة الفيصلية القابضة –التطوير واالستثمار  –نائب رئيس املجموعة  •

 السعودية(

 )اململكة العربية السعودية( مجموعة الفيصلية القابضة –عضو مجموعة تطوير األعمال التنفيذية  •

 )اململكة العربية السعودية( مجموعة سامبا املالية –ئب رئيس، مجموعة االستثمار والتمويل نا •

 املؤهالت

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

اململكة  جامعة امللك عبدالعزيز، جدة، –بكالوريوس في علوم املحاسبة )من ضمن العشرة األوائل(  •

 العربية السعودية

 

 

 

 

 

 

11 

 آصف اقبال االسم

 املناصب الحالية

شركة متاليف واملجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين  –دارة إعضو مجلس  •

 )اململكة العربية السعودية(التعاوني 

 )سريالنكا( تشارتيس االستثمارية القابضة –دارة إعضو مجلس  •

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

 )سريالنكا( شركة ايه آي جي للتأمين املحدودة –دارة إعضو مجلس  •

 )اإلمارات العربية املتحدة( شركة ايه آي جي الشرق األوسط وأفريقيا املحدودة –دارة إعضو مجلس  •

)اإلمارات العربية  يقيا القابضة املحدودةايه آي جي  الشرق األوسط وأفر  –دارة إعضو مجلس  •

 املتحدة(

 )البحرين( شركة العربية للتأمين )البحرين( إي س ي –دارة إعضو مجلس  •

 )غانا( ايه آي جي غانا املحدودة –دارة إعضو مجلس  •

 (أوكرانيا)للتأمين ايه آي جي بي جي اي س ي  –دارة إعضو مجلس  •

 (املغرب) حدودةاملاملغرب ايه آي جي  –دارة إعضو مجلس  •

 (كينيا)كينيا للتأمين ايه آي جي  –دارة إعضو مجلس  •

 )البحرين( تشارتيس تكافل عناية –دارة إعضو مجلس  •

 )اإلمارات العربية املتحدة( تشارتيس ميمسا القابضة انك –دارة إعضو مجلس  •

 )الواليات املتحدة( تشارتيس العراق انك –دارة إعضو مجلس  •

 )الواليات املتحدة( رتيس لالستثمارات والخدماتتشا –دارة إعضو مجلس  •

)اإلمارات العربية  ايه آي جي  الشرق األوسط وأفريقيا القابضة املحدودة –مدير إدارة العمليات  •

 املتحدة(

 الخبرة واملناصب السابقة

 )قبرص( ايه آي جي قبرص املحدودة –دارة إعضو مجلس  •

 يونان()ال ايه آي جي اليونان –دارة إعضو مجلس  •

 )اليونان( هيالس للتأمين –دارة إعضو مجلس  •

 )كازاخستان( تشارتيس كازاخستان –دارة إعضو مجلس  •

 )باكستان( ايه آي جي باكستان –دارة إعضو مجلس  •

 )روسيا( ايه آي جي للتأمين –دارة إعضو مجلس  •

 )تركيا( ايه آي جي سيقورتا –دارة إعضو مجلس  •
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 )أوغندا( ندا املحدودةايه آي جي أوغ –دارة إعضو مجلس  •

 )أوكرانيا( ايه آي جي أوكرانيا –دارة إعضو مجلس  •

 )الواليات املتحدة( تشارتيس أفريقيا القابضة –دارة إعضو مجلس  •

 )الواليات املتحدة( تشارتيس ليبيا انك –دارة إعضو مجلس  •

 )الواليات املتحدة( ايه آي جي أوروبا الوسطى –دارة إعضو مجلس  •

 )أوزبكستان( تشارتيس أوزبكستان –ة دار إعضو مجلس  •

 )اإلمارات العربية املتحدة( تشارتيس ميمسا القابضة –مستشار عام  –نائب رئيس تنفيذي  •

 )اإلمارات العربية املتحدة( رسملة لالستثمار –مدير إدارة االلتزام والشؤون القانونية  •

 املؤهالت
 د للقانون جامعة هديرفيل –دبلوم ما بعد الجامعة في القانون  •

 جامعة هيرتفوردشاير –بكالوريوس في القانون )مرتبة الشرف(  •

 

 

 

 

 

 

 

12 

 حسين العجمي االسم

 املناصب الحالية

للتأمين  شركة متاليف واملجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني  -رئيس لجنة املراجعة  •

 )اململكة العربية السعودية( التعاوني

 )البحرين املاليةالعلوم مؤسسة تعليم التأمين و  – ملدير املالي التنفيذي املكلفالعضو املنتدب وا •

 (وقبرص

 الخبرة واملناصب السابقة
 )البحرين( معهد التأمين العربي –الرئيس التنفيذي  •

 )البحرين( معهد البحرين للدراسات املصرفية واملالية –عضو مساعد ورئيس مركز للتأمين  •

 املؤهالت

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

 األمريكية

 جامعة أركانساس، الواليات املتحدة األمريكية –باكالوريوس في علوم التأمين والعقار  •
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 عبدهللا العنزي  االسم

 املناصب الحالية

للتأمين يف واملجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني شركة متال  -عضو لجنة املراجعة  •

 )اململكة العربية السعودية( التعاوني

 )اململكة العربية السعودية( شركة االتصاالت السعودية –رئيس املراجعة الداخلية للمجموعة   •

 )اململكة العربية السعودية( البنك السعودي لالستثمار –عضو لجنة املراجعة  •

 )اململكة العربية السعودية( نادك –لجنة املراجعة  عضو •

 )اململكة العربية السعودية( الطيار –عضو لجنة املراجعة  •

 الخبرة واملناصب السابقة

)اململكة العربية  شركة االتصاالت السعودية –مدير عام مراجعة الشبكة وأنظمة املعلومات  •

 السعودية(

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

)اململكة العربية  شركة االتصاالت السعودية –مدير عام مراجعة االستثمارات والعمليات التشغيلية  •

 السعودية(
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 )اململكة العربية السعودية( مجموعة سامبا املالية –مدير تنفيذي  •

 املؤهالت
 ل واملعادنجامعة امللك فهد للبترواألعمال،  إدارةماجستير تنفيذي في  •

 جامعة امللك سعودباكالوريوس نظم معلومات ،  •
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 نإلدارة تجاه التواصل مع املساهميمسؤوليات مجلس ا 4.17

الزوايا املختلفة يجب أن يفحص مجلس اإلدارة املسائل الواردة من أقلية املساهمين وشرح معايير حقوق املساهمين وايجاد نهج بَناء لحل الخالفات ومراجعة  (1

 .ية املتنازع عليها وتوظيف الصراع كوسيلة تعليمية وكأساس لتحسين العالقات بين املساهمينللقض
يجب أن يشرف املجلس على تنفيذ  .يعمل رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي على اطالع بقية أعضاء مجلس اإلدارة على آراء املساهمين ومناقشتها معهم (2

اإلعالمية التي تتبعها عند التعامل مع مسألة مراقبة صالحية وصول أقلية املساهمين إلى القنوات التي يتم االفصاح عن صالحيات الشركة التنفيذية للسياسة 

 املعلومات من خاللها.

 .منح أقلية املساهمين الفرصة للتأثير واملشاركة  بحماية حقوق أقلية املساهمين وضمان  يقوم املجلس (3
بات األولية للمسائل املتعلقة بإعداد اجتماع املساهمين وانعقاده. ويجب أن يقدم توصيات حول اإلجراءات التي تؤكد توفير يجب أن ينفذ مجلس اإلدارة املتطل (4

 بغالبية أعضائه اجتماعات املساهمين إلجراء حوار خار 
ً
ج القواعد ضمانات إضافية ملمارسة حقوق أقلية املساهمين. يجب أن يحضر مجلس اإلدارة ممثال

 .ة إلجراء االجتماعاتالتنظيمي

 :يجب على مجلس اإلدارة تطبيق مايلي لحماية أقلية املساهمين (5
 .الداخلية للشركة  والسياسات  اللوائح •

 .التشريعات القائمة وأفضل املمارسات •

 .القوانين والقرارات للسلطات املنظمة •

 17.5 تقييم مجلس االدارة وأداء اللجان

وأن ال يكون هناك  ية أعضاءه املستقلينلجلس من استقالاملفي القيام بمسؤولياته وواجباته. يتأكد  اإلدارةبشكل دوري للتأكد من فعالية مجلس  اإلدارةيقيم أداء مجلس أعضاء مجلس 

 ملعالجةتوصيات نه وتقوم بتقديم جلس ولجااملواملكافآت نقاط قوة وضعف  اتشركة أخرى. تقيم لجنة الترشيح إدارةة في حال كان أحد األعضاء عضو في مجلس حلتعارك في املص

 بسجل يحتوي على بيانات عن مؤهالت ومهارات أعضاء املجلس واللجان لتحديد املهارات األخر  إننقاط الضعف 
ً
ى املطلوبة لدعم وجدت. تحتفظ لجنة الترشيحات واملكافآت أيضا

، يجري مجلس االد اإلدارةفعالية مجلس 
ً
 بشكل دوري ويناقش نتائج هذا التقييم من أجل تحديد في القيام بمهامه ومسؤولياته. أيضا

ً
 ذاتيا

ً
التي قد تطور من أداء  اإلجراءاتارة تقييما

 مجلس االدارة. 
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 :الجمعية العامة .18

لعامة العادية م وعقدت الجمعية ا2018ا04ا18( للجمعية العامة، حيث عقدت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2م اجتماعين )2018عقدت الشركة خالل عام 

 م. يحتوي الجدول التالي على تفاصيل حضور اجتماعات الجمعية:2018ا06ا27بتاريخ 

( اجتماع الجمعية العامة غير العادية املنعقدة بتاريخ 1)

 م18/04/2018
 

( اجتماع الجمعية العامة العادية املنعقدة بتاريخ 2)

 م27/06/2018

 ✓ رمزي أبو خضرا 1  ✓ رمزي أبو خضرا 1

  ملى الحاج إبراهيم 2  ✓ ملى الحاج إبراهيم 2

 ✓ يوئيل حمص ي 3  ✓ خوليو جارسيا فياللون  3

 ✓ ربيع عبدالخالق 4  ✓ يوئيل حمص ي 4

 ✓ روبير عيد 5  ✓ ربيع عبدالخالق 5

 ✓ نزار التويجري  6  ✓ روبير عيد 6

  سليمان السياري  7  ✓ نزار التويجري  7

  الد اليحيىخ 8  ✓ سليمان السياري  8

  آصف إقبال 9  ✓ خالد اليحيى 9

 ✓ عبدهللا الكناني 10  ✓ آصف إقبال 10

     ✓ عبدهللا الكناني 11

 

 

 سياسة املكافآت: .19

 1.19 مجلس اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة

ألف ريال  180م، يستحق رئيس مجلس اإلدارة نظير خدماته مبلغ 2018ا06ا27ريخ تماشًيا مع سياسة الترشيحات واملكافآت املعتمدة من الجمعية العامة العادية للشركة املنعقدة بتا

دفع لرئيس املجلس واألعضاء مبلغ  120، فيما يستحق كل عضو في مجلس اإلدارة سعودي آالف ريال سعودي كبدل حضور لكل اجتماع من  3ألف ريال سعودي نظير خدماتهم. كما ي 

ء ألف ريال كبدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات اللجان املنبثقة من املجلس. كما تقوم الشركة بدفع املصاريف التي تكبدها الرئيس واألعضا 1.5اجتماعات مجلس اإلدارة ومبلغ 

ألف  500ي عضو غير تنفيذي مبلغ وع أل لحضور اجتماعات املجلس واللجان بما في ذلك مصاريف السفر واإلقامة وتكاليف املعيشة. وفي كل األحوال، يجب أن ال يتجاوز املبلغ املدف

)تنازل( أعضاء مجلس اإلدارة  وكبار التنفيذيين العاملين لدى املؤسسين الرئيسيين من املكافأة السنوية لعضوية مجلس  يوجد اتفاق يتم بموجبه إعفاءريال سنوًيا. وعلى أية حال، 

 :)كل املبالغ بالريال السعودي( اليس كما هو موضح في الجدول التاإلدارة وبدالت حضور اجتماعات املجل
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 بناًء على السياسة املذكورة أعاله والقسم التالي والذي يفصل املكافآت املستحقةااملدفوعة، تؤكد الشركة عدم وجود أي انحراف من السياسة املوضحة أعاله.

 

 2.19 اإلدارة التنفيذية

م حيث يشكل سلم الرواتب األساس في تحديد الرواتب األساسية والبدالت 2014وسلم رواتب كبار التنفيذيين في يونيو رواتب والفوائد راجعا لجنة الترشيحات واملكافآت سلم ال

كبار واتب فيما يتعلق برواتب وبدالت عن سلم الر  ةغير جوهري اتنحرافبعض اال يوجد م، 2018عام تؤكد الشركة عدم وجود أي مخالفة لسلم الرواتب خالل بينما لكبار التنفيذيين. 

 تصحيحها. إلى لجنة الترشيحات واملكافآت لكي يتم كما ينبغي الجوهرية ورفعهاغير  م، وتم توثيق هذه االنحرافات2018والتي نشأت من سنين سابقة للعام ذيين التنفي

 

 

 األسماء املكافأة السنوية بدل حضور االجتماعات )لكل اجتماع(

 رئيس مجلس اإلدارة رمزي أبو خضرا 180,000 3000

 مجلس اإلدارة

3000 120,000 
 سليمان السياري، ملا الحاج إبراهيم ،

 ى، عبدهللا الكنانييخالد اليح

املين لدى أعضاء مجلس اإلدارة غير الع

 املساهمين الرئيسيين

0 0 

)استقال بتاريخ  خوليو جارسيا فياللون 

م(، ديميتريس مازاراكيس 2018ا06ا24

يوئيل  ،م(2018ا11ا06)تعين بتاريخ 

روبر عيد، نزار  ،ربيع عبدالخالقحمص ي، 

 التويجري ،آصف إقبال

أعضاء مجلس اإلدارة العاملين 

 يناملساهمين الرئيسياملمثلين لو الدى

0 0 

)استقال بتاريخ  خوليو جارسيا فياللون 

م(، ديميتريس مازاراكيس 2018ا06ا24

 روبر عيد، ،م(2018ا11ا06)تعين بتاريخ 

آصف  ،ربيع عبدالخالق نزار التويجري،

 إقبال

عاملين  األعضاءاللجنة التنفيذية )جميع 

 (أو يمثلونهم لدى املساهمين الرئيسيين

اللجان املنبثقة 

 إلدارةمن مجلس ا

األعضاء املستقلين من  -لجنة املراجعة حسين العجمي 100,000 1500

 عبدهللا العنزي  75,000 1500 غير أعضاء مجلس اإلدارة

 الكنانيعبدهللا  0 1500
األعضاء املستقلين من  -لجنة املراجعة

 أعضاء مجلس اإلدارة

 سليمان السياري خالد اليحيى ،  0 1500
األعضاء -لجنة الترشيحات واملكافآت

 املستقلين من أعضاء مجلس اإلدارة

0 0 
نزار  آصف إقبال، يوئيل حمص ي ،

 التويجري 

األعضاء  -لجنة الترشيحات واملكافآت

 يسيينالعاملين لدى املؤسسين الرئ

0 0 
يوئيل حمص ي، نزار التويجري،آصف 

 إقبال

لجنة إدارة املخاطر) جميع االعضاء 

 عاملين لدى املساهمين الرئيسيين(

 مزي أبو خضرار  0 1500
األعضاء املستقلين من  -لجنة االستثمار

 أعضاء مجلس اإلدارة

مستحقة فقط للمى الحاج إبراهيم  1500

ين ونها ال تعمل لدى أي من املؤسسك

 الرئيسيين.

0 

حتى ) ،نزار التويجري ربيع عبدالخالق 

ابتداًء ملى الحاج إبراهيم ) (م2018ا10ا15

 (2018ا10ا15من 

األعضاء  العاملين لدى -لجنة االستثمار

 أو ممثليهم املؤسسين الرئيسيين

http://www.metlifeaiganb.com/


 

 

 

 المملكة العربية السعودية – 11554الرياض  56437ص.ب. 

  00966115109396فاكس:  00966115109300هاتف: 
www.metlifeaiganb.com 

45 

 :)األرقام بالريال السعودي( لكل من أعضاء مجلس اإلدارة ولجان املجلس وكبار التنفيذيين املستحقةتفاصيل املكافآت  .20

، وبالتالي ، فإن جميع هذه األرصدة ال تزال تظهر مستحقة الدفع كما في  2017ا12ا31حتى  2017ا01ا01فيما يتعلق برسوم الحضور واملكافاة السنوية للفترة من ، لم يتم دفع أي مبالغ إلى أي عضو في مجلس اإلدارة ولجانه 2018خالل عام 

 ض بدالت املصروفات وفًقا للتفاصيل التالية:ودفعا بع 2018ا12ا31حتى  2018ا01ا01على ذلك، وضعا الشركة مستحقات للرسوم املستحقة للفترة من  بناءً . 2018نهاية عام 
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: األعضاء                  
ً

 املستقلينأوال

 رمزي أبوخضرا -1 ١٨٠,٠٠٠ ٤٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ - - - ٢٢٨,٠٠٠ - - - - - - - ٢٢٨,٠٠٠ ٧,٩١٠ ١٩٦,٥٠٠

 سليمان السياري  -2 ١٢٠,٠٠٠ ٣٦,٠٠٠ ٣,٠٠٠ - - - ١٥٩,٠٠٠ - - - - - - - ١٥٩,٠٠٠ - ١٤١,٠٠٠

 خالد اليحي  -3 ١٢٠,٠٠٠ ٣٦,٠٠٠ ٣,٠٠٠ - - - ١٥٩,٠٠٠ - - - - - - - ١٥٩,٠٠٠ ١١,٠٥٨ ١٣٢,٠٠٠

١٢٠,٠٠٠ ٣٣,٠٠٠ ٩,٠٠٠ - - - ١٦٢,٠٠٠ - - - - - - - ١٦٢,٠٠٠ - ٦٢,٧٧٤ 
-يوليو -10عبد هللا الكناني )تعيين في -4

2017 ) 

 املجموع ٥٤٠,٠٠٠ ١٥٠,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ - - - ٧٠٨,٠٠٠ - - - - - - - ٧٠٨,٠٠٠ ١٨,٩٦٨ ٥٣٢,٢٧٤

: األعضاء غير التنفي                 
ً
 ذيينثانيا

 ملا الحاج إبراهيم -1 ١٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ١,٥٠٠ - - - ١٥١,٥٠٠ - - - - - - - ١٥١,٥٠٠ - ١٢٦,٠٠٠

 يوئيل حمص ي  -2 - - - - - - - - - - - - - - - ٥,٠١٨ -

 روبير عيد -3 - - - - - - - - - - - - - - - - -

 نزار التويجري  -4 - - - - - - - - - - - - - - - - -

 آصف إقبال -5 - - - - - - - - - - - - - - - ١٧,٩٢٢ -

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
ديميتريس مزاراكيس)تم التعيين في  -6

 (2018نوفمبر  6

- ٥,٣٧٠ - - - - - - - - - - - - - - - 
يونيو  24خوليو جارسيا )استقال في  -2

2018) 

 املجموع ١٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ١,٥٠٠ - - - ١٥١,٥٠٠ - - - - - - - ١٥١,٥٠٠ - ١٢٦,٠٠٠

: األعضاء التنفيذيين:                 
ً
 ثالثا

http://www.metlifeaiganb.com/
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 عبد الخالقربيع  -1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

 املجموع - - - - - - - - - - - - - - - - -

 الكلي املجموع ٦٦٠,٠٠٠ ١٨٠,٠٠٠ ١٩,٥٠٠ - - - ٨٥٩,٥٠٠ - - - - - - - ٨٥٩,٥٠٠ ٤٧,٢٧٨ ٦٥٨,٢٧٤

 

 

http://www.metlifeaiganb.com/


 

 

 

 المملكة العربية السعودية – 11554الرياض  56437ص.ب. 

  00966115109396فاكس:  00966115109300هاتف: 
www.metlifeaiganb.com 

47 

 املكافآت والتعويضات املدفوعة للجان مجلس اإلدارة

 
املكافأت الثابتة )عدا 

بدل حضور 

 الجلسات(

بدل حضور 

 الجلسات
 املجموع

الذمم الدائنة 

 2017املتعلقة بسنة 

     أعضاء لجنة املراجعة

 ١٠٩,٠٠٠ ١٠٩,٠٠٠ ٩,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ حسين يوسف العجمي -1

 ٨٤,٠٠٠ ٨٤,٠٠٠ ٩,٠٠٠ ٧٥,٠٠٠ ي عبدهللا صايل العنز  -2

 - ٩,٠٠٠ ٩,٠٠٠ - عبد هللا الكناني -3

 ١٩٣,٠٠٠ ٢٠٢,٠٠٠ ٢٧,٠٠٠ ١٧٥,٠٠٠ املجموع

     

     أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت

 ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ - خالد اليحيى  -1

 - - - - يوئيل حمص ي  -2

 - - - - آصف إقبال -3

 - - - - نزار التويجري  -4

 - ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ - سليمان السياري  5

 ٣,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ - املجموع

     

     أعضاء اللجنة التنفيذية

 - - - - (2018نوفمبر  6ديميتريس مازاراكيس )تم التعيين في  -1

 - - - - (2018يونيو  24خوليو جارسيا )استقال في  -2

 - - - - روبير عيد -3

 - - - - نزار التويجري  -4

 - - - - آصف إقبال -5

 - - - - ربيع عبد الخالق -6

 - - - - املجموع

     

     أعضاء لجنة إدارة املخاطر

 - - - - يوئيل حمص ي  -1

 - - - - آصف إقبال -2

 - - - - نزار التويجري  -3

 - - - - املجموع

     

     أعضاء لجنة االستثمار

 ١,٥٠٠ - ٣,٠٠٠ - رمزي أبوخضرا -1

 - - ١,٥٠٠ - (2018أكتوبر  15ملا الحاج إبراهيم )اعتبارا من تاريخ  -2

 - - - - ربيع عبد الخالق -3

 - - - - (2018أكتوبر  15نزار التويجري )لغاية تاريخ   -3

 ١,٥٠٠ - ٤,٥٠٠ - املجموع
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 :2018دفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين بمن فيهم الرئيس التنفيذي واملدير املالي خالل العام امل واملكافآتيوضح الجدول التالي التعويضات 

 ذيينوظائف كبار التنفي

 املكافآت املتغيرة املكافآت الثابتة
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 ربيع عبد الخالق

 )الرئيس التنفيذي(
١,٥٢٨,٣٦٥ - - - - - - - - ١,٥٢٨,٣٦٥ ٣٢٠,٥٦٥ ٦٧,٨٠٠ ١,١٤٠,٠٠٠ 

أعلى أربعة مدراء 

تنفيذيين بما في ذلك 

ملالي وباستثناء املدير ا

الرئيس التنفيذي الذي 

 بالتفصيل أعاله ذكرهتم 

٣,٣٥٨,٣٧٣ - ٤٤,٦٣٣ - - - - - - ٣,٣١٣,٧٤٠ - ١,٢٨٢,٩٥٢ ٢,٠٣٠,٧٨٨ 

 ٤,٨٨٦,٧٣٨ - ٤٤,٦٣٣ - - - - - - ٤,٨٤٢,١٠٥ ٣٢٠,٥٦٥ ١,٣٥٠,٧٥٢ ٣,١٧٠,٧٨٨ املجموع

 * سكن الرئيس التنفيذي موفر من قبل الشركة.
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 لقيود االحتياطيةالجزاءات وا .21

ي ذات التاريخ خطاب يحتوي على إنذار نهائي من مؤسسة النقد العربي السعودي م، تلقا الشركة ف2018ا03ا29موقع تداول بتاريخ  عالن عنه فيكما تم اإل 

ومالحظات  ود ضعف في الرقابة الداخليةييم املخاطر ووجصحي وعدم فعالية تقي تسوية مطالبات التأمين البخصوص ما الحظته من تأخر الشركة  ف (ساما)

مل من أجل القيام بمراجعة ع يوم (15املؤسسة الشركة لتعيين مستشار مستقل على نفقة الشركة خالل فترة ال تتجاوز خمسة عشر ) ، وحيث وجهاأخرى 

. ( يوم عمل من تاريخ خطاب اإلنذار النهائي60املؤسسة خالل ستون )لها املؤسسة ورفع تقرير نهائي إلى  رتالضعف واملالحظات التي أشاجوانب على مفصلة 

 م2018ا07ا10ؤسسة بتاريخ ي وقاما برفع تقرير املستشار املستقل النهائي إلى املمتثال لخطاب االنذار النهائة لال لذلك قاما الشركة باتخاذ التدابير الالزم

م فيما 2018عام وى عليها تقرير املستشار املستقل خالل معظم امللحوظات التي احت، حيث قاما الشركة بمعالجة وإغالق بعد اعتماده من مجلس اإلدارة

 ق لها في التقرير.غالق كافة النقاط التي تم التطر الحظات بشكل أسبوعي حتى يتم إمعالجة وإغالق بقية املابعة التقدم املحقق في إدارة الشركة بمتتقوم 

 

 عة بتعيين مراجع داخلي في الشركةتوصية لجنة املراج .22

عة الداخلية إلى إحدى الشركات الرائدة والخبيرة من أجل ضمان م على توصية بإسناد وظيفة املراج2018ا11ا13عة بتاريخ وافقا لجنة املراج

هذه باشرت الشركة املسند إليها حيث  م2018ا11ا15نة بتاريخ فق مجلس اإلدارة على توصية اللجل وقوي، وواوجود خط دفاع ثالث فعا

 بعد حصول الشركة على املوافقة النظامية الالزمة.م 2018عام في شهر ديسمبر من مالها الوظيفة أع

 

 الرقابة الداخلية .23

املخاطر  إدارة ولجنةراجعة أهداف لجنة امل تحقيق وجود نظام فعال للرقابة الداخلية أحد املسؤوليات الرئيسية ملجلس اإلدارة، حيث يتم يعتبر 

التي تعزز وتحسن الرقابة تقديم التوصيات كذلك و  طبيقه بكفاءةم تتيمناسب  ةمن خالل دعم مجلس اإلدارة لضمان وجود نظام رقابة داخلي

 
ً

 .من املساهمين وحاملي وثائق التأمين بشكل فعال الداخلية من أجل تحقيق أهداف الشركة وحماية مصالح كال

 راجعةلجنة امل وذلك التزاًما بالئحة عمل املالية ورقابتها الداخلية ذات الصلةوقوائمها سالمة تقاريرها تكفل أعمال الشركة و  لجنة املراجعة تراقب

املراجعة التدقيق الداخلي و و وظائف االلتزام بدراسة السياسات املحاسبية واإلشراف على  راجعةلجنة امل تقوم باإلضافة إلى ذلك، .ةاملعتمد

ة وضمان قيام مراجعة تقارير الهيئات التنظيميب . كما تقوم اللجنةلضمان االلتزام بالسياسات والتعليمات والقواعد واللوائح ذات الصلة ةالخارجي

 .حيالها اإلجراءات الالزمةاتخاذ الشركة ب

 
ً
، فإن الغرك من لجنة إدارة املخاطر هو تحمل مسؤولية اإلشراف وتقديم املشورة إلى مجلس اإلدارة ةلجنة إدارة املخاطر املعتمد لالئحة عملوفقا

 .املخاطر املستقبليةإدارة  حول تعرك الشركة الحالي للمخاطر واستراتيجية

 إطار الرقابة الداخلية:

 خطوط الدفاع الثالثة:

 .إدارات الشركة وموظفيها •

 .وإدارة املخاطر االلتزامإدارة  •

 .التدقيق الداخليإدارة  •
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 إجراءات الرقابة الداخلية:

 .تلعب وظائف الرقابة الداخلية دوًرا مركزًيا في مساعدة الشركة على تحقيق أهدافها االستراتيجية

 والرقابة:املساءلة 

كما وتنفيذ الضوابط الفعالة لتقييم وإدارة املخاطر املرتبطة بعمليات الشركة، وإعداد مراقبة بتعد لجنة املراجعة ولجنة إدارة املخاطر مفوضة 

 .م تقارير منتظمة إلى مجلس اإلدارةيتقدن باتقوم اللجنت

 

 ة التنفيذية اإلدار وليات ؤ مس

 ر.تطبيق إطار إدارة املخاط •

 .ومراقبة تشغيل نظام الرقابة الداخلية تنفيذ •

 .املخاطر ومجلس اإلدارة إدارة ولجنة راجعةم ضمانات للجنة امليتقد •

وقياسها  الهامةعلى التطوير املستمر إلطار إدارة املخاطر من خالل الرقابة الكمية والنوعية والتحدي املتمثل في تحديد املخاطر  اإلشراف •

 .واإلبالغ عنها ومراقبتها

 :2018 عام أداء

 خطوط الدفاع الثالثة

بعض  الحوكمة على عملياتها مثل املطالبات الخاصة بالتأمين الطبي والتأمين على الحياة، تأثرت إدارات الشركةفي حين عززت بعض  •

بعض  إعادة الهيكلة فيالتأثير السلبي من خالل األدوار املزدوجة و  وتم احتواء .األخرى سلًبا باستقالة بعض املوظفين الرئيسيين اإلدارات

 .مثل املوارد البشرية واملبيعات واالكتتاب واملخاطر والتدقيق اإلدارات

 الصحي التعاونيضمان لوائح مؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس ال تغطي 2018خمسة تقارير خالل عام لتزام أصدرت إدارة اال •

تم تقديم هذه  .شركة إدارة مطالبات التأمين الطبيتقرير خاص عن باإلضافة إلى غسل األموال واالحتيال، مكافحة وحوكمة الشركات و 

 .أسبوعي تصحيح بشكلبمراقبة خطط ال التنفيذية ، وتقوم اإلدارةراجعةالتقارير إلى لجنة امل

من قبل  قد استمرت طرعملية إدارة املخا ، إال أن مؤخًرا إلى جهة خارجيةإسنادها املخاطر شاغرة حتى تم مدير  وظيفةرغم بقاء و  •

تقديم مؤشرات املخاطر باإلضافة إلى الربع سنوية،  تقييم املخاطر الذاتية صدرت تقاريروقد  .املخاطر إدارة اإلدارة العليا ومنسق

 .وللجنة إدارة املخاطرالعليا  الرئيسية وتقارير حوادث الخسارة الشهرية لإلدارة

الداخلي السابقة، والخبير تدقيق أجرتها شركة التدقيق هناك مهمتان لل كانا ولكن ،لعامكانا وظيفة التدقيق الداخلي شاغرة خالل ا •

عمليات التدقيق هذه مالحظات مراجعة وتقوم اإلدارة العليا ب .االستشاري املستقل املعتمد من مؤسسة النقد العربي السعودي

وتحديد الضوابط تصحيح هذه املالحظات بشكل كامل أسبوعي لضمان بشكل عمليات التدقيق السابقة مالحظات باإلضافة إلى 

 .املناسبة

 إجراءات الرقابة الداخلية

بإدارة املخاطر متعلقة ، والذي يتضمن إجراءات مفصلة 2018تحتفظ الشركة بدليل الرقابة الداخلية املعتمد من قبل مجلس اإلدارة في أبريل 

يغطي هذا الدليل إجراءات الشركة فيما يتعلق بالسلوك األخالقي ومكافحة االحتيال ومكافحة  .راجعةولجنة امل إدارة االلتزامو التدقيق الداخلي و 

 .تمويل اإلرهابو غسل األموال 

http://www.metlifeaiganb.com/
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 املساءلة والرقابة

 بدورها فيما يتعلق باملجاالت الرئيسية التالية:وقاما اللجنة  ،ستة اجتماعات على مدار العام املراجعة أجرت لجنة

 .الخارجي راجع والرقابة على وظيفة امل الضوابط الداخليةو البيانات املالية والسياسات املحاسبية  •

اإلدارة فيما يتعلق كما ناقشا  الرئيسيةاملالحظات ، وناقشا الداخلي والتدقيق إدارة االلتزام واستعرضا تقارير املراجعةتلقا لجنة  •

 لتصحيح املالحظات.ط له باإلجراءات التصحيحية واإلطار الزمني املخط

 .محاضر االجتماعات إلى مجلس اإلدارة وأطلعا املجلس على نقاط القوة والضعف في الرقابة الداخلية راجعةقدما لجنة امل •

 بدورها فيما يتعلق باملجاالت الرئيسية التالية:وقاما اللجنة  .2018خاطر أربعة اجتماعات خالل عام املإدارة  عقدت لجنة

بكل خطر  مستوى املخاطر املرتبط وحددت تلقا واستعرضا وناقشا التقييم الذاتي للسيطرة على املخاطر لجميع أنشطة الشركة،  •

 .الرئيسية ومدى ارتباطه باملخاطر األخرى لتكوين تقييم كامل وشامل للمخاطر ،ةعلى حد

 .املخاطر الرئيسية التي تواجه الشركة وسبل تالفيهاجلس على قدما لجنة املخاطر محاضر االجتماعات إلى مجلس اإلدارة وأطلعا امل  •

 اإلدارةوليات ؤ مس

 .التي تتم بطريقة منتظمةيترأس الرئيس التنفيذي اجتماعات اإلدارة العليا  •

 .املاليمراقبة االئتمان ومتابعة التحصيل و لتزام املتعلقة بتقارير التدقيق واالملتابعة التحديثات اجتماعات أسبوعية عقد  •

 .تفاقيات إعادة التأمين الجديدة وترتيبات إعادة التأمين االختياريةإ •

 .األدوار االكتوارية نحو تعزيز أنشطة الرقابة الداخلية •

 .األداء التشغيلي واملالي وتقييم ومراقبة املخاطر املالية والتجارية والتشغيليةمراقبة  •

 .اإلدارة تقارير دورية إلى اللجنة التنفيذية ومجلستقديم  •

 الختام

أن إجراءات الرقابة الداخلية يتم تنفيذها بكفاءة، على الرغم من اإلجراءات التي يجب اتخاذها كإجراءات عالجية لتصحيح ب عةلجنة املراجتعتقد 

 :ما يلي من بين هذه اإلجراءات .أوجه القصور والضعف

 .في اآلونة األخيرة ، األمر الذي بدأرائدةإلى شركة  إسنادهاتعزيز وظيفة املخاطر من خالل  •

إلى شركة خبيرة متخصصة، والتي بدأت مؤخرا وسوف تستمر حتى نهاية عام إسنادها إعادة تنشيط وظيفة التدقيق الداخلي من خالل  •

2019. 

 .الوظائف اإلدارية الشاغرة ألعيين املوظفين من ذوي الكفاءة ملمواصلة عملية تحديد وفحص واختيار وت •
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