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 تقریر مجلس اإلدارة 

 
 

ـ "الشركة"مجلس إدارة شركة العالمیة للتأمین التعاوني  ریس ) و "العالمیة"أ (یشار إلیھا فیما بعد ب
 م. 2017-12-31المالیة المنتھیة في  السنةأن یعرض على السادة المساھمین تقریره السنوي عن 

 
 

بفضل التزامھا التام باإلكتتاب تمكنت الشركة خالل ھذا العام الذي شھد ظروفًا اقتصادیة وسوقیة صعبة 
ملیون لایر سعودي بعد استقطاع الزكاة في مقابل   35.90من تحقیق أرباح بمقدار والتسعیر والمعاییر الفنیة 

تحسین الوضع المالي وتخفیض الخسائر وقد أدى ذلك إلى  2016لایر سعودي  في عام ملیون  38.49
   م.2017سنة  في نھایة %52.79المتراكمة بنسبة وصلت إلى 

  
 

ة مؤسسة النقد العربي السعودي وھیئة السوق المالیوفي خالل السنة فقد قامت الجھات التنظیمیة األساسیة مثل 
السعودیة باتخاذ عدد من الخطوات التي تسعى إلى تعزیز ودعم البیئة التنظیمیة ومعاییر الحوكمة المؤسسیة. 
وقد قامت شركة العالمیة من جانبھا ووفقًا لسیاستھا التي تعزز مبدأ اإلمتثال للمتطلبات الرقابیة بمراجعة 
وتحدیث إطارات العمل الخاصة باإلمتثال للمتطلبات عند الحاجة لذلك. لقد تم تقدیم دلیل الحوكمة المحدث (بما 

دیسمبر  14اسطة الجمعیة العامة المنعقدة في في ذلك البنود المرجعیة للجان المجلس) والموافقة علیھ بو
 م. 2017

 
  
 
 والخطط المستقبلیة  العمل داءأ )أ(
 
 
 ) األنشطة الرئیسیة 1(
 

عادة التأمین في المملكة العربیة إمزاولة نشاط التأمین ولمؤسسة النقد العربي السعودي  من قبلالشركة رخصت 
    . تأمین الحمایة واإلدخار و الطبيالتأمین وفي فئات التأمین العام، السعودیة 

 
 :على النحو اآلتي الرئیسیة مجاالت األعمالوبین قطاعات  الشركة توزع أنشطةت
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 العائد والمساھمة في نتائج األعمال حسب قطاعات أعمال التأمین المختلفة
  لایر سعودي ملیون

 اإلجمالي أخرى البحري الطبي الھندسي المركبات لممتلكاتا سنةال وصفال

 اجمالي اقساط التأمین المكتتبة

2017 91.65 91.65 17.02 4.99 26.00 32.06 263.37 
2016 136.19 84.35 18.73 2.36 34.61 34.51 310.75 
2015 128.69 166.58 20.66 5.52 35.59 44.99 402.03 
2014 107.95 125.68 24.96 7.91 27.61 41.09 335.20 
2013 100.43 118.54 19.16 20.81 39.03 32.91 330.88 

 

 صافي أقساط التأمین المكتتبة

2017 27.89 89.95 0.70 2.34 10.47 15.00 146.37 
2016 38.26 83.12 2.57 0.88 15.81 19.96 160.60 
2015 47.17 164.43 1.76 2.18 16.99 22.77 255.30 
2014 15.02 123.51 1.53 3.18 11.50 17.00 171.74 
2013 3.13 115.52 1.34 9.49 14.23 16.01 159.72 

 

 المكتسبة قساط التامینأصافي 

2017 32.35 86.00 0.92 1.71 11.41 17.92 150.31 
2016 41.88 122.70 2.66 0.92 16.86 22.28 207.30 
2015 30.56 161.34 1.80 3.63 16.36 21.16 234.85 
2014 6.64 119.35 1.34 5.08 11.58 16.22 160.21 
2013 3.29 110.38 1.71 9.77 14.32 15.56 155.03 

 

   *صافي نتائج اإلكتتاب

2017 37.65 31.68 8.34 0.42 17.13 5.34 100.56 
2016 34.86 28.93 4.90 )0.38( 15.00 18.39 101.70 
2015 20.33 43.58 0.94 1.58 10.54 16.89 93.86 
2014 14.57 )8.52( 4.91 )1.18( 8.94 10.11 28.83 
2013 6.91 )7.43( 3.75 2.30 13.08 14.59 33.20 

 
 مصاریف التشغیل غیر المخصصة

  
  
    
    
   

2017  )55.53( 
2016  )55.27( 
2015  )65.03( 
2014  )57.09( 
2013  )86 .54( 

 
 / العجز من عملیات التأمین   الفائض

  
  
  
  
   

2017  45.03 
2016  46.43 
2015  28.83 
2014  )28.26( 
2013  )21.66( 

 
 غیر المخصصة. األخرى ال یشمل مصاریف اإلكتتاب صافي نتائج اإلكتتاب *
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 قطاعات العمل
 التأمین المكتتبةقساط أاجمالي 

  
 صافي أقساط التأمین المكتتبة    

 
 *صافي نتائج اإلكتتاب

 
 .غیر المخصصة ال یشمل مصاریف اإلكتتاب األخرى نتائج اإلكتتابصافي  *
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  ***المستقبلیةوالتوقعات ) الخطط 2(
 

وقت, فإن سوق التأمین یصبح أكثر تنافسیة بشكل متزاید. وفي نفس التصادیة السائدة حالیاً في البالد،لألوضاع االقنظراً 
ن نطاق التأمین قد أصبح أمًرا ھاًما للتوقعات طویلة األجل في مجال التأمین في البالد. ستستمر الشركة في تركیز فإ

  جھودھا على حمایة أرباح عملیاتھا التجاریة وتطویر مسار نموھا. 
 

الء، رة كبار العمإداوستواصل الشركة تركیزھا على ثالثة محاور توزیع رئیسیة ھي: العالقات مع وسطاء التأمین، و
 وقطاعتطویر أعمالھا عبر قطاع التجزئة،  من أجلالمؤسسات المصرفیة العاملة في مجال التأمین، العالقات مع و

سین تحوستستمر الشركة أیضاً في  وقطاع المخاطر المعقدة.المؤسسات التجاریة ذات الحجم الصغیر أو المتوسط، 
 الرئیسیة الثالثة لتحقیق نمو مربح ألعمالھا عبر مختلف قطاعات العمل. وتطویر إستراتیجیھا من خالل ھذه المحاور

 
خاطر الكبیرة المفي قطاع  ثمرلنمو الملتحفیز اقد بادرت الشركة إلى بناء عالقات متینة مع وسطاء التأمین في السوق ل 

وقطاع المؤسسات التجاریة ذات الحجم الصغیر والمتوسط. وتعتزم الشركة مواصلة  ،وقطاع األعمال التجاریة ،والمعقدة
مقترحات یتم تقدیم المشاركة عن طریق  أسلوبمع وسطاء التأمین من خالل  تھاإلى زیادة تعامال الھادفةمساعیھا 
 أمین مع الشركةتحسین مستویات الخدمة، لتصبح تعامالت وسطاء الت، إضافة إلى حسب الطلبخصیصاً إعدادھا 

  وسطاء التأمین.  عأعمالھا م ودعم بسیطة وسریعة وثابتة، األمر الذي من شأنھ أن یمكن الشركة من تعزیز
 

العمل كذلك و تي تتیحھا لھا عالقاتھا الحالیةاالستفادة من القیمة المتزایدة ال تركیز جھودھا علىوتعتزم الشركة أیضاً 
األھداف والمصالح المشتركة من خالل إعداد وتنفیذ مقترحات وحلول خدمات  المبنیة على أساس عالقاتھاتوسعة على 

 .وفعالة مجدیة
 

 ت،، في نفس الوقوالعمل ،كبار العمالءل جدیةمإلى تقدیم خدمات  الھادفةمساعیھا  الشركة تواصلمن جھة أخرى، سوف 
 على االحتفاظ بھؤالء العمالء. 

 
 بناءتطویر مھارات موظفیھا و مواصلةالدائم على  التركیزمن خالل السوق  داخلجھود ما تبذلھ من تدعم الشركة و

م خدمات أفضل ھدف تقدیستمرار في مساعیھا لتحسین الفعالیات في كامل عملیاتھا  ب. وتعتزم الشركة اإلبیئة عمل فعالة
   دون التأثیر على أي من وسائل المراقبة الداخلیة للعملیات التجاریة. عمالئھا مع تأسیس قاعدة تكالیف أفضللشركائھا و

 
 

مستقبلیة فیما یخص بعض الخطط ال "البیانات التي تتطلع إلیھا الشركة "قد یحتوي ھذا التقریر على بعض ملحوظة: ***
ؤكدة نظراً البیانات قد تكون غیر م تلك فإن المتعلقة بالوضع المالي واألداء والنتائج المتوقعة للشركة. وبطبیعة الحال، 
عیدین المتغیرات االقتصادیة على الص مثل  لتعلقھا بالمستقبل وبمالبسات وأحداث قد تكون خارجة عن سیطرة الشركة،

المحلي والعالمي، مخاطر السوق ومنھا التقلبات في أسعار الفوائد وأسعار الصرف، اللوائح واألعمال الرقابیة، تأثیر 
التضخم، اإلنكماش، آثار الوقت واألمور الغیر مؤكدة األخرى مثل آثار اإلستحواذات المستقبلیة أو اإلندماجات  المنافسة،

شركة. بنشاط ال المتعلقة في األنشطة والصناعات ذات العالقة، فضالً عن تأثر الضرائب وغیرھا من األنظمة واللوائح
وكذا األداء والنتائج قد تختلف اختالفا جوھریاً عن الخطط واألھداف ونتیجة لما تقدم فإن األوضاع المالیة المستقبلیة 

لعات ن بتحدیث التطاوالتوقعات الموضوعة سلفاً والتي تطمح إلیھا الشركة، لذا فإن الشركة ومجلس اإلدارة ال یتعھد
لتأكید على أنھ ال طبیق، مع االمستقبلیة، إال فیما یتعلق بالمتطلبات النظامیة التي تفرضھا القوانین واللوائح واجبة الت

 یوجد بھذا التقریر ما یمكن تفسیره بأنھ توقع بتحقیق أرباح.
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 االلتزاماتو) بیان بنتائج األعمال، األصول 3( 
 

،  م2017-12-31عن الفترة المنتھیة في الدخل الشامل وقائمة م 2017-12-31المركز المالي للشركة كما في  بیان
 التي طرأت على حقوق المساھمین موضحة بالجداول الواردة أدناه.وكذا قائمة التغیرات 

  
 م31/12/2017قائمة المركز المالي كما في ملخص 

                               ملیون لایر سعودي            
 م2013 م2014 م2015 م2016 م2017 

موجودات عملیات 
 التأمین 

403.14 411.34 541.25 759.54 931.43 

 173.41 173.75 365.76 372.62 404.13 موجودات المساھمین 
      

 1104.84 933.29 907.01 783.96 807.27 إجمالي الموجودات 
    
 م2013 م2014 م2015 م2016 م2017 

مطلوبات عملیات 
 التأمین 

403.14 411.34 541.25 759.54 931.43 

 60.30 90.94 73.29 41.66 37.27 مطلوبات المساھمین 
      

 991.73 850.48 614.54 453.01 440.41 إجمالي المطلوبات 
      

 إجمالي حقوق
 المساھمین 

366.86 330.96 292.47 82.81 113.11 

 
 

 قائمة المؤشرات الرئیسیة للمركز المالي 
  سعودي ملیون لایر                                                                                                
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 م 2017-12-31المنتھیة في  سنةلل عملیات التأمین-الدخل الشامل ملخص قائمة
 ملیون لایر سعودي                                            

 م2013 م2014 م2015 م2016 م2017 
إجمالي أقساط التأمین 

 المكتتبة 
263.37 310.75 402.03 335.20 330.88 

صافي أقساط التأمین 
 المكتتبة 

146.37 160.60 255.30 171.74 159.72 

صافي أقساط التأمین 
 المكتسبة 

150.31 207.30 234.85 160.21 155.03 

 )134.96( )140.82( )140.01( )101.70( )46.62( صافي المطالبات المتحملة 
 31.68 27.13 91.81 100.12 99.18 اإلكتتاب  فائضصافي 

 )53.98( )55.93( )63.66( )57.18( )57.10( عمومیة و  مصاریف إداریة
(عجز) عملیات /فائض

 التأمین 
45.03 46.43 28.83 )28.26( )21.66( 

بعد حص�����ة فائض ص�����افي ال
 المساھمین في نھایة الفترة

4.50 4.64 2.88 - - 

 
 م2017 -12-31للسنة المنتھیة في  المساھمینعملیات -دخل الشاملال ملخص قائمة

 ملیون لایر سعودي                                                                                                                   
 م2013 م2014 م2015 م2016 م2017 

 /حصة المساھمین من (عجز)
  فائض عملیات التأمین

40.53 41.78 25.94 )28.26( )21.66( 

 1.57 1.56 3.10 6.30 5.76 ایرادات االستثمار
 )1.82( )1.41( )1.77( )1.73( 1.81 تكالیف و مصاریف

 )21.91( )28.11( 27.28 46.35 44.49 صافي الربح / (الخسارة)
قبل   إجمالي الربح / (الخسارة)

 الزكاة
44.31 46.94 26.38 )28.70( )22.12( 

بعد   إجمالي الربح / (الخسارة)
 الزكاة

35.9 38.49 18.80 )30.30( )24.31( 

/ ربحیة السھم األساسیة خسارة)(
 بالریال السعودي) ( و المخفضة

1.11 1.16 0.69 )0.77( )1.10( 

 
 التغیرات في حقوق المساھمین  ملخص قائمة

                                                                                                                                                         ملیون لایر سعودي                                                                                                                      
 م2013 م2014 م2015 م2016 م2017 

 200.00 200.00 400.00 400.00 400.00 رأس المال 
 )87.10( )116.81( )106.25( )68.36( )32.27( خسائر متراكمة 

غیر محقق من  ربح/ )خسارة(
 استثمارات متاحة للبیع 

)0.86( )0.68( )1.28( )0.38( 0.21 

 113.11 82.81 292.47 330.96 366.87 اإلجمالي 
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 التحلیل الجغرافي والفروق الجوھریة عن العام السابق )4( 
 

 أ) التحلیل الجغرافي
  

الشركة فقط في المملكة العربیة السعودیة. بیانات إجمالي األقساط المكتتبة حسب القطاعات الجغرافیة  یتركز نشاط
 :على النحو اآلتيمبینة  م2017العام حتى  األخیرة للخمس سنوات مختلفةلفترات التقاریر المالیة ال

 ملیون لایر سعودي                                            
أقساط التأمین المكتتبة حسب إجمالي 
 المناطق

 م2013 م2014 م2015 م2016 م2017

 119.01 134.61 175.28 92.05 125.43 المنطقة الوسطى 
 85.61 68.54 90.91 73.94 44.59 المنطقة الشرقیة 
 126.26 132.05 135.84 144.76 93.35 المنطقة الغربیة 

 330.88 335.20 402.03 310.75 263.37 إجمالي المملكة العربیة السعودیة
 
 

 
 

  .في أي اختصاصتابعة  فروع لیس للشركة أیة
 
 

 في نتائج التشغیل الفروق الجوھریةب) 
   

في غیرات الت. التحلیل أدناه یوضح المالیةقاریر للتاألخیرة فترات  الخمسفي الجداول أعاله المقدمة المعلومات تغطي 
لم تعلن و. م2016-12-31السنة السابقة المنتھیة في مقارنة ب م2017-12-31للسنة المالیة المنتھیة في  یةنتائج التشغیلال

بناء ، و م2017-12-31و حتى  م2017-01-01خالل الفترة من  یةلبخصوص النتائج التشغی توقعاتالشركة عن أیة 
نھا التقریر ع بالفترة المعد التشغیلیة الخاصةتفسیرات لالختالفات بین النتائج و أمقارنات على ذلك فال یوجد أیة 

 .التوقعاتو
 

ملیون لایر سعودي في  310.75 ـمقارنة بم 2017ملیون لایر سعودي في  263.37إجمالي أقساط التأمین المكتتبة بلغ 
األخرى شھدت  محافظ التأمینجمیع . م2017نمواً خالل سنة  اشھدت المركبات والمحفظة الطبیة محفظة. م2016

لغ حیث ب الممتلكات والمحفظة البحریة  الرئیسي ھو في محفظة م. االنخفاض 2016األقساط مقارنة بسنة  إنخفاضاً في
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ویعزى جزئیاً إلى شدة التنافس في السوق في ظل ملیون لایر سعودي على الترتیب  8.6و ملیون لایر سعودي  44.54
إجمالي أقساط التأمین المكتتبة أدى إلى إنخفاض في صافي أقساط التأمین الوضع االقتصادي الحالي. اإلنخفاض في 

 م.2016مقارنة بسنة على الترتیب  %27.5و  % 8.86إنخفض بنسبة  الذيالمكتسبة صافي األقساط المكتتبة و
 

منھجیة اتسمت بااللتزام الشدید بمعاییر  تبنت الشركةفقد ، 2017الظروف اإلقتصادیة الصعبة في عام  ولمواجھة
االكتتاب واختیار المخاطر وسیاسات األسعار بھدف الحصول على الربحیة. ونتیجة لذلك، وفي حین أن إجمالي أقساط 

) 101.70من ( %54.16، إال أن صافي المطالبات المتحملة انخفض بنسبة م2017التأمین المكتتبة كان أقل في سنة 
 م.2017) ملیون لایر سعودي في 46.62إلى ( م2016ودي في سنة ملیون لایر سع

 
ملیون  )99.18(إلى م 2016ملیون لایر سعودي في ) 100.12( من %0.95بنسبة  كتتاباإل فائضصافي انخفض 

 .م2017لایر سعودي في 
 

) 3.06( یتماشى عامة معم 2017) ملیون لایر سعودي في سنة 2.94من استثمار حملة الوثائق ( المتحصل علیھالدخل 
 م.2016لایر سعودي في سنة  ملیون

 
ملیون لایر سعودي في  )57.18(من  %0.14بنسبة نخفاضاً اعملیات التأمین ل العمومیةاإلداریة و مصاریفال ھدتش

ھذا االنخفاض في المصاریف اإلداریة والعمومیة یعزى إلى . م2017) ملیون لایر سعودي في 57.10إلى (م 2016
 والتدابیر المجدیة التي اتخذتھا الشركة من أجل الرقابة على التكالیف. اإلجراءات 

 
ملیون لایر ) 46.43مقارنة بـ (لایر سعودي ) ملیون 45.03( وقدره فائضام 2017لعام حققت نتائج عملیات التأمین 

یرجع نقص األرباح في  .الممتلكاتالمركبات و  فئاتتحسن أداء أساسا إلى  الفائضیعزي ھذا و. م2016سعودي في 
وثائق التأمین  اكتتابھذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى وجود إجمالي أقساط مكتسبة أقل وزیادة تكالیف 

انخفاض صافي اح یرجع بشكل جزئي إلى وانخفاض عائد اإلستثمار بصورة ھامشیة. وھذا اإلنخفاض في األرب
 من عموالت إعادة التأمین وانخفاض النفقات العامة واإلداریة.  المتحصل علیھوارتفاع الدخل المطالبات المتحملة 

 
) ملیون 5.76م إلى (2016) ملیون لایر سعودي في 6.30من ( انخفض من استثمار المساھمین المتحصل علیھالدخل 

 في السوق.  وانخفاض متوسط العائد لعائد على االستثماراتنخفاض انظراً إل م2017في عام  لایر سعودي 
 

 م.2016) في سنة 46.94) ملیون لایر سعودي مقارنة بـ (44.31بلغ ( م2017إجمالي الدخل الشامل لسنة 
 
 
 التقاریر  أساسیات  )5(
 
أسس إعداد وعرض  .ألحكام نظام الشركات) ووفقاً IFRSالدولیة ( المحاسبة معاییروفقاً لإعداد البیانات المالیة  تم

 من )4و ( )3( ،)2(باإلیضاح رقم التفصیل بمزید من  المحاسبیة الھامة تم إیضاحھاالبیانات المالیة والسیاسات 
 إیضاحات البیانات المالیة.
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 األرباح  سیاسة توزیع  )6(
 

على وتعتزم الشركة توزیع أرباح سنویة على األسھم بناء على مستوى رأس المال المطلوب لدعم عملیات الشركة. 
الشركة أیة ضمانات على أن ھناك أرباح سوف یتم توزیعھا فیما بعد، كما ال تضمن قیمة محددة تقدم ال الرغم من ذلك، 

  سوف یتم توزیعھا في نھایة أي سنة مالیة.
 

 من صافي فائض عملیات التأمین سیتم %10) من النظام األساسي للشركة، فإن نسبة 44ورد بالمادة رقم ( وفقا لما
 إلى قائمة دخل المساھمین. ترحیلھ سیتم  %90، والباقي وقدره توزیعھا على حملة الوثائق

 
بعد االلتزام بالمحددات الواردة من وقت إلى آخر سیتم سداد أرباح األسھم إلى المساھمین من صافي األرباح المحققة، 

) من الالئحة التنفیذیة لنظام مراقبة شركات التأمین التعاوني، 70) من النظام األساسي للشركة والمادة (45بالمادة (
 وھي كالتالي:  

    
 قیمة الزكاة واجبة السداد وكذلك قیمة الضرائب على الدخل. تجنیب -1
اإلحتیاطي النظامي، وللجمعیة العامة العادیة أن تقرر من صافي الربح لتكوین  %20تخصیص نسبة  -2

من رأس مال الشركة  %100حتیاطي متى بلغت قیمتھ نسبة ستمرار في تخصیص ھذا اإلعدم اإل
 المدفوع.

نسبة محددة من صافي األرباح  تخصصللجمعیة العامة العادیة بناء على توصیة مجلس اإلدارة أن  -3
 الجمعیة العامة.معینة تقررھا أغراض و لغرض ألتكوین احتیاطیات إضافیة 

 من رأس المال المدفوع. %5عن تمثل نسبة ال تقل  على المساھمین كدفعة أولى باقيیتم توزیع ال -4
 یتم توزیع الباقي على المساھمین كحصة في األرباح أو یتم تحویلھ إلى حساب األرباح المحتجزة.  -5
) 4یة تخصم من األرباح السنویة المشار الیھا بالبند (لمجلس اإلدارة أن یصدر قرار بتوزیع أرباح دور -6

 أعاله، وفقا لألنظمة والقواعد الصادرة من الجھات المختصة.
 

مالي وعلى وضع السوق عالن عن توزیع أرباح سوف یعتمد على ما حققتھ الشركة من فائض وعلى وضعھا الإأي 
احتیاجات إعادة ستثماریة واإلقتصادي العام وغیرھا من العوامل، بما في ذلك تحلیل الشركة للفرص المناخ اإلو

 عتبارات القانونیة والنظامیة.ستثمار، والسیولة الالزمة ومتطلبات رأس المال، وفرص األعمال وغیرھا من اإلاإل
 

عن أیة قرارات أو توصیات تتعلق بتوزیع ھیئة السوق المالیة بصفة فوریة و الجمھورسوف تقوم الشركة بإبالغ 
ویتم توزیع األرباح على المساھمین في المكان والزمان المحددین من قبل مجلس اإلدارة ووفقا للتعلیمات  .األرباح

 الصادرة من وزارة التجارة والصناعة وبشرط الحصول على الموافقة الكتابیة لمؤسسة النقد العربي السعودي.
 
 
 المخاطر التي تواجھ الشركة  )7(
 

غرض، . ولھذا الالتي تجابھ الشركة المختلفة لمخاطرلاإلدارة الفعالة  لتحقیقدارة المخاطر إللقد أسست الشركة إطاراً 
دارة في سیاق إ الشركةضمن ، وھو مفھوم ینطوي على ثالثة مستویات ركة مفھوم "خطوط الدفاع الثالثة"تبنت الش

 المبین أدناه. المخاطر على النحو
 

یشتمل ھذا الخط على جمیع وحدات العمل المسؤولة مسؤولیة مباشرة عن إدارة المخاطر التي تواجھھا  :خط الدفاع األول
الخط األول (والتي  عملبالشركة. ویتعین على ھذه الوحدات تطبیق جمیع الضوابط الالزمة واإلجراءات المتعلقة 

 المراجعات).قدیم التقاریر وإجراء تتضمن ت
 

: یشتمل ھذا الخط على مھام الرقابة المتمثلة في إدارة المخاطر وااللتزام. وتكون إدارة المخاطر خط الدفاع الثاني
المتعلقة بجمیع أنواع المخاطر یتم تطبیقھا بكل فاعلیة من قبل خط  واإلجراءاتمسؤولة عن التأكد من أن الضوابط 
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خالل تقدیم تقاریر محددة تتعلق بمختلف أنواع المخاطر. وتكون إدارة مھام االلتزام ویتم ھذا األمر من  الدفاع األول.
المخاطر التنظیمیة ومخاطر السمعة من خالل إعداد استراتیجة وبرنامج یتم تخصیصھما ومراقبة مسؤولة عن إدارة 

لجنة المراجعة ي عملھا إلى مھام االلتزام مستقلة تماما عن اإلدارة وترجع فإدارة  لھذا الغرض على أساس سنوي.
 .التابعة للشركة

 
: یصار إلى إدارة ھذا الخط من قبل إدارة التدقیق الداخلي والتي تقوم بتقدیم تاكیدات مستقلة حول خط الدفاع الثالث

 فاعلیة نظام الرقابة إلى لجنة المراجعة التابعة للشركة. 
 

إلى مجلس اإلدارة ویترأسھا أحد األعضاء غیر التنفیذیین. كما قامت الشركة بتكوین لجنة مخاطر ترجع في عملھا 
بر یتم من خالل ھذا المنوتتولى اللجنة مسؤولیة االشراف على جمیع الترتیبات المتعلقة بإدارة المخاطر لدى الشركة. و

 .ه المخاطرما تواجھھ الشركة من مخاطر ویتم أیضاً تحدید واعتماد الطریقة التي من شأنھا تخفیف ھذمناقشة جمیع 
 

 . تقاریرھا إلى لجنة المراجعة على أساس ربع سنويبتقدیم وحدات العمل في خط الدفاع الثاني وخط الدفاع الثالث  وتقوم
 

 كما قامت الشركة بتطویر:

المخاطر" وھو مفھوم اعتمده مجلس اإلدارة ویوضح جمیع مؤشرات المخاطر  القدرة على تحملمفھوم " -1
والقیود في مواجھة جمیع المخاطر، ویصار إلى تقدیم تقاریر بشأن االلتزام بھذا المفھوم إلى لجنتي المخاطر 

 والمراجعة على أساس ربع سنوي.
 

ي ویتمثل ھدفھا ف عمل في الشركة،مجموعة من السیاسات التي سیصار إلى تطبیقھا عبر جمیع قطاعات ال -2
 إدارة المخاطر عبر جمیع أقسام الشركة.

 
إلجراءات والحدود المتعلقة بإصدار لیھدف إلى وضع تعریف واضح  الذي مسندة"الصالحیات ال"إطار  -3

 الموافقات المالیة والتشغیلیة والفنیة. 
 
 

  ا الشركة على النحو التالي:ھویمكن تصنیف المخاطر التي تواجھ
 

 أ) المخاطر المالیة 
 

تتمثل األدوات المالیة الرئیسیة للشركة في الذمم المدینة الناشئة عن عقود التأمین وإعادة التأمین، النقد وما یعادل النقد، 
 .المالیة عامالت المشتقاتمتدخل الشركة في  الصكوك. الالسندات و البنوك واإلستثمارت فيالودائع لدى 

 
اء وسط تسعى الشركة للتقلیل من مخاطر األئتمان المتعلقة باألطراف األخرى (العمالء،: مخاطر اإلئتمان .1

 إئتمانوذلك من خالل سیاسة ائتمان واضحة والتي تحدد مؤشرات وضع حدود التأمین ومعیدي التأمین) 
 إلعادة التأمین. المقابلةاألطراف  إلختیاروكذا  مقابلةلألطراف ال

ضمان ل ات الالزمةاإلجراء إتخاذبة على متطلبات السیولة على أساس منتظم ویتم : تتم الرقامخاطر السیولة .2
 الحالیة والمستقبلیة متى ما كان ذلك مطلوباً. باإللتزاماتللوفاء  المالیة  السیولة كفایة 

 . متحفظة: تقوم الشركة بالحد من مخاطر سعر السوق من خالل سیاسة إستثمار مخاطر سعر السوق .3
من خالل مراقبة  عائد اإلستثماراتنسبة  خطر : تقوم الشركة بالحد منعائد اإلستثماراتمخاطر نسبة  .4

 . بنقد وإستثمارات الشركة المتعلقة عائد اإلستثماراتالتغیرات في نسب 
ذلك لمحدودیة أسعار صرف العمالت ھامة وي مخاطر ألیس لدى الشركة : أسعار صرف العمالتمخاطر   .5

  األجنبیة.تعامالتھا بالعمالت 
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 ب) المخاطر اإلستراتیجیة 
 

وضع ومراجعة اإلتجاه اإلستراتیجي للشركة، بناء ل إجراءات منظمةتتم إدارة المخاطر اإلستراتیجیة بفعالیة من خالل 
 ة تحملھایل المنافسین وتقییم الشركة لقدرسوق التأمین، تحلقتصاد الكلي، التطورات في متحفظة لبیئة االعلى دراسة 

خالل المعلومات التي تستلمھا من مجموعة المدخالت من منظور عالمي من مخاطر. كما أن الشركة تستفید أیضاً من لل
 . آر أس آیھ

 
 ت) مخاطر التشغیل 

 
ي تتناول الت اتتم توجیھ موارد ھامة للحفاظ على بیئة تشغیل فعالة من خالل توظیف التقنیة الحدیثة وإطار السیاس

ن كثب عللشركة یراقب  اإلدارة التنفیذیةإن  كما ت الشركة، مبادئ األعمال ومیثاق السلوك المھني.جوانب مثل مسئولیا
 ومجلس اإلدارة. مراجعةالالتعرض التراكمي لمخاطر التشغیل ویقدم تقاریر للجنة 

 
  النظامیةمخاطر الث) 

 
امل ش . كما تم تطویر إطارمراجعةللجنة ال مناسب من اإلستقاللیة تابع ىتولتزام بمساقامت الشركة بتعیین مسئول 

وتمكین  ظامیةنومتابعة ومراقبة التغییرات الالمطبقة میة انظالمتطلبات الب االلتزاموذلك لضمان  إلدارة المخاطر النظامیة
 .الشفافیة الالزمة لإلفصاح لمجلس إدارة الشركة عن ذلكو النظامیةالشركة من أن تظل ملتزمة بالتغیرات 

 
 التأمین) مخاطر ج
 

سرعة تسویة المطالبات. كما أن الشركة تعتمد سیاسة تسعیر تتمیز بمداھا القصیر وإن طبیعة محفظة أعمال الشركة 
مخاطرھا بناء على عوامل فنیة وتقوم بالتنسیق مع مجموعة آر أس آیھ في الجوانب الفنیة متى ما كانت تراه ضروریاً. 

ریة لكافة محافظھا الرئیسیة في مجاالت األعمال المختلفة لتقییم أدائھا وإتخاذ اإلجراء كما أن الشركة تقوم بمراجعة دو
الي واصلة إلجمالتصحیحي متى ما كان مطلوباً. كما أن الشركة تتمیز بقدرة تحمل مخاطر واضحة وتقوم بمراقبة مت

آلثار المتوقعة للمخاطر الكبیرة قد قامت الشركة بترتیب عقود إعادة تأمین مناسبة إلدارة اتعرضھا للمخاطر. و
 والكوارث.

 
 السمعة) مخاطر ح
 

إدارة مخاطر السمعة بصورة استباقیة مع التركیز خصیصاً على خدمة بادرت الشركة إلى وضع تدابیر تمكنھا من 
 العمالء والوسطاء بطریقة تحظى برضاھم.

 
 
 ، أدوات الدیناالكتتاب، حقوق األوراق المالیة المتعلقة بتعاقداتب) األسھم، (
 
(بخالف أعضاء مجلس اإلدارة، أو  التصویت ذات األحقیة في سھمفئة األمصلحة في من لھم ) 1(

 كبار التنفیذیین أو أزواجھم أو أطفالھم القصر)
 

 .ذات أحقیة التصویت أسھم الشركة من فئة %5 أكثر من ال یوجد مساھمون أفراد یملكون
 على النحو التالي:وملكیتھم في الشركة المساھمون الكبار (غیر األفراد) 
 %50.07       المحدودة ش.م.ب.م (الشرق األوسط)رویال أند صن الالینس للتأمین 

 %19.92                                   بنك الریاض                                         
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كتتاب، أدوات الدین من أعضاء ، حقوق االیةتعاقدالاألوراق المالیة ) من لھم مصلحة في األسھم، 2(
 مجلس اإلدارة أو كبار التنفیذیین أو أزواجھم أو أوالدھم القصر

  
 نسبة التغیر صافي التغیر نھایة العام بدایة العام اسم من تعود لھ المصلحة

أدوات  عدد األسھم
 الدین

أدوات  األسھمعدد 
 الدین

ادوات  عدد االسھم
 الدین

ادوات  عدد االسھم 
 الدین

  -  -  -  -  - 1,000  - 1,000 السید / علي حسین علي رضا
  -  -  -  -  - 1,000  - 1,000 الدكتور/ محمد سعود البلیھد

  -  -  -  -  - 1,000  - 1,000 #السید/ خالد عبد العزیز الحمدان 
  -  -  -  -  - 1,000  - 1,000 السید/أسامة عبد الباقي البخاري 

  -  -  -  -  - 1,000  - 1,000 السید / خالد جعفر مصطفى اللقاني 
  -  -  -  -  - 1,000  - 1,000  كریستوفر دوليالسید/ 

 - - - - - 1,000  - 1,000 السید/ لوید جیمس إیست
 - - - - - - - - السید/ خالد حریري
 - - - - - - - - السید/ ماثیو ھوتسن

 - - - - - - - - صالح الشنیفي*/ الدكتور 
 م  2017-11-28في المجلس بتاریخ   صالح الشنیفي الدكتور /تم تعیین *

 م. 2017-11-27خالل ھذه السنة اعتباراً من خالد عبد العزیز الحمدان السید/  # استقال
  

تم تخصیص األسھم المشار إلیھا أعاله إلى أعضاء مجلس اإلدارة وفقاً لما ورد بالنظام األساسي للشركة والذي یتطلب 
وقد تمت إزالة ھذا  داولغیر قابلة للت لایر 10.000یة اإلسمبلغ قیمتھا أن یمتلك عضو مجلس اإلدارة أسھم في الشركة ت

الشرط في اللوائح الداخلیة التي تم تحدیثھا وأكدت الشركة على موقع تداول أن ھذا الشرط لم یعد مطبقًا وأنھا تقوم 
 بترتیباتھا لطرح ھذه األسھم الموضحة أعاله من المدیرین المعنیین.  

 
ال یوجد ألي من كبار الح في أسھم الشركة. كما أیة مص القصرأبنائھم أو  أعضاء مجلس اإلدارة ال یوجد ألي من أزواج

  .أیة مصالح في أسھم الشركة القصر التنفیذیین أو أزواجھم أو أبنائھم
 

شركات  ةیأالشركة لم تصدر أیة أدوات دین كما لم تدخل في أیة تعاقدات تتعلق باألوراق المالیة، كما ال یوجد للشركة 
 بیة السعودیة. تابعة تعمل داخل أو خارج المملكة العر

 
 
 ) اإلقتراض، إصدار / إسترداد الضمانات 3(
 

 عاقدیةت أوراق مالیةأو  االستردادأو  أیة أدوات دین قابلة للتحویل ولم تمنح الشركة لم تقترض أیة أموال كما لم تصدر
تصدر أو تمنح أیة حقوق تحویل أو إكتتاب بموجب أدوات  . كما لممشابھةأو أیة حقوق أخرى  كتتابامذكرات حق أو 

ولیس علیھا أي دیون مستحقة أو  لة للتحویل أو أوراق مالیة تعاقدیة أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابھة.بدین قا
تى ح ابھةدین قابلة للتحویل أو االسترداد أو أوراق مالیة تعاقدیة أو مذكرات حق اكتتاب أو أیة حقوق أخرى مشأدوات 

 نھایة ھذه الفترة.  
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة   )ج(
 

 س آیھإر آالمعامالت مع مجموعة 
 
 استخدام العالمة التجاریة تفاقیةا -
 

م حیث مدة العقد 11/03/2014بتاریخ  و تم تجدیدھا س آیھإر آمجموعة مع استخدام العالمة التجاریة  تفاقیةتوقیع اتم 
 .من خالل رویال أند صن الالینس الشرق األوسط س آیھ في شركة العالمیةإر آمرتبطة بمساھمة مجموعة غیر محددة و

 سعودي لایر) 30,100( مبلغالشركة  خصصت، م2017-12-31إلى تاریخ م 2017-01-01خالل الفترة من تاریخ و
 ..م.عش مجموعة آر إس أیھ للتأمینل الدفع الواجبوالعالمة التجاریة  الستخدامالشامل كمقابل المساھمین دخل  قائمةفي 

 
 عقود إعادة التأمین -
 

من  إعادة التأمین تبدأ عقودتوقیع ر أس آیھ للتأمین ش.م.ع من خالل مع مجموعة آقامت الشركة بترتیبات إعادة تأمین 
الشركة بدفع في إطار ھذه العقود، قامت . و، بشروط السوقم2017-12-31تاریخ ب تنتھيو م2017-01-01تاریخ 

 عمولة إعادة تأمین وقدرهمثل یحصلت الشركة على دخل وتمثل أقساط إعادة تأمین سعودي ملیون لایر ) 24.74( مبلغ
 .خالل نفس الفترة سعودي ملیون لایر) 13.39(
 
 إتفاقیة األعمال الفنیة  -

 
تم اعتمادھا من مؤسسة النقد العربي  التيو  ش.م.عفنیة مع مجموعة آر إس أیھ للتأمین إتفاقیة أعمال لشركة ا وقعت

تقدم مجموعة آر إس أیھ م لمدة خمس سنوات. و من خالل ھذه اإلتفاقیة، 21/09/2014بتاریخ تم تجدیدھا السعودي و
تحملت الشركة  وقد م2017-12-31حتى  م2017-01-01من خدمات تقنیة إلى الشركة. خالل الفترة  ش.م.عللتأمین 

في قائمة عملیات التأمین مقابل خدمات فنیة في مختلف مجاالت األعمال سعودي یون لایر مل 5.14رسوًما بحوالي 
 یة األعمال الفنیة المشار إلیھا.اتفاق بموجب

 
وھي  ذلك من خالل أحد مساھمیھا الرئیسیینن ش.م.ع، طرف ذو عالقة بالشركة وتعتبر مجموعة آر إس أیھ للتأمیو

 ممثلین و یعتبر أعضاء مجلس اإلدارة التالیة أسماءھم .ش.م.ب.مرویال آند صن الالینس (الشرق األوسط)  شركة
 :الشركة  رویال أند صن الالینس الشرق األوسط على مستوى مجلس إدارةشركة ل

 ماثیو ھوتسن -
 لوید إیست -
 كریستوفر دولي -
 اللقانيخالد  -

 
 التابعة لھابنك الریاض و الشركات المعامالت مع 

 
 المعامالت مع بنك الریاض

 
 عقود تأمین -

  
بنك  مع سنویة دخلت الشركة في عقود تأمین ،م2017-12-31إلى تاریخ  م2017-01-01من تاریخ خالل الفترة 

مین تأجیر برنامج تأالخاصة بتوفیر التغطیة التأمینیة الذي یقوم ب في الشركة ینالرئیسی ینالمساھم أحد ،الریاض
 يلملیون لایر سعودي تمثل إجما 20 بقیمة وذلكالمركبات والتأمین المصرفي لتغطیة حاالت احتیال موظفي البنك 

     وتفاصیل ھذه العقود على النحو التالي:  ةمكتتبالتأمین الأقساط 
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  ( القیمة  بالریال السعودي)                                                                                                             
إجمالي أقساط التأمین  تاریخ العقد قطاع العمل نوع العقد

 المكتتبة
-01من  خالل الفترة وثائق تأمین مصدرة المركبات تأمین

وذلك وفق  م2017-12-31 إلى م 11-2017
وثیقة التأمین السنویة التي تم تجدیدھا بتاریخ  

في  تنتھي  واحدة لمدة سنةم 01-11-2017
تعدیالت على السیاسات  .م30-10-2018

 م2015التأمینیة الصادرة خالل عام 
التأمیني الموقع  االتفاقجزء من ك والمتعلقة

م 01/01/2015بتاریخ  مع بنك الریاض
 .م31/12/2015 والمنتھي في

 

16,774,718 

  الحوادث العامة تأمین
 (تأمین األموال)

 بتاریخالسنویة ھذه الوثیقة تم تجدید 
 .واحدة لمدة سنةم  07-07-2017

3,227,680 

 20,002,398   المجموع
 

 المعامالت مع الشركات التابعة لبنك الریاض
 
 تأمین من خالل شركة الریاض لوكالة التأمینالعقود  -
 

م 29/07/2013بتاریخ  وكالة مع شركة الریاض لوكالة التأمین (شركة تابعة لبنك الریاض)الشركة في عقد دخلت 
خالل الفترة من  إجمالي أقساط تأمین مكتتبةك ملیون لایر سعودي 20.48 حیث سجلت لتسویق وبیع منتجات الشركة

الریاض لوكالة  لشركة ملیون لایر سعودي 2.89مبلغ  و تم دفعم 2017-12-31 إلى تاریخم 2017-01-01تاریخ 
 :على النحو التاليذلك و التأمین

    ( القیمة  بالریال السعودي)                                                                                                              
تاریخ العقد مع شركة  قطاع العمل نوع العقد

لوكالة التأمین و الریاض 
 مدتھ

إجمالي أقساط  العمیل
 التأمین المكتتبة

العمولة 
المدفوعة 

 للوكالة
الحوادث العامة  وكالة تأمین

 (حیاة المجموعة)
عدد من السیاسات التأمینیة 

-05-01الصادرة في الفترة من 
 م2017-12-31حتى  م2017

 م2017-05-01تم تجدیدھا في 
-30لمدة سنة واحدة تنتھي في 

 م04-2018

برنامج القروض 
 العقاریة لبنك الریاض

14,896,725 2,234,509 

عدد من السیاسات التأمینیة  الممتلكات  وكالة تأمین 
-05-01الصادرة في الفترة من 

تم  م2017-12-31حتى  2017
 م2017-05-01تجدیدھا في 

-30لمدة سنة واحدة تنتھي في 
 م04-2018

 
برنامج القروض 

 العقاریة لبنك الریاض

3,161,101 474,165 

 خبتاری عقد الوكالة  توقیعتم  التأمین البحري  و كالة تأمین
عدد من  .م2013 -29-07
التأمین الصادرة خالل  قئوثا

إلى  م2017-01-01الفترة من 
  م.31-12-2017

عمالء شركة الریاض 
 لوكالة التأمین

2,424,045 181,139 

 2,889,813 20,481,871    اإلجمالي
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و یعتبر أعضاء مجلس اإلدارة من أسھم الشركة.  %19.92و ذلك بنسبة  الرئیسیینو یعتبر بنك الریاض أحد مساھمي الشركة 
 :الشركة إدارةعلى مستوى مجلس بنك الریاض ممثلین لالتالیة أسماءھم 

 خالد حریري -
 أسامة بخاري -

 
 التنفیذیینكبار المعامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة و 

 
 عقود تأمین -

ة بطریقة مباشرة أو مع مؤسسات تجاریخالل الفترة المعد عنھا التقریر دخلت الشركة في عقود تأمین بشروط السوق 
  -كالتالي:بیانھا و  المدیر الماليو ة، الرئیس التنفیذيأعضاء مجلس إدارة الشركمع تملك مصلحة مباشرة 

  ( القیمة  بالریال السعودي)                                
إجمالي األقساط  الفترة        من/إلى قطاع العمل إسم المؤسسة الوظیفة سم اإل

المكتتبة خالل 
 الفترة

/ دكتورال
محمد سعود 

 البلیھد

عضو 
مجلس 
 اإلدارة

 سدرمجموعة 
التأمین على 

 الممتلكات
إلى م 01/11/2017
 151,963 م31/10/2018

/ خالد السید
جعفر 

مصطفى 
 اللقاني

العضو 
المنتدب 

الرئیس و
 التنفیذي

- 

التأمین على 
 المركبات

إلى م 20/11/2017
 13,315 م 19/11/2018

/ خالد السید
جعفر 

مصطفى 
 اللقاني

العضو 
المنتدب 

الرئیس و
 التنفیذي

- 

التأمین على 
 المركبات

حتى  م2017\10\24
 558 م2018\10\23

السید/ أسامة 
عبد الباقي 
عبد الرزاق 

 بخاري

عضو 
مجلس 
 اإلدارة

- 

التأمین على 
 المركبات

إلى م 27/08/2017
 12,201 م 26/08/2018

السید/ أسامة 
عبد الباقي 
عبد الرزاق 

 بخاري

عضو 
مجلس 
 اإلدارة

- 

التأمین على 
 المركبات

م إلى 12/03/2017
 7,096 م 11/03/2018

السید/ فادي 
 أبو الحسن

المدیر 
 - المالي

التأمین على 
 المركبات

إلى م 06/05/2017
 م05/05/2018

والتمدیدات الجغرافیة 
على سیاسة العام 

 السابق

2,476 

  
 أنشطة یكون فیھا مصلحة وأعملیات ب تتعلقمعامالت أو عقود دخلت فیھا الشركة  ةبجانب ما ذكر أعاله، ال توجد أی

 .التنفیذي، أو المدیر الماليألعضاء مجلس اإلدارة أو الرئیس  مادیة
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  المبالغ النظامیة مستحقة السداد والمبالغ المسددة للجھات الحكومیة (د)
 
، باستثناء ما م2017-12-31حتى ) ال یوجد للشركة أیة مبالغ نظامیة معلقة أو مستحقة السداد 1(

 یلي:
 ( القیمة  بالریال السعودي)                              

 م2016-12-31 م2017-12-31 الوصف 
 205,494 238,553 *م 2017العامة للتأمینات االجتماعیة لشھر دیسمبر  مؤسسةال

الرقابة لمؤسسة النقد العربي السعودي تكالیف أعمال اإلشراف و
  **م 2017عام ل األخیرلربع في امستحقة 

358,742 436,893 

لمجلس الضمان الصحي  أعمال اإلشراف والرقابةتكالیف 
 م**2017عن العام  السداد التعاوني الواجبة

5,950 7,140 

 41,913 11,605 إستقطاع***ضریبة  – وضریبة الدخلمصلحة الزكاة 
 8,453,270 8,403,981  ****(مخصص)وضریبة الدخل   الزكاة

 9,144,710 9,018,831 اإلجمالي 
"مصاریف مستحقة أخرى" في اإلیضاح رقم العامة للتأمینات اإلجتماعیة جزء من مؤسسة المستحقة السداد للالمبالغ 

 .من القوائم المالیة 14
 معا جةمجلس الضمان الصحي التعاوني مدرة لمؤسسة النقد العربي السعودي والرقابتكالیف أعمال اإلشراف و ** 

  من القوائم المالیة. 14في اإلیضاح رقم  ضمن "أتعاب إشراف مستحقة"
من القوائم المالیة.  14رقم  جزء من "ضریبة استقطاع مستحقة" في اإلیضاح الواجبة السدادستقطاع اإل*** ضریبة 

المتراكمة و غیر واجبة السدادفي القوائم المالیة و ضریبة استقطاع مستحقةل مخصصاتباإلضافة إلى ھذا المبلغ یوجد 
 ائم المالیة.في القو
التي تم ادراجھا في القوائم المالیة (الرجاء كل على حدة و 2017و  2016الدخل مبینة أعاله لعام ضریبة و الزكاة ****

  31,054,861الدخل یمثل مبلغ  ضریبةالمخصص اإلجمالي للزكاة و  د من القوائم المالیة).-16الرجوع إلى اإلیضاح 
(الرجاء الرجوع إلى اإلیضاح م 2016لایر سعودي حتى نھایة  25,516,159مبلغ وم 2017لایر سعودي حتى نھایة 

 من القوائم المالیة). )د(16
 
-12-31حتى  م2017-01-01) بیان بالمبالغ المسددة إلى الھیئات الحكومیة خالل الفترة من 2(

 م2017
   ( القیمة  بالریال السعودي)                                          

 م2016 2017 الوصف 
 1,529,972 1,342,690 الدخل  وضریبةمصلحة الزكاة 

 2,066,900 2,738,013  العامة للتأمینات االجتماعیة  مؤسسةال
وزارة الداخلیة، مكتب العمل، الغرفة التجاریة، البلدیة، الھیئة 

 العامة لالستثمار.
235,635 133,961 

الرقابة لمؤسسة النقد العربي السعودي أعمال اإلشراف و تكالیف
   ربع سنویة ال

1,314,240 1,556,411 

 40,000 50,000  غرامات  -ھیئة السوق المالیة
 150,000 50,110 تجدید التأھیل -مجلس الضمان الصحي التعاوني
دفعات سنویة لتكالیف أعمال  -مجلس الضمان الصحي التعاوني

 *اإلشراف و الرقابة 
50,100 71,656 

 5,548,900 5,780,688 اإلجمالي 
  
 



م 2017  تقریر مجلس اإلدارة لعام | شركة العالمیة للتأمین التعاوني 18 

 مزایا العاملین ) ھـ(
 

ومكافآت  نویةالمكافآت السلغ الموجھة لدفع المبا لم تستثمر الشركة أو تكون أیة مخصصات تتعلق بمزایا العاملین بخالف
 .خالل اإلجراءات العادیة للعملنھایة الخدمة 

 
 إقرارات  )و(
 

  .بالشكل الصحیح تدّ أع ) سجالت الحسابات1
  .بفاعلیة ذنفّ وعلى أسس سلیمة  دّ أع ) نظام الرقابة الداخلیة2
 على مواصلة نشاطھا. في قدرة الشركة) ال یوجد أي شك یذكر 3
 
 الخارجي تقریر مراقب الحسابات  )ز(
 

تقریرھم ي ف رأیا غیر متحفظ ولم یتضمن تقریرھم أي تحفظ على البیانات المالیة. الخارجیین الحسابات وأصدر مراقب
 أنھ في رأیھم واعتقادھم أن البیانات المالیة بصفة عامة:بینوا 

 
أدائھا المالي  ، م2017-12-31تظھر بصورة عادلة كافة الجوانب الجوھریة، المركز المالي للشركة كما في  •

طة مؤسسة ما تم تعدیلھ بواسة الدولیة، وذلك وفقاً لمعاییر التقاریر المالیو لھذا العام المنتھي وتدفقاتھا النقدیة
 عتبار ضریبة الزكاة والدخل.مع األخذ في اال السعودي العربيالنقد 

فلم یلفت انتباھھم أي شئ یجعلھم یعتقدون أن الشركة لم تلتزم في كل  لھموبناء على المعلومات المتاحة  •
وعرض  فیما یتعلق بإعداد ساسيام الشركات التجاریة والنظام األنظ المطبقة في متطلباتالبالجوانب المعنیة 
 البیانات المالیة.

 
 لكغیر مسددة وذ مطالباتلتي تضمنت ا القوائم المالیة ألكثر أھمیة أثناء المراجعة كانتولكن المشكلة األساسیة وا

   .غیر المسددة اتخاذ قرارات ھامة من قبل اإلدارة إلنھاء ھذه المطالباتبسبب كبر المبالغ المتضمنة فیھا و
 

  استمرار مراقبي الحسابات الخارجیین (ح)
 

مراقبي الحسابات وافق مجلس اإلدارة على كل توصیات لجنة مراجعة الحسابات المتعلقة بتعیین وتحدید أجور 
 الخارجیین.

 
 المعینین من أجلھا.الحالیة قبل انتھاء الفترة  ات الخارجیینالحسابمراقبي مجلس اإلدارة باستبدال  لم یوصِ 

  
تقدیم المقترحات الخاصة وم 2018لسنة الحسابات الخارجیین  مراقبيتعیین  مراجعة مجلس اإلدارة بعین اإلعتبارسیأخذ 

  .وفقا للنظام خالل إجتماع الجمعیة العمومیةین مبذلك للمساھ
   

 قواعد الحوكمة (ط)
  
  لتزام بالقوانین واللوائح) اإل1(
 
 الصادرة عن ھیئة السوق المالیة  اإللتزام بالئحة حوكمة الشركات -أ
حوكمة الجدیدة لئحة الالكافة األحكام الواردة بب عدًدا من الخطوات الھامة لإللتزام الشركةخالل ھذا العام, اتخذت  

 والتي تتضمن من بین أحكامھا:  الشركات الصادرة عن ھیئة السوق المالیة
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مزامنة عضویات لجنة مراجعة الحسابات ولجنة المخاطر ولجنة الترشیحات والمكافآت بما یتوافق مع متطلبات  -

 الالئحة الجدیدة.
المرجعیة الخاصة بلجان المجلس لتطبیق التغیرات  تحدیث كتیب الحوكمة الخاص بمجلس إدارة الشركة والبنود -

 وتقدیمھ للمساھمین للموافقة علیھ في اجتماع الجمعیة العامة العادیة.
 تحدیث سیاسة المكافآت الخاصة بمجلس اإلدارة ولجانھ واإلدارة العلیا. -
 

ھا وفقًا للوائح ر المعلومات المتطلب نشرتقوم الشركة بمراجعة موقعھا اإللكتروني لتقییم القیام بالتحسینات المطلوبة لنش
 فیما یتعلق بكل مما یلي: 

معلومات عن المرشحین لعضویة مجلس اإلدارة والتي یجب أن تشمل خبرة ومؤھالت ومھارات  –(أ)  8المادة 
 السابقة والحالیة التي یشغلونھا المرشحین والوظائف والعضویات

 اعات الجمعیة العامةوأجندة اجتم تاریخ ومكان –(د)  13المادة 
 علقة ببنود أجندة الجمعیة العامةالمعلومات المت –(ج)  14المادة 
 نشر إعالن الترشیح – 68المادة 
 البیانات المستمرة –) 3( 89المادة 
 تقریر لجنة مراجعة الحسابات – 91المادة 

 
ة فتح الترشح لمجلس اإلدارة وعقد جمعیسوف تضمن الشركة أن ھذه البیانات تكون متاحة على موقعھا اإللكتروني عند 

 عامة وما یتعلق بالبیانات المستمرة.
 

یحضر العضو المنتدب والرئیس التنفیذي اجتماعات الجمعیة العامة الخاصة بالشركة ویالحظون اإلقتراحات وأبرز 
 اآلراء التي یقدمھا المساھمون عن الشركة وأدائھا.

 
وفقًا لما سبق فإن الشركة ستلتزم بأحكام الئحة حوكمة الشركات الصادرة من ھیئة السوق المالیة والتي تدخل حیز و

 م.2017-12-31التنفیذ اعتباًرا من 
 
 

 :عدد طلبات الشركة لسجل المساھمین وتواریخ تلك الطلبات وأسبابھا
 السبب التاریخ  العدد

 الجمعیة العامة 22/05/2017 1
 تقریر مجلس اإلدارة 18/07/2017 2
 تقریر مجلس اإلدارة 13/09/2017 3
 الستخدام الشركة 05/06/2017 4
 تقریر مجلس اإلدارة 17/04/2017 5
 تقریر مجلس اإلدارة 20/11/2017 6

 
  
 

 الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي التأمین  شركاتحوكمة  اإللتزام بالئحة -ب 
ة . وقامت الشركإعادة التأمینو م، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي الئحة حوكمة شركات التأمین2015العام  في

، واتخذت التدابیر الالزمة الستیفاء متطلبات االلتزام بتلك الالئحة والتي تتضمن بتقییم مدى إلتزامھا بمتطلبات الالئحة
یل االلتزام الخاص بھا، وإعادة ھیكلة لجنة المراجعة الخاصة بھا، من بین أمور أخرى، إجراء مراجعة وتحدیث لدل

 على عضویة اللجان األخرى للمجلس.والتغییرات الطارئة 
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 ) مجلس اإلدارة 2(
 

  تشكیل مجلس اإلدارةأ. 
) أعضاء تعینھم الجمعیة 9( عدد وفقاً لما ورد بالنظام األساسي للشركة یتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من

 العامة العادیة لمدة ال تزید عن ثالثة سنوات. 
 ، طرأت التغییرات التالیة:م2017-12-31وحتى م 2017-01-01وخالل الفترة من 

 م.2017-11-27بتاریخ حمدان الخالد استقالة السید/  •
 م.2017-11-28بتاریخ  صالح الشنیفي/ الدكتورتعیین  •

 كالتالي: إن عضویة المجلسأعاله ف بناء على التغییرات

 الصفة العضویة اسم عضو مجلس اإلدارة 
 عضو مستقل  رئیساً  / علي حسین علي رضا السید 1
 عضو مستقل  ئب رئیسنا الدكتور/ محمد سعود البلیھد 2
 عضو مستقل  عضواً   صالح الشنیفي* / الدكتور 3
 ممثل لبنك الریاضعضو غیر تنفیذي،  عضواً  خالد حریري /السید 4
 عضو غیر تنفیذي، ممثل لبنك الریاض عضواً  السید/أسامة عبد الباقي البخاري 5
 **آر أس أیھعضو غیر تنفیذي، ممثل  عضواً   ماثیو ھوتسن /السید 6
 *ضو غیر تنفیذي ، ممثل آر أس أیھ*ع عضواً  كریستوفر دوليالسید/  7
 *، ممثل آر أس أیھ*عضو غیر تنفیذي  عضواً  لوید جیمس إیستالسید/  8
العضو  السید / خالد جعفر مصطفى اللقاني 9

 المنتدب 
 *ضو تنفیذي ، ممثل آر أس أیھ*ع

 مستقل عضو  عضًوا   السید/ خالد حمدان#   10
 م.2017-11-28بتاریخ  صالح الشنیفي /  تعیین الدكتور* 
 مالالینس (الشرق األوسط) المحدودة ش.م.ب.رویال أند صن شركة آر أس أیھ یقصد بھا  **
 م.2017-11-27بتاریخ  حمدانالاستقالة السید/ خالد # 

 تم إحاطة الجھات الرقابیة بكافة التغییرات أعاله وفقاً لما تقضي بھ األنظمة واللوائح. 
 

 إدارتھایاً من أعضاء مجلس اإلدارة عضواً في مجلس أأسماء الشركات المساھمة التي یكون ب. 
 

العضویة في مجلس إدارة  عضو مجلس اإلدارة
 شركة مساھمة أخرى

 الشكل القانوني للشركة الوظیفة

مجموعة الحاج حسین على  السید /علي حسین علي رضا
ذات  شركة سعودیة  العضو المنتدب  رضا وشركاه

 ةمحدود مسئولیة
 مجموعة سامبا المالیة 

 
مجلس  عضو

 اإلدارة
 سعودیةشركة مساھمة 

 مدرجة
العربیة للتوریدات شركة 

 البترولیة
 

مجلس  عضو
 اإلدارة

 شركة مساھمة سعودیة
 مقفلة 

جلف ون بنك لإلستثمار 
 ش.م.ب.

رئیس مجلس 
 اإلدارة

بحرینیة شركة مساھمة 
 مقفلة

شركة الوسیلة المحدودة 
 لتأجیر السیارات

رئیس مجلس 
 اإلدارة

ذات شركة سعودیة 
 ةمحدود مسئولیة

الشركة الوطنیة ألنظمة 
 الحاسب اآللي, السعودیة

رئیس مجلس 
 اإلدارة

ذات شركة سعودیة 
 ةمحدود مسئولیة
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نائب الرئیس وكبیر  مجموعة سدر محمد سعود البلیھد الدكتور/
 نالمسئولین التنفیذیی

ذات شركة سعودیة 
 ةمحدود مسئولیة

 
 صالح الشنیفي الدكتور/

 مؤسسة سعفة
 السكرتیر العام

وعضو مجلس 
 اإلدارة

 شركة تأمین

عضو لجنة  البنك األھلي التجاري
 المراجعة

 شركة مساھمة سعودیة
 مدرجة

عضو لجنة  مجموعة الطیار 
 شركة مدرجة المراجعة

الشركة السعودیة للخطوط 
 الحدیدیة 

عضو لجنة 
 المراجعة 

 شركة مساھمة سعودیة
 مدرجة

 
أسامة عبد الباقي  السید/

نائب رئیس مجلس  شركة آجل للخدمات التمویلیة البخاري
 مقفلةشركة مساھمة  اإلدارة

 بنك الریاض

نائب المدیر التنفیذي 
قسم المعامالت  –

المصرفیة المتعلقة 
 بالشركات

 شركة مساھمة سعودیة
 مدرجة

 
 خالد حریرى  السید/

مجلس  عضو شركة الریاض لوكالة التأمین
 اإلدارة

شركة سعودیة ذات 
مملوكة   مسئولیة محدودة
 من بنك الریاض

 بنك الریاض

النائب األول لرئیس 
رئیس  –المجلس 

قسم إدارة العمالء 
 والمنتجات 

 شركة مساھمة سعودیة
 مدرجة

 
رویال أند صن الالینس شركة  لوید جیمس إیستالسید/ 

 (الشرق األوسط)للتأمین 
 المحدودة ش.م.ب.م

عضو مجلس 
اإلدارة وعضو لجنة 

الترشیحات 
 والمكافآت

بحرینیة شركة مساھمة 
 مقفلة

شركة التأمین األھلیة, 
 ش.م.ع.ع

المسئول التنفیذي 
 األول 

عمانیة شركة مساھمة 
 مدرجة

المكتب العماني الموحد 
 للبطاقة البرتقایة

 –نائب الرئیس 
عضو ورئیس 
 اللجنة التنفیذیة

شركة مساھمة عمانیة 
 مدرجة

 
رویال أند صن الالینس شركة  كریستوفر دولي  السید/

 (الشرق األوسط)للتأمین 
 المحدودة ش.م.ب.م

العضو المنتدب 
وعضو لجنة 

 اإلستثمار

بحرینیة شركة مساھمة 
 مقفلة

شركة التأمین األھلیة, 
 ش.م.ع.ع

رئیس مجلس 
 اإلدارة

عمانیة شركة مساھمة 
 مدرجة

 
للتأمین، شركة آر إس إیھ  ماثیو ھوتسن السید/

 المملكة المتحدة
كبیر الموظفین 

 المالیین 
شركة عمومیة محدودة, 

 المملكة المتحدة 
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رویال أند صن الالینس شركة 
 (الشرق األوسط)للتأمین 

 المحدودة ش.م.ب.م

عضو مجلس 
اإلدارة وعضو لجنة 
 المراجعة والمخاطر

بحرینیة شركة مساھمة 
 مقفلة

شركة التأمین األھلیة, 
 ش.م.ع.ع

عضو مجلس 
اإلدارة وعضو لجنة 

المراجعة ورئیس 
الترشیحات  لجنة

والمكافآت 
 واإلستثمار

عمانیة شركة مساھمة 
 مدرجة

 
/ خالد جعفر مصطفى السید

 اللقاني
الشركة العالمیة للتأمین 

 التعاوني
العضو المنتدب 

 والرئیس التنفیذي
 شركة مساھمة سعودیة

 مدرجة
 
 

 مھام مجلس اإلدارة ج. 
 

مجلس اإلدارة ھو المسئول عن توجیھ ومراقبة أداء الشركة نیابة عن مساھمیھا. وھو المسئول أمامھم عن نشاطات 
وأعمال الشركة من كافة األوجھ، ومن مسئولیات مجلس اإلدارة إعداد الخطط المستقبلیة، مراقبة األداء التشغیلي، 

 لتزام الشركة بكافة القوانین واللوائح واجبة التطبیق.ضمان توافر سیاسات فعالة إلدارة المخاطر، التحقق من إ
 

 الموكلة إلیھ، وبیانھا كالتالي:قام مجلس اإلدارة بتشكیل عدد من اللجان لتساعده على أداء المھام 
 
 اللجنة التنفیذیة  -
 لجنة االستثمار  -
 لجنة اإلفصاح  -
 لجنة المراجعة  -
 لجنة المخاطر  -
 افآت لجنة الترشیحات والمك -
 

تلتزم الشركة بتنفیذ إطار متكامل من لوائح حوكمة الشركات والذي یمكنھا من تحدید ومراقبة األداء الالزم لتحقیق 
ولیتحقق ذلك فإن الشركة تعمل ضمن مجموعة من مبادئ الحوكمة باإلضافة إلى مھام  .أھداف وخطط الشركة

 ومسئولیات مجلس اإلدارة والتي تمثل سویاً مرجعاً لحوكمة مجلس إدارة الشركة.
 
 

 رئیس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب د. 
 
المنتدب محدد بدقة ووضوح بموجب قتسام المسئولیات والمھام بین رئیس مجلس اإلدارة وعضو مجلس اإلدارة ا

دخل بالمملكة العربیة السعودیة، حیث ال یت الساریةة عن مجلس اإلدارة بما یتوائم مع القوانین واللوائح رالقرارات الصاد
عضو ھا یقوم برئیس مجلس اإلدارة في أعمال اإلدارة الیومیة للشركة، بإعتبارھا من المسئولیات والمھام المباشرة التي 

 س اإلدارة المنتدب.مجل
 
 
 اإلجتماعات . ـھ
 

 ا من قبل أعضاء المجلس كالتالي:جتماعات، تم حضورھإعدد أربعة م 2017عقد مجلس اإلدارة خالل العام 
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  تاریخ اإلجتماع  
 14-03-

 م2017
23-05-

 م2017
02-10-

 م2017
12-12-

 م2017
 مالحظات

 √ / علي حسین علي رضا السید
 

√ √ √  

  √ √ √ √ محمد سعود البلیھدالدكتور/ 
-27ستقال من المجلس اعتباراً من ا ال ینطبق √ X - #السید/ خالد عبد العزیز الحمدان 

 م11-2017
 خالد حریري نائبًا عنھ  بالسید/ممثًال  X X √ √ أسامة عبد الباقي البخاري  السید/

 م2017-10-02في اجتماع 
د في اجتماع یھالبلمحمد  /والدكتور

 م12-12-2017
  √ √ √ √ خالد حریري / السید 

نھ خالد اللقاني نائبًا ع  بالسید/ممثًال   √  X √ √  السید/ كریستوفر دولي
 م2017-10-02في اجتماع 

  √ √ √ √ السید/ خالد جعفر مصطفى اللقاني
  √ √ √ √ السید/ لوید جیمس إیست

ھ د إیست نائبًا عنویل  بالسید/ممثًال  X X √ √ / ماثیو ھوتسن*السید
واجتماع م 2017-10-02في اجتماع 

  م12-12-2017
 م2017-11-28تم تعیینھ بتاریخ  X ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق صالح الشنیفي * الدكتور/

  احضر شخصیً  - √ 
 X -  لم یحضر 

 ال ینطبق: إما استقال أو لم یتم تعیینھ آنذاك
 خالل الفترةتم تعیینھ  *

 خالل الفترة# استقال 
 
ركة للسماح إلدارة الش قید التنفیذ جتماعات عبر الھاتفاإلبوضع إجراءات عقد  قام مجلس اإلدارة، بدایة الشركةمنذ و
ریر مجلس كذا الموافقة على تقو للموافقة علیھا ذلكا للمھلة المحددة نظامیا ووفقً  السنویةتقدیم القوائم المالیة األولیة وب

 حضورھا كالتالي:كان  اجتماعات ھاتفیة، عقد مجلس اإلدارة عدد خمسة م2017 العامخالل . واإلدارة
  تاریخ اإلجتماع   

 15-01- 
 م2017

21-02-
 م2017

02-05-
 م2017

26-07-
 م2017

26-10-
 م2017

 مالحظات

السید / علي حسین علي 
 رضا 

√ 
 

√ √ √ √  

الدكتور/ محمد سعود 
 البلیھد

√ √ √ X √  

السید/ خالد عبد العزیز 
 #الحمدان 

√ √ X √ X رئیس ممثًال بالسید 
بالنیابة عنھ المجلس 

-10-26في اجتماع 
واستقال في  م2017

 م27-11-2017
أسامة عبد الباقي  السید/

 البخاري 
√ √ √ √ √   
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ممثال بالسید/ لوید  √ X √ X √ السید/ كریستوفر دولي
ایست بالنیابة عنھ في 
االجتماع المنعقد في 

 م21-02-2017
-26واجتماع یوم 

 م07-2017
السید/ خالد جعفر 

 مصطفى اللقاني
√ √ √ √ √  

   √ √ √ √ √ السید/ لوید جیمس إیست
  √ √ √ √ √ خالد حریري السید/ 
  √ √ √ √ X ھوتسنماثیو  السید/

تم تعیینھ بدایة من  ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق *صالح الشنیفي الدكتور/
 م 28-11-2017

  حضر شخصیا - √
 X - لم یحضر 

 ال ینطبق: إما استقال أو لم یتم تعیینھ آنذاك
 خالل الفترةتم تعیینھ  *
 

 تقییم أداء مجلس اإلدارة واللجنة
 

ة. مجلس اإلدار لجنة الترشیحات والمكافآت بوضع عملیة ذات مرحلتین لمراجعة أداءقام مجلس اإلدارة باإلشتراك مع 
زیع استبیان على األعضاء یدعوھم إلى تقدیم آرائھم المتعلقة بمجموعة من یقوم أمین المجلس بتو في المرحلة األولى

 ذه الردود وتقدیمھا إلى لجنةالمعاییر الخاصة بتشكیل وھیكل وأنشطة وأداء المجلس. یقوم أمین المجلس بتلخیص ھ
الترشیحات والمكافآت. ثم یقوم رئیس اللجنة برفع تقریر إلى مجلس اإلدارة عن ردود أعضاء مجلس اإلدارة المتعلقة 
بعملیة التقییم الذاتي مع إبراز المالحظات األساسیة قدر اإلمكان. تشمل المرحلة الثانیة قیام رئیس المجلس بعقد جلسات 

ادیة سریة مع أعضاء المجلس لتوفیر منبر ثنائي اإلتجاه لتقدیم نتائج اإلستبیان إلى األعضاء والخاص بأدائھم انفر مناقشة
 ومساھمتھم واستقبال اقتراحاتھم ورأیھم على ھذه النتائج واآلراء.

 
مجلس ویتعلق ة أمین الیقوم مجلس اإلدارة في نھایة كل عام بعقد تقییم ذاتي معتمد على المناقشة والذي یتم تنظیمھ بواسط

وضع اإلستنتاجات النھائیة في شكل مستند مذكرة من بواجباتھم الموكلة إلیھم كما ھو محدد في صالحیات اللجنة. یتم 
 رئیس اللجنة ویشاركھا مع لجنة الترشیحات والمكافآت ومجلس اإلدارة.

 
م. لم یتم عقد مثل ھذه 2018ناسبة في تخطط الشركة لتشكیل لجنة تقوم بمراجعة مستقلة بواسطة ھیئة خارجیة م

 م.2017المراجعة في عام 
 

 ج) اجتماعات المساھمین 
 

 مبینة في األسفل. م2017) اجتماعات جمعیة عامة للمساھمین خالل العام المالي 3عقدت الشركة ثالثة (
 

للمساھمین لممارسة حقوقھم وفي خالل ھذه االجتماعات قامت الشركة باتخاذ كل الخطوات الضروریة لتوفیر فرصة 
وطرح أسئلة أو استفسارات وتقدیم مقترحات أو مالحظات إلى مجلس اإلدارة. وبعد ھذه االجتماعات فقد قامت الشركة 
برفع محاضر اإلجتماعات على النحو المطلوب على موقع تداول وقام رئیس المجلس بمشاركة أى مقترحات أو 

 مجلس اإلدارة. مالحظات یقدمھا المساھمون مع أعضاء
 

 على النحو التالي:اإلدارة  وحضور أعضاء مجلستاریخ االجتماعات 
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حضور أعضاء مجلس 

 اإلدارة
 التاریخ نوع اإلجتماع

 خالد اللقاني  -
 خالد حریري -
 محمد البلیھد/ الدكتور -
 ي كریستوفر دول -

  2017-05-22 جمعیة عامة سنویة وجمعیة عامة غیر عادیة 

 خالد اللقاني  -
 خالد حریري -

 2017-12-14 جمعیة عامة عادیة

 
 
 ) لجان مجلس اإلدارة 3(
  

 اللجنة التنفیذیة 
 

 أ.  التشكیل 
 

  -أعضاء كحد أدنى وخمسة أعضاء كحد أقصى، واللجنة الحالیة مشكلة على النحو التالي: ةتشكل اللجنة التنفیذیة من ثالث
 

اإلدارة  العضویة بمجلس اإلدارة / اإلسم
 التنفیذیة

 العضویة باللجنة

 رئیساً  العضو المنتدب والرئیس التنفیذي   السید / خالد جعفر مصطفى اللقاني 

 عضواً  المدیر المالي  فادي أبو الحسنالسید / 

 عضواً   للشئون الفنیةالتنفیذي مدیر ال أحمد خلیفة  / السید
ساالقامي شاشیدھار السید / 

 عضواً   تغییرللالستراتیجیة و التنفیذي مدیرال  راماسوامي

 
 

 ب. المھام 
 

  -تتمثل مھام اللجنة في مساعدة الرئیس التنفیذي في أداء المھام الموكلة إلیھ، والتي تتضمن:
 
  ،تطویر وتنفیذ الخطط والسیاسات ووضع خطط العمل واإلجراءات والموازنة التقدیریة -
  ،الماليعملیات التشغیل واألداء مراقبة  -
  ،التقییم والسیطرة على المخاطر -
  ،تحدید األولویات وتخصیص الموارد -
  ،رصد القوى التنافسیة في كافة جوانب التشغیل -
 
 

 جتماعات  االج. 
 

تاریخ اإلجتماعات و الحضور  .م 2017-12-31وحتى م 2017-01-01ستة إجتماعات خالل الفترة من  جنة لال  عقدت
 على النحو التالي:
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 تاریخ اإلجتماع                            

 م2017-12-10 م2017-11-15 م2017-10-25 م2017-09-17 م2017-08-15 م09-03-2017 

خالد جعفر مصطفى / السید
 اللقاني

√ 
 

√ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ √ فادي أبو الحسنالسید / 
 √ √ √ √ X √ السید / أحمد خلیفة 

شاشیدھار السید / 
  ساالقامي راماسوامي

√ √ √ √ √ √ 

  حضر شخصیا - √
 X - لم یحضر 

 ال ینطبق: إما استقال أو لم یتم تعیینھ آنذاك
 
 

  لجنة اإلستثمار
 

 أ. التشكیل 
 

حو ، والتشكیل الحالي للجنة على النء كحد أدنى وخمسة أعضاء كحد أقصىیتم تشكیل لجنة اإلستثمار من ثالثة أعضا
  -التالي:

 
العضویة بمجلس اإلدارة / اإلدارة  اإلسم

 التنفیذیة 
 العضویة باللجنة

 رئیساً  رئیس المجلس السید/ علي حسین علي رضا

 عضواً  العضو المنتدب والرئیس التنفیذي   السید / خالد جعفر مصطفى اللقاني 

 عضواً  تنفیذي ممثل لبنك الریاضعضو غیر  السید/ خالد حریري

 
 ب. المھام 

 
للشركة مع اإللتزام بمراعاة التوجیھات اإلستثماریة، ستثمار األصول المملوكة ا تتمثل مھام اللجنة في إدارة كافة أوجھ

ة في المملكة العربی واجبة التطبیقالقوانین واللوائح الذلك بمراعاة المحددة من قبل الشركة ووالحدود والضوابط 
 السعودیة. 

 
 ج. اإلجتماعات 

 
تاریخ اإلجتماعات  .م2017-12-31وحتى  م2017-01-01 د أربعة إجتماعات خالل الفترة منعقدت اللجنة عد

 الحضور على النحو التالي:و
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 مالحظات تاریخ اإلجتماع 

  م2017-12-11 م2017-10-01 م2017-05-21 م12-03-2017 

حسین  السید/ علي
 علي رضا

√ √ √ √   

خالد جعفر السید / 
 مصطفى اللقاني

√ 
 

√ √ √  

   √ √ √ √ السید/ خالد حریري

  حضر شخصیا - √
 X - لم یحضر 

 ال ینطبق: إما استقال أو لم یتم تعیینھ آنذاك
 
 

 لجنة اإلفصاح
 

 أ. التشكیل 
 

یتم تشكیل لجنة اإلفصاح من ثالثة أعضاء كحد أدنى وخمسة أعضاء كحد أقصى، والتشكیل الحالي للجنة على النحو 
  -التالي:

 
العضویة بمجلس اإلدارة / اإلدارة  اإلسم

 التنفیذیة
 العضویة باللجنة

 رئیساً  العضو المنتدب والرئیس التنفیذي    لسید / خالد جعفر مصطفى اللقاني ا

آر أس  شركة ممثل  عضو غیر تنفیذي السید/ كریستوفر دولي
  عضواً  *أي

 عضواً  المدیر المالي   فادي أبو الحسنالسید / 

 مآر أس أیھ یقصد بھا رویال أند صن الالینس (الشرق األوسط) المحدودة ش.م.ب. *
 

 ب. المھام 
 

صاحات باإلعالنات واإلف المتعلقة الرقابیة والقانونیةلتزام الشركة بكافة المتطلبات اتتمثل مھام اللجنة في ضمان 
ئل یمكن للجنة عقد اجتماعاتھا عبر الوساتداول.  بموقع المترتبة على القید الملفات وعملیات التسجیل والموافقات و

 اإللكترونیة بما یتماشى مع أسالیب عمل اللجنة وصالحیاتھا.  
 

 ج. اإلجتماعات 
 

د تداول، حیث بلغ عدموقع ب الشركةإعالنات عتماد امراجعة ون خالل الوسائل اإللكترونیة لمباإلجتماع قامت اللجنة 
قد شارك جمیع و .جتماعاً تسعة عشر ا م2017-12-31وحتى  م2017-01-01خالل الفترة من  جتماعاتاإلھذه 

 .وصالحیاتھا ذلك طبقا ألسالیب عمل اللجنةماعات عبر الوسائل اإللكترونیة واألعضاء في ھذه اإلجت
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 لجنة المراجعة
 

 أ. التشكیل 
 

اعتماده  تمكحد أدنى وخمسة أعضاء كحد أقصى، والتشكیل الحالي للجنة یتم تشكیل لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء 
على  م2017-12-14و 2016-12-19حسب األصول من قبل المساھمین في اجتماع الجمعیة العامة العادیة المنعقد في 

 التالي:النحو 
 

العضویة بمجلس اإلدارة / اإلدارة  اإلسم
 التنفیذیة 

 العضویة باللجنة

 م2017-07-20استقال بتاریخ رئیًسا،  عضو مستقل باللجنة السید/ عبدالعزیز الحبیب

 عضو مجلس إدارة مستقل صالح الشنیفيالدكتور / 

بموجب قرار موافقة مجلس رئیًسا (
م 2017-07-19اإلدارة الصادر بتاریخ 

والمصدق علیھ بواسطة الجمعیة العامة 
 م)2017-12-14بتاریخ 

 عضواً  عضو مستقل باللجنة السید/ ریاض الدغیثر
 عضواً  عضو مستقل باللجنة السید/ أیمن الغامدي

 مآر أس أیھ یقصد بھا رویال أند صن الالینس (الشرق األوسط) المحدودة ش.م.ب.* 
 

 ب. المھام 
 

 نظمو ، المراقبة النظامیةتقییم العملیات المرتبطة بأنظمة المخاطر مھمة التزام الشركةتتمثل مھام اللجنة في مراجعة 
سالمة البیانات المالیة للشركة وتقییم مدى فاعلیة نظم مراقبة  راجعة مدىبم اللجنةقوم الرقابة الداخلیة، عالوة على ذلك ت
 الحسابات الخارجیین والمراجعین الداخلیین. الحسابات التي تتم من قبل مراقبي

 
 ج. اإلجتماعات 

 
تاریخ اإلجتماعات . م 2017-12-31وحتى م 2017-01-01جتماعات خالل الفترة من ا تسعة عقدت اللجنة عدد

 الحضور على النحو التالي:و
 

 "وجھاً لوجھ"اجتماعات طبیعیة 
 

 مالحظات تاریخ اإلجتماع                           
 12-03-

 م2017
21-05-

 م2017
01-10-

 م2017
17-12-

 م2017
 

السید/ عبدالعزیز 
 الحبیب

√ X م2017-07-20استقال بتاریخ  ال ینطبق ال ینطبق  

صالح  الدكتور/
 الشنیفي

-20بموجب قرار موافقة مجلس اإلدارة الصادر بتاریخ  ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق
علیھ بواسطة الجمعیة العامة م والمصدق 07-2017

م2017-12-14بتاریخ   
السید/ ریاض 

 الدغیثر
-10-01 م و2017-05-21 اتقام بدور الرئیس في اجتماع √ √ √ √

م2017-12-17م و 2017  
   √ √ √ √ السید/ أیمن الغامدي

  حضر شخصیا - √
 X - لم یحضر 

 ال ینطبق: إما استقال أو لم یتم تعیینھ آنذاك
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 الھاتفیةاإلجتماعات 
 
ة للسماح إلدارة الشرك موضع التنفیذ لجنة المراجعة بوضع إجراءات عقد إجتماعات عبر الھاتف تقام، بدایتھامنذ و

خالل  نویةالقوائم المالیة المؤقتة والساللجنة  تراجعووفقا للمھلة المحددة نظامیا،  السنویةو المؤقتةبتقدیم القوائم المالیة 
ھذه اإلجتماعات  الداخلیین والخارجیین في الحسابات مراقبو یشارك. وتقوم بالتوصیة لمجلس اإلدارةو ھذه اإلجتماعات

، عقد مجلس اإلدارة عدد خمسة من ھذه اإلجتماعات تم م2017 خالل العامعلى أسئلة أعضاء اللجنة. ولتقدیم أجوبة 
 حضورھا كالتالي:

 مالحظات تاریخ اإلجتماع                                               
  م2017-10-24 م2017-07-24 م2017-04-27 م2017-02-20 م12-01-2017 

أنظر الجدول  X √ √ X X السید/عبدالعزیزالحبیب
 أعاله

صالح  الدكتور/
 الشنیفي

أنظر الجدول  ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق
 أعاله

 السید/ ریاض الدغیثر

قام برئاسة   √ √ √ √ √
اإلجتماعات 

-01-12بتاريخ 
-10-24و 2017

2017 
   √ √ √ √ √ السید/ أیمن الغامدي

  حضر شخصیا - √
 X - لم یحضر 

 ال ینطبق: إما استقال أو لم یتم تعیینھ آنذاك
 
 

 لجنة المخاطر 
 

 أ. التشكیل 
 

ویترأس اللجنة عضو غیر تنفیذي.  ثالثة أعضاء كحد أدنى وخمسة أعضاء كحد أقصىیتم تشكیل لجنة المراجعة من 
 واألعضاء الحالیون كالتالي: 

العضویة بمجلس اإلدارة / اإلدارة  اإلسم
 التنفیذیة 

 العضویة باللجنة

 رئیساً  *عضو غیر تنفیذي، ممثل آر إس إیھ السید/ كریستوفر دولي
 عضواً  العضو المنتدب والرئیس التنفیذي   انياللقالسید / خالد جعفر مصطفى 

 عضواً  المدیر المالي   فادي أبو الحسنالسید / 
 مجلستعیینھ في اجتماع تم   *عضو غیر تنفیذي, ممثل آر إس إیھ ماثیو ھوتسن  /السید 

 م2017-05-23بتاریخ  اإلدارة
تم تعیینھ في اجتماع مجلس  بنك الریاضعضو غیر تنفیذي, ممثل  أسامة عبد الباقي البخاري السید/

 م2017-05-23اإلدارة بتاریخ 
 م* آر أس أیھ یقصد بھا رویال أند صن الالینس (الشرق األوسط) المحدودة ش.م.ب.

 
 ب. المھام 

 
تتمثل مھام  اللجنة في مسئولیة اإلشراف على ترتیبات إدارة المخاطر بالشركة وضمان توافر النظم المالئمة لتحدید 

 المخاطر التي یمكن أن تتعرض لھا الشركة، ومن ثم السیطرة علیھا وإدارتھا. 
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 ج. اإلجتماعات 
 

تاریخ اإلجتماعات  .م 2017-12-31وحتى  م2017-01-01خالل الفترة من  اجتماعاتعقدت اللجنة عدد أربعة 
 الحضور على النحو التالي:و
 

 المالحظات تاریخ اإلجتماع                           
  م2017-12-12 م2017-11-13 م2017-04-18 م22-01-2017 

  √ √ √ √ السید/ كریستوفر دولي
/ خالد جعفر السید

 مصطفى اللقاني
√ 
 

√ X √  

  √ √ √ √  الحسنفادي أبو السید / 
تم تعیینھ في اجتماع  X √ ال ينطبق ال ينطبق ماثیو ھوتسن  /السید 

مجلس اإلدارة بتاریخ 
م23-05-2017  

أسامة عبد الباقي  السید/
 البخاري

تم تعیینھ في اجتماع  X X ال ينطبق ال ينطبق
مجلس اإلدارة بتاریخ 

م23-05-2017  
/ محمد رشدي السید

 یحیاوي 
√ 
 

ينطبقال  √ استقال بعد تغییر  ال ينطبق 
تركیب اللجنة في 

مجلس اجتماع 
-05-23اإلدارة بتاريخ 

م2017  
 نفس ما سبق ال ينطبق ال ينطبق √ √ امسيالخماجد  /السید

 نفس ما سبق ال ينطبق ال ينطبق √ √ السید / أحمد خلیفة 
 نفس ما سبق  ال ينطبق ال ينطبق √ √ السید/ ولید المصري

نفس ما سبق  ال ينطبق ال ينطبق √ √ ریاض الدخیل السید/  

  حضر شخصیا - √ 
 X - لم یحضر 

 ال ینطبق: إما استقال أو لم یتم تعیینھ آنذاك
 
 

 لجنة الترشیحات والمكافآت 
 

 أ. التشكیل 
 

تشكل لجنة الترشیحات والمكافآت من ثالثة أعضاء كحد أدنى وخمسة أعضاء كحد أقصى، والتشكیل الحالي للجنة على 
  -النحو التالي:

 العضویة باللجنة العضویة بمجلس اإلدارة / اإلدارة التنفیذیة اإلسم

رئیًسا (تم تعیینھ رئیًسا   عضو مستقل  الدكتور/ محمد سعود البلیھد
 م)2017-12-12بتاریخ 

(تم تعیینھ عضًوا  عضواً  عضو مستقل على حسین على رضا /السید 
 م)2017-12-12بتاریخ 
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 عضواً  عضو غیر تنفیذي، ممثل لبنك الریاض السید/ خالد حریري

 عضواً  *عضو غیر تنفیذي، ممثل آر أس أیھ لوید جیمس إیستالسید / 

 م(الشرق األوسط) المحدودة ش.م.ب.آر أس أیھ یقصد بھا رویال أند صن الالینس  *
 

 ب. المھام 
 

الھدف من اللجنة ھو ضمان توافر الشفافیة في إجراءات إختیار وتعیین وتنحیة أعضاء مجلس اإلدارة، علماً بأن كافة 
 یجب التصدیق علیھا من قبل الجمعیة العامة للشركة. واالستقاالت التعیینات 

 ئح الخاصة بمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وشاغلي وظائف اإلدارة العلیا بالشركة. عن إعداد اللواأیضاً اللجنة مسئولة 
 

 ج. اإلجتماعات 
 

تاریخ اإلجتماعات  .م2017-12-31وحتى  م2017-01-01اجتماعات خالل الفترة من  ربعةأعقدت اللجنة عدد 
 الحضور على النحو التالي:و

 المالحظات تاریخ اإلجتماع                           
  م2017-12-12 م2017-10-02 م2017-05-23 م14-03-2017 

  √ √ √ √ الدكتور/ محمد سعود البلیھد

 على حسین على رضا السید /

حضر كمدعو  √ ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق
بانتظار موافقة 

مجلس اإلدارة على 
 التعیین.

  √ √ √ √ السید/ خالد حریري
  √ √ √ √ لوید جیمس إیستالسید / 

-11-27استقال في  ال ینطبق √ X √ السید/ خالد عبد العزیز الحمدان
م2017  

  حضر شخصیا - √  
 X - لم یحضر 

 ال ینطبق: إما استقال أو لم یتم تعیینھ آنذاك
 
 

  وكبار التنفیذیینوأعضاء لجنة المراجعة المبالغ المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة ) 4(
 
 مجلس اإلدارة أعضاء  -أ
 

 فقًا و، بما فیھا بدالت حضور إجتماعات مجلس اإلدارة واللجان مجلس اإلدارةو أعضاء المبالغ التي تدفع إلى رئیس 
المستحقات الواردة بالبیانات المالیة تمت وفقاً ألحكام ھذه المواد، وبعد  .وسیاسة المكافآت مواد النظام األساسي للشركةل

 عن مستحقاتھم كما سیرد الحقاً.  مستقلین الغیرعضاء مجلس اإلدارة مراعاة تنازل أ
 

-01-01من خالل الفترة المكافآت  والتي تشمل  تفاصیل المكافآت المسددة لرئیس مجلس اإلدارة ولألعضاء المستقلین
  -والواردة بالبیانات المالیة، بیانھا كالتالي: م 2017-12-31وحتى  م2017
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                                       السعودي) (القیمة بالریال                                                                                                               
 م 2016 م2017  

المكافأة  اإلسم
 السنویة 

اإلجمالي  بدالت اللجان  بدالت المجلس 
 (بالریال) 

اإلجمالي 
 (بالریال) 

السید / علي حسین علي 
 رضا 

 (رئیس مجلس اإلدارة)
180,000 12,000 

7,500 
,500199  196,500 

 الدكتور/ محمد سعود البلیھد
 138,000 138,000 6,000 12,000 120,000 (عضو مجلس اإلدارة)

السید/ خالد عبد العزیز 
الحمدان (عضو مجلس 

 اإلدارة)
120,000 ,0006  

3.000 
129.000 136,500 

 - 11,178 - - 11,178* صالح الشنیفي  الدكتور/
 صالح الشنیفي في المجلس /عند تعیین الدكتور 2017-11-28* بالنسبة والتناسب عن العام بدایة من 

 
محدودة (الشرق األوسط) ال للتأمین رویال أند صن الالینس أعضاء مجلس اإلدارة الغیر مستقلین (ممثلي بنك الریاض و

 ) تنازلوا عن حقھم في المكافآت وبدالت حضور إجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنھ. مش.م.ب.
 
 

 أعضاء لجنة المراجعة –ب 
 

لایر سعودي بالسنة وبدل حضور  120,000یُدفع ألعضاء المستقلین في لجنة المراجعة مكافأة سنویة بمبلغ وقدره 
لایر سعودي عن كل اجتماع. وفي حال تمت دعوتھم لحضور أي اجتماع من اجتماعات  1,500جتماعات بمبلغ وقدره ا

لایر سعودي مقابل حضورھم كل اجتماع من ھذه  3,000المجلس، فإنھم یستحقون بدل حضور بمبلغ وقدره 
 االجتماعات. 

 
 م2016 م2017 

المكافأة  اإلسم
 السنویة 

بدالت 
 المجلس 

اإلجمالي  بدالت اللجان 
 (بالریال) 

اإلجمالي 
 (بالریال) 

السید/ عبد العزیز الحبیب 
 (رئیساً)

*65,753 3,000 4,500 73,253 80,500 

 77,500 136,500 13,500 3,000 120,000 اً)(عضوغیثر السید/ ریاض الد
 77,500 133,500  13,500 - 120,000 السید/ أیمن الغامدي (عضواً)

 عبد العزیز الحبیب. السید/ م عند استقالة2017-07-20إلى  م 2017-01-01من للفترة * بالنسبة والتناسب 
 

مجلس لجان الالمجلس واجتماعت  أعاله التي تم دفعھا ألعضاء مجلس اإلدارة مقابل حضورھم اجتماعاتباستثاء المبالغ 
 أي مكافآت أخرى ألعضاء اللجان األخرى.والمكافآت المدفوعة ألعضاء لجنة المراجعة، لم یتم دفع 

 
 كبار التنفیذیین –ج 

 
ن بین كبار وھم م والمدیر المالي التنفیذي المدیربمن فیھم (كبار التنفیذیین بالشركة  من المبالغ المسددة لعدد خمسة

 -النحو التالي:لایر سعودي، وذلك على  7,625,944خالل الفترة المعد عنھا التقریر بلغت  التنفیذیین الخمسة)
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                                                 السعودي) (القیمة بالریال                                                                                                               

  
 البیان

 المبلغ (بالریال السعودي) 
  

 م 2016 م2017
 4,113,051 4,165,296 مرتبات  )1

 1,154,265 1,167,324 بدالت  )2

 1,279,893 1,425,491 حوافز دوریة وسنویة  )3

 698,300 867,833 أیة مبالغ أو منافع أخرى دفعت شھریاً  أو  سنویاً  )4

 7,245,509 7,625,944 اإلجمالي  

 
 تأكید) 5(
 

لھیئة السوق المالیة بسبب عدم  لایر سعودي 50,000بمبلغ  غرامة مالیة، دفعت الشركة خالل الفترة المعد عنھا التقریر
قیام الشركة بالحصول على موافقة مسبقة من الجمعیة العامة قبل الدخول في عقود تأمینیة خاصة بأعمال الرھن العقاري 

 من قبل أخرى ت أو جزاءات أو قیودلم تتعرض الشركة ألیة عقوبا عدا ذلك،و بنك الریاض.ھم من مساھمي الشركة و
 . ھیئة السوق المالیة أو مؤسسة النقد العربي السعودي أو أي جھات رقابیة أو إشرافیة أو قضائیة أخرى

 
 الرقابة الداخلیة للشركة  فعالیة إجراءاتل) نتائج المراجعة السنویة 6(
 

 اإلضطالع بمسؤولیاتھ فیما یتعلق باإلشراف علىبھدف دعم المجلس في  المراجعة  ةلجنتشكیل قام مجلس اإلدارة ب
لرقابة ا وترتیبات المراجعة واإلشراف على لتقییم مدى كفایة وفعالیة نظم، التقاریر المالیة الخاصة بالشركة إجراءات

 .الشركةالكلیة على 
 

لداخلیة الرقابة ا نظامل یینللتقییم المعد من مراقبي الحسابات الداخلیین والخارج مراجعة شاملة ،أجرت لجنة المراجعة
 .في ھذا الخصوص جوھریة لم یتم تحدید أیة جوانب ضعفو م2017للشركة خالل العام 

 
من م 2017بعدد من المراجعات خالل عام إدارة اإللتزام و الحسابیینكما قام كل من المراجعین الداخلیین والمراقبین 

ئج تلك وتمت دراسة نتاالثقة بخصوص قدرة الشركة على تحقیق أھدافھا اإلستراتیجیة درجة معقولة من شأنھا أن توفر 
إلى  ةلجنة المراجعتوصلت و قد في سیاق مراجعتھا لنظم الرقابة الداخلیة للشركة.  المراجعات من قبل لجنة المراجعة

ة المالحظات والتوصیات الناتجة ل إدارة الشركة لمعالجببخصوص المبادرات المتخذة من قدرجة معقولة من القناعة 
 جراءاتإفي جوھریة أنھ لیست ھنالك جوانب ضعف تعتقد  لجنة المراجعةوبناء على ما سبق فإن  عن تلك المراجعات.

على  اوھریج اأثرمستقبالً حالیا أو  یمكن أن یكون لھا أو إحتماالتؤدي لنتائج غیر متوقعة یللحد الذي  الداخلیة الرقابة
 .نشاطھاأو  المالي أداء الشركة

 
ات توصیالمع عن مراجعة نظم الرقابة الداخلیة كافة المسائل الناشئة عن  مجلس اإلدارة و لقد أبلغت لجنة المراجعة

 .بذات الخصوص قبل إدارة الشركة الالزم تطبیقھا من حول اإلجراءات
 
حیث قامت اللجة  إجتماعات تسعةعدد المراجعة عقدت لجنة م 2017-12-31وحتى م 2017-01-01من خالل الفترة و

 خاللھا بإتمام األمور التالیة على سبیل المثال ال الحصر:
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 إستقاللیتھا.وتقییم مدى ترتیبات المراجعة  الداخلیة والخارجیة  إستعراض ومراجعة •
لتنفیذ خططھا إستعراض وإعتماد خطط عمل المراجعة الداخلیة، فضالً عن مدى كفایة موارد المراجعة الداخلیة  •

 المعتمدة.
خذتھا اإلدارة تاتقییم فعالیة وظیفة المراجعة الداخلیة ومراجعة نتائج وتقاریر المراجعة وكذا تقییم اإلجراءات التي  •

 للتصدي للنتائج التي أسفرت عنھا أعمال المراجعة. 
 وتجیب على كافة اإلیضاحات التأكد من أن الشركة توفر كافة المعلومات الالزمة لمراجعي الحسابات الخارجیین، •

 المطلوبة من قبلھم والالزمة إلجراء المراجعة وإبداء الرأي.
 مجلس اإلدارة. قبل اعتمادھا منمراجعة البیانات المالیة المؤقتة والنھائیة  •
 نوإدارتھا والحد مالتنظیمیة  إجراءات تحدید المخاطرفي تطویر وتنفیذ  إدارة المخاطر وااللتزامأنشطة مراجعة  •

 خطورتھا.
 بالقواعد واألنظمة واجبة اإلتباع.  االلتزامالترتیبات واإلجراءات المعمول بھا لتحقیق مراجعة  •

 
لقد قامت لجنة المراجعة بتقدیم توصیاتھا إلى مجلس اإلدارة إلجراء تقییم خارجي للرقابة الخارجیة للشركة وقد أخذ 
مجلس اإلدارة ھذه التوصیات في اإلعتبار وقرر الموافقة على اإلجراءات التي ذكرتھا اللجنة عند معرفة مالحظات 

العمل الرقابي المعتمد على تقییم المخاطر ألن ھذا سیضمن  على الشركة وفق إطار العربي السعوديالنقد  مؤسسة
 استغالل موارد الشركة بشكل أفضل.

 
 

  لمحات عن أعضاء مجلس اإلدارة ) (ي
 

 رئیس المجلس  ،رضاعلى حسین على 
 

 :العلمیة المؤھالت
 م.1986األمریكیة, في عام ستیر في إدارة األعمال من جامعة بیبرداین بكالیفورنیا, الوالیات المتحدة درجة الماج -
درجة البكالوریوس في إدارة األعمال من جامعة جنوب كالیفورنیا, كالیفیورنیا, الوالیات المتحدة األمریكیة في عام  -

 م.1983
 

 الخبرة المھنیة:
ودیة السععضو منتدب لمجموعة الحاج حسین على رضا وشركاه, ش.م.م, شركة محدودة المسئولیة في المملكة العربیة  -

 م.1995تعمل في مجال توزیع السیارات منذ عام 
 

 المناصب األخرى:
عضو مجلس إدارة مجموعة سامبا المالیة وھي شركة مساھمة عامة في السعودیة (أحد أكبر البنوك في الشرق األوسط)  -

 م وحتى اآلن.2003منذ عام  -لمجال المصرفي والتى تعمل في ا
للتوریدات البترولیة وھي شركة مساھمة مقفلة تعمل في خدمات مزج وبیع زیوت عضو مجلس إدارة شركة العربیة  -

م 2008منذ عام  - التشحیم والوقود بالتعاون مع شركة موبیل إكسون في المملكة العربیة السعودیة والدول المجاورة
 وحتى اآلن.

ویعمل في مجال الخدمات المالیة  رئیس مجلس إدارة بنك جلف وان لإلستثمار وھو شركة مساھمة مقفلة في البحرین -
 م وحتى اآلن.2006منذ عام  -والمصرفیة 

رئیس شركة الوسیلة لتأجیر السیارات,ش.م.م, وھي شركة محدودة المسئولیة (شركة ھیرتز لإلیجار والتأجیر) والتي  -
 م وحتى اآلن.2004منذ عام  –تعمل في مجال السیارات 

لي وھي شركة سعودیة محدودة المسئولیة (في دمج أنظمة تكنولوجیا رئیس الشركة الوطنیة ألنظمة الحاسب اآل -
 م وحتى اآلن.2007منذ عام  –المعلومات) وتعمل في مجال التكنولوجیا 
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عضو غیر تنفیذي مستقل  ،محمد سعود البلیھدالدكتور/   
 

 المؤھالت العلمیة:
 م.1987في عام  –دكتوراة في ھندسة البترول من جامعة جنوب كالیفورنیا, الوالیات المتحدة األمریكیة  -
 .م1982في عام  –جامعة جنوب كالیفورنیا, الوالیات المتحدة األمریكیة ستیر في ھندسة البترول من درجة ماج -
عام  في –مملكة العربیة السعودیة درجة بكالوریوس في ھندسة البترول من جامعة الملك سعود, الریاض, ال -

 .م1978
 

 الخبرة المھنیة:
وھي شركة محدودة المسئولیة (تقدم خدمات البناء وإدارة  نائب الرئیس والمدیر التنفیذي لمجموعة سدر -

 م.1989منذ عام  –المنشآت) 
 
 

  ، رئیس لجنة المراجعةعضو غیر تنفیذي مستقل صالح الشنیفي، الدكتور/
 

 العلمیة:المؤھالت 
 لمحاسبة والمراجعات المالیة الرئیسیة, جامعة فلوریدا أتالنتیك, الوالیات المتحدة األمریكیةا دكتوراة في إدارة األعمال/    -
 درجة الماجیستیر في إدارة األعمال, المحاسبة الرئیسیة , جامعة سانت لویس, الوالیات المتحدة األمریكیة    -
 اإلقتصاد واألعمال (المحاسبة), جامعة الملك سعود, المملكة العربیة السعودیة درجة البكالوریوس في    -
 

 :الخبرة المھنیة
 أستاذ مساعد في المحاسبة, جامعة الملك سعود, الریاض –حتى اآلن   2003 -
 السكرتیر العام لمؤسسة سعفة وعضو مجلس اإلدارة, الریاض, المملكة العربیة السعودیة –حتى اآلن  2008 -
 
 

 عضو غیر تنفیذي  ،خالد حریري
 

 المؤھالت العلمیة:
 جامعة الملك فیصل ،بكالوریوس إدارة األعمال -
 

 :الخبرة المھنیة
 بنك الریاض, المملكة العربیة السعودیة 

 وحتى اآلن 2016النائب األول للرئیس, ورئیس قسم إدارة العمالء والمنتجات, منذ شھر یونیو  -
 2016مایو شھر حتى  2014شھر یولیو  قسم الخدمات والمنتجات , من رئیسالنائب األول للرئیس و -

 شركة ماستر كارد, المملكة العربیة السعودیة
 2014حتى شھر مایو  2012, من شھر مایو ماستر كارد –مدیر منطقة, المملكة العربیة السعودیة والبحرین والیمن  -
 البنك السعودي الفرنسي, المملكة العربیة السعودیة -
ب رئیس قسم أعمال التجزئة المصرفیة ورئیس قسم أصول العمالء وعملیات التجزئة المصرفیة, من شھر أغسطس نائ -

 2012حتى شھر فبرایر  2008
 2008حتى شھر أغسطس  2005رئیس قسم خدمات التجزئة المصرفیة اإلقلیمیة, من شھر یولیو  -
 2005حتى شھر یولیو  2000من شھر أكتوبر رئیس أقسام أنشطة التجزئة المصرفیة وشبكة أعمال التجزئة,  -
 2000حتى شھر أكتوبر  1996رئیس قسم عملیات وخدمات البطاقات, من شھر یونیو  -
 1996حتى شھر یونیو  1993رئیس قسم المشتریات وتأمین البطاقات, من شھر مارس  -
 1993شھر مارس حتى  1991موظف في المكتب الرئیسي للفرع (الصرف وخدمات العمالء), من شھر یولیو  -
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 أسامة عبد الباقي بخاري, عضو غیر تنفیذي 
 

 المؤھالت العلمیة:
 م. 1987درجة البكالوریوس في اإلقتصاد والمحاسبة من جامعة الملك عبد العزیز في جدة, المملكة العربیة السعودیة في عام     -
 

 الخبرة المھنیة :
 بنك الریاض

 وحتى اآلن 2013قسم العملیات المصرفیة للشركات, منذ  –النائب التنفیذي للرئیس     -
 2013حتى  2011قسم السیاسة اإلئتمانیة, من  –النائب التنفیذي للرئیس     -
 2011حتى  2007مدیر إقلیمي للمنطقة الشرقیة, من  –النائب األول للرئیس     -
 2007حتى  2004من  مجموعة العملیات المصرفیة التجاریة, –النائب األول للرئیس     -
 2004حتى  2002مسئول مجموعة العملیات المصرفیة للشركات في المنطقة الغربیة, من  –نائب الرئیس     -
 2002حتى  1998الخاصة ببنك الریاض (الوالیات المتحدة األمریكیة) من  ھیوستنمدیر العالقات العامة في وكالة     -
 
 

 خالد جعفر اللقاني, عضو منتدب 
 

 المؤھالت العلمیة:
 2002درجة البكالوریوس في إدارة األعمال من جامعة ألمیدا, الوالیات المتحدة األمریكیة, في عام     -
 

 الخبرة المھنیة:
حتى اآلن (بعد  2012من  –العضو المنتدب والمدیر التنفیذي للشركة العالمیة للتأمین التعاوني, المملكة العربیة السعودیة     -

 )2012لفترات قصیرة كنائب للمدیر التنفیذي في عام العمل 
 2012حتى  2011من  –العضو المنتدب لشركة قیمة لإلستثمارات, المملكة العربیة السعودیة     -
  2011حتى  2007من  – للتكافل األھليلشركة المدیر التنفیذي الرئیسي     -
 2007حتى  2004من  –التجارياألھلي رئیس مجموعة العمل التأمینى في البنك     -
 2004حتى  2001رئیس قسم التأمین والخدمات التأمینیة المصرفیة في البنك السعودي الھولندي, من     -
 2001حتى  1995رئیس قسم التامیات في البنك السعودي الفرنسي, من     -
 1995حتى  1993مسئول اإلكتتاب الخاص بالشركة الوطنیة للتأمین التعاوني, من     -
 
 

 ي, عضو غیر تنفیذي كریستوفر فیلیب دول
 

 المؤھالت العلمیة:
 1999في التسویق المباشر من المعھد البریطاني للتسویق المباشر في عام  دبلوم   -
 1986عضو منتسب في معھد التأمین المعتَمد, المملكة المتحدة في عام    -
 1982في المملكة المتحدة في عام  دارة األعمالكومبتون إلدرجة البكالوریوس في الفنون مع مرتبة الشرف من كلیة    -
 

 الخبرة المھنیة: 
حتى  2011من   –لمدیر التنفیذي لعملیات اإلمارات والبحرین والخاصة بشركة رویال أند صان ألیانس(الشرق األوسط) ا     -

 اآلن
 2011حتى  2010من  –فیذي لشركة أر إس أیھ للتأمین في ھونغ كونغ لمدیر التنا     -
 2010حتى  2005من  –مدیر وكبیر المسئولین التنفیذیین لمجموعة استرالیا للتأمین (تایالند)      -
 2005حتى  2003من  –مدیر وكبیر المسئولین التنفیذیین لشركة رویال أند صان ألیانس للتأمین (تایالند)      -
مدیر الشركات الشریكة, قسم العمالء واألشخاص, آسیا, فریق آسیا اإلقلیمي الخاص بشركة رویال أند صان ألیانس للتأمین,    -

  2002حتى  1999من عام  –سنغافورة 
حتى  1997من  –شركة رویال أند صان ألیانس لتأمین المخاطر العالمیة في آسیا عضو منتدب, آسیا (العمالء والوسطاء),     -

1999 
 1997حتى  1995من  –مدیر تطویر, آسیا, شركة شركة رویال أند صان ألیانس الدولیة للتأمین, ھونغ كونغ      -
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 مناصب أخرى:
عضو مجلس إدارة شركة رویال أند صان ألیانس للتأمین (الشرق األوسط), وھي شركة مساھمة مقفلة في البحرین تعمل في     - 

 2012وعضو منتدب منذ  2011منذ عام  – قطاع التأمین
 2017من أكتوبر  –رئیس الشركة األھلیة للتأمین ش.م.ع.ع, وھي شركة مساھمة عامة في عمان تعمل في قطاع التأمین      -

 2011حتى اآلن وقبل ذلك كان عضو في مجالس اإلدارة منذ عام 
 
 

 عضو غیر تنفیذي ،ماثیو ھوتسن
 

 المؤھالت العلمیة:
 م1990درجة ماجیستیر علوم الطبیعة (علم األدویة) من كلیة فیتزویلیام, جامعة كامبریدج, المملكة المتحدة في عام     -
 م2005درجة ماجیستیر العلوم (علم وظائف األعضاء والبیولوجیا الجزیئیة) من الجامعة المفتوحة, المملكة المتحدة, في عام     -
 

 الخبرة المھنیة:
 حتى اآلن 2012ھ للتأمین, المملكة المتحدة منذ شھر سبتمبر مجموعة آر إس آی

 حتى اآلن 2016المدیر المالي, المملكة المتحدة وغرب أوروبا, مجموعة آر إس آیھ, المملكة المتحدة, منذ شھر ینایر  -
 2015حتى أكتوبر  2015المدیر المالي للفریق المؤقت لمجموعة آر إس آیھ, المملكة المتحدة, مایو  -
حتى  2013, مجموعة آر إس آیھ, المملكة المتحدة من دیسمبر والعالقات اإلستثماریة مدیر األداء واإلستراتیجات -

 2015دیسمبر 
 2013حتى دیسمبر  2012مدیر العالقات اإلستثماریة, مجموعة آر إس آیھ, المملكة المتحدة من سبتمبر  -

 2012حتى أغسطس  2011ن نوفمبر شركة كیبل أند وایرلیس العالمیة, المملكة المتحدة, م
 مدیر, قسم التمویل المشترك وعالقات المستثمرین -

 2011حتى أكتوبر  1997شركة مجموعة لیجال أند جنرال, المملكة المتحدة من یونیو 
 )2011حتى سبتمبر  2009مدیر, عالقات واستراتیجیة المستثمرین (من سبتمبر  -
 )2011 سبتمبرحتى  2007مدیر استراتیجة المجموعة (من إبریل  -
 )2007حتى إبریل  2005مدیر استراتیجیة المملكة المتحدة (من مارس  -
 )2005حتى مارس  2004مدیر, التخطیط والحلول التجاریة (من ینایر  -
 )2004حتى ینایر  2003مدیر مالى تجاري (من ینایر  -
 )2002حتى دیسمبر  2001عضو منتدب, قسم التوزیع العام (من ینایر  -
 )2001حتى عام  1999عمالء اإللكترونیین (من عام مدیر ال -

 
 
 د إیست, عضو غیر تنفیذي یول
 

 المؤھالت العلمیة:
 , المملكة المتحدةجامعة ھاالم بكالوریوس تجارة مع مرتبة الشرف من     -
 

 الخبرة المھنیة:
 2014 ش.م.ع.ع,, الشرق األوسط والمدیر التنفیذي لشركة األھلیة للتأمین مجموعة آر إس آیھمدیر تنفیذي إقلیمي لمجموعة      -

 حتى اآلن
 حتى اآلن 2011المدیر التنفیذي, شركة األھلیة للتأمین ش.م.ع.ع, عمان, منذ عام     -
 2011حتى  2009مدیر مجموعة الفعالیة التسویقیة, مجموعة آر إس آیھ, المملكة المتحدة, من عام     -
 2009حتى  2008مدیر المبیعات والتسویق, مجموعة سّالم للتأمین, من عام     -
 2008حتى  2004عضو منتدب, شركة الخدمات المالیة المتعلقة بالسیارات, من عام     -
 2004حتى  2002مدیر التسویق, الخدمات والتأمینیة المتعلقة بالسیارات, من عام     -
 2002حتى  2001المتعلقة بالسیارات. من عام  مدیر التسویق, خدمات التشغیل    -
  2001حتى  1998مدیر التنمیة التجاریة, شركة لومبارد دایركت (شركة تابعة لبنك نات ویست), من عام     -
 1998حتى  1996, شركة لومبارد دایركت (شركة تابعة لبنك نات ویست), من عام  مدیر قسم التسویق    -
 1996حتى  1994, بنك إم بي إن آیھ الدولي, من عام مدیر مبیعات إقلیمي    -
 1994حتى  1991مدیر مبیعات شركات, بنك أسكتلندا, من عام     -
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 أیمن الغامدي, عضو لجنة المراجعة 
 

 المؤھالت العلمیة:
 درجة ماجیستیر (علم المحاسبة) جامعة الملك سعود, الریاض, المملكة العربیة السعودیة    -
 بكالوریوس المحاسبة, جامعة الملك سعود, الریاض, المملكة العربیة السعودیة    -
 

 الخبرة المھنیة:
دیسمبر  – 2017إبریل  ،المملكة العربیة السعودیة ،الریاض ،(مشروع تحویل) ،شركة تمویل تطویر العقارات ،المدیر المالي     -

2017 
 2017إبریل  حتى  2014المدیر المالي, شركة المیاه الوطنیة, الریاض, المملكة العربیة السعودیة, منذ عام     -
 كبیر مدیرى مراجعي الحسابات الداخلیین, قسم المراجعة الداخلیة, شركة المیاه الوطنیة, الریاض, المملكة العربیة السعودیة    -

 2014حتى  2009من عام 
المدیر, قسم الخدمات المالیة, مستشفي الملك فیصل التخصصي ومركز األبحاث, الریاض, المملكة العربیة  قائم بأعمال    -

 2009حتى  2007السعودیة من عام 
 2006مدیر, قسم سیاسات المحاسبة واللوائح المالیة, شركة تیلیكوم السعودیة, الریاض, المملكة العربیة السعودیة, من عام     -

 2007حتى 
 2006حتى عام  2004مدیر التمویل, قسم اإلشراف الطبي, سفارة المملكة العربیة السعودیة, برلین, ألمانیا من عام     -
مدیر حسابات, قسم التمویل, مدینة سلطان بن عبد العزیز للخدمات اإلنسانیة, الریاض, المملكة العربیة السعودیة, من عام     -

 2004حتى  2002
ت واجبة الدفع, الشئون المالیة, مستشفي الملك فیصل التخصصي ومركز األبحاث, الریاض, المملكة العربیة مشرف, المستحقا    -

 2002حتى  1994السعودیة. من عام 
 
 

 عضو لجنة المراجعة ،ریاض الدغیثر
 

 المؤھالت العلمیة: 
 للبترول والمعادن, الظھران), جامعة الملك فھد ةالمالیواإلقتصاد تركیز ماجیستیر إدارة األعمال (    -
 درجة بكالوریوس, الھندسة المدنیة, جامعة الملك فھد للبترول والمعادن, الظھران    -
 محلل مالي معتمد     -
 

 الخبرة المھنیة:
 لإلستشارات (المعروفة سابقًا باسم شركة الحلول المطورة), البحرین شركة إنتیللیجینتزیا 

 حتى اآلن 2008عام المستشار الرئیسي من     -
 المؤسسة المصرفیة العربیة (ش.م.ب)

 2008حتى  2004مسئول مجموعة اإلئتمان والمخاطر, من عام     -
 بنك الریاض, المملكة العربیة السعودیة

 2004حتى  2003النائب التنفیذي للرئیس ومسئول مجموعة المخاطر, من عام     -
 2003حتى  1999وعة اإلئتمان, من عام النائب التنفیذي للرئیس ومسئول مجم    -
 1999حتى  1995المدیر العام المساعد, قسم الخدمات المصرفیة الدولیة, من عام     -
 1995حتى  1993النائب التنفیذي للرئیس والمدیر التنفیذي, وكالة ھوستون, من عام     -
 1993حتى  1989 مساعد كبیر المدیرین, قسم الخدمات المصرفیة الدولیة, من عام    -
 1989حتى  1988مسئول األبحاث والتحلیل, قسم اإلستثمار السھمي, من عام     -
 1988حتى  1987مسئول اإلستثمار, قسم اإلستثمار السھمي, من عام     -
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 ك) لمحات عن فریق اإلدارة
 
 

 خالد جعفر اللقاني
  

 م20/02/1967تاریخ المیالد: 
 الجنسیة: سعودي

 العضو المنتدب و الرئیس التنفیذي المنصب: 
 

  المؤھالت العلمیة:
في ، الوالیات المتحدة األمریكیة من جامعة ألمیدا في إدارة المخاطر درجة البكالوریوس إدارة األعمال -

 م2002عام
 

 الخبرة المھنیة:
كة العربیة بالممل عامةوھي شركة مساھمة العالمیة للتأمین التعاوني الرئیس التنفیذي لشركة العضو المنتدب و -

 ن.م حتى اآل2012منذ عام السعودیة تعمل في قطاع التأمین 
 م 2012وحتى نھایة عام م 2012منذ عام العالمیة للتأمین التعاوني  نائب الرئیس التنفیذي لشركة -
وھي شركة ذات مسئولیة محدودة باإلمارات العربیة المتحدة تعمل  العضو المنتدب لشركة قیمة لالستثمارات -

 .م2012عام نھایة م حتى 2011خالل الفترة من عام  في قطاع االستثمارات،
بالمملكة العربیة السعودیة تعمل في قطاع  للتكافل وھي شركة مساھمة عامةاألھلي الرئیس التنفیذي لشركة  -

 م.2011وحتى عام م 2007في الفترة منذ عام التأمین 
ة بالمملكة العربیة السعودی رئیس مجموعة أعمال التأمین لدى البنك األھلي التجاري وھي شركة مساھمة مقفلة -

 م.2007م وحتى عام 2004خالل الفترة منذ عام تعمل في القطاع المصرفي 
عربیة عامة بالمملكة ال لدى البنك السعودي الھولندي وھي شركة مساھمةالتأمین المصرفي رئیس قسم التأمین و -

 م.2004م حتى عام 2001السعودیة تعمل في القطاع المصرفي خالل الفترة منذ عام 
رئیس قسم التأمین لدى البنك السعودي الفرنسي وھي شركة مساھمة عامة بالمملكة العربیة السعودیة تعمل  -

 م2001م حتى عام 1995منذ عام خالل الفترة في القطاع المصرفي 
الكتتاب لدى الشركة الوطنیة للتأمین التعاوني وھي شركة مساھمة عامة بالمملكة العربیة السعودیة مسؤول ا -

 م.1995م حتى عام 1993تعمل في قطاع التأمین خالل الفترة منذعام 
 
 

 فادي أبو الُحسن
  

 م23/11/1970تاریخ المیالد: 
 الجنسیة: كندي

 المنصب: المدیر المالي
 

  المؤھالت العلمیة:
 .م2003، المملكة المتحدة في عام ستراثكالیدماجستیر إدارة األعمال من جامعة  -
 ، الوالیات المتحدةالمحاسبة من جامعة والیة كالیفورنیا تخصصبكالوریوس العلوم في إدارة األعمال مع  -

 .م1994في عام  االمریكیة
 م.2009عام  )، المملكة المتحدة فيCIIمنحة في التخطیط المالي من معھد التأمین ( -

 الخبرة المھنیة:
 . نم وحتى اآل2013 منذ عام عضو اللجنة الفرعیة للمالیة على مستوى اللجنة التنفیذیة للتأمین السعودیة -
 .نم وحتى اآل2013 منذ عام العالمیة للتأمین التعاونيالمدیر المالي في الشركة  -
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مل تع إماراتیةوھي شركة ذات مسؤولیة محدودة  ة بشركة وھبة لخدمات التأمینیاإلدارالشئون مدیر المالیة و -
 .م2012م حتى عام 2004في قطاع التأمین منذ عام 

 GET Group/Global Information)لتقنیة المعلومات  الكونیةالمراقب المالي لدى الشركة  -
Technology)  م حتى 1999وھي شركة ذات مسؤولیة محدودة تعمل في قطاع تقنیة المعلومات من عام

 .م2004عام 
یة نوھي شراكة عامة تعمل في قطاع تقاستشاري األعمال وتقنیة المعلومات بشركة ھاي تك للكمبیوتر  -

 .م1999م حتى عام 1996تحدة األمریكیة من عام  المعلومات بالوالیات الم
وھي شراكة عامة تعمل في قطاع تقنیة المعلومات  المتحدة والتمویل بشركة رویال فورتشن مدیر المحاسبة -

 .م1996م حتى عام 1990الوالیات المتحدة األمریكیة من عام في 
 
 

 أحمد خلیفة حسن
  

 م10/03/1972تاریخ المیالد: 
 الجنسیة: مصري

 المنصب: المدیر التنفیذي للشؤون الفنیة
  

  المؤھالت العلمیة:
 .م1993(مدینة القاھرة) مصر في عام بكالوریوس التجارة جامعة القاھرة،  -

 
 الخبرة المھنیة:

 .نحتى اآلم 2012م منذ عاالعالمیة للتأمین التعاوني المدیر التنفیذي للشؤون الفنیة في الشركة  -
رة من الفت خالل، ، وھي شركة مساھمة تعمل في قطاع التأمین في مصرالمدیر الفني بشركة ألیانز للتأمین -

  .2012إلى یولیو  2012ینایر 
ألقسام غیر البحریة) بشركة المشرق للتأمین وھي شركة ذات مسؤولیة محدودة تعمل لمساعد المدیر العام ( -

 .م2011م حتى نھایة عام 2011منذ عام  اإلماراتفي قطاع التأمین في 
شركة مساھمة عامة في المملكة العربیة السعودیة نائب الرئیس الفني بالشركة األھلیة للتأمین التعاوني وھي  -

 .م2011م حتى عام2009تعمل في قطاع التأمین منذ عام 
وھي شركة ذات مسؤولیة محدودة تعمل في قطاع التأمین في مصر منذ  مساعد نائب الرئیس بشركة مارش -

 .م2009م حتى عام 2006عام 
) وھي شركة مساھمة تعمل في قطاع AIGللتأمین ( مریكیةمدیر مركز أرباح الطاقة بشركة المجموعة األ -

 .م2006م حتى عام 2004التأمین في مصر منذ عام 
في شركة مصر للتأمین وھي شركة حكومیة تعمل في التأمین  العامة الحوادثالتأمین الھندسي و  مكتتبيكبیر  -

 .م2004م حتى عام 1995بمصر منذ عام 
 
 

  راماسوامي يساالقام رھاشاشید
  

 م14/11/1967تاریخ المیالد: 
 الجنسیة: ھندي

 المنصب: المدیر التنفیذي لالستراتیجیة والتغییر
 

 المؤھالت العلمیة:
ماجستیر العلوم في علوم وھندسة المواد من جامعة والیة واشنطن، الوالیات المتحدة األمریكیة في عام   -

 .م1992
 .م1990للتكنولوجیا بومباي، الھند في عام بكالوریوس التكنولوجیا من المعھد الھندي  -
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 الخبرة المھنیة:
 .نآلم حتى ا2012 منذ عامالعالمیة للتأمین التعاوني في الشركة  المدیر التنفیذي لالستراتیجیة والتغییر -
نس للتأمین شركة رویال صیندیرام الالیالمدیر العام لإلستراتیجیة و التغییر و رئیس المشاریع الفنیة في  نائب -

 .م2012م حتى عام 2007وھي شركة ذات مسؤولیة محدودة تعمل في قطاع التأمین بالھند منذ عام (الھند) 
وھي شركة ذات مسؤولیة محدودة تعمل  Dresser-Randشركة دریسر راند مدیر المبیعات اإلقلیمي في  -

 .م2007 نھایة عامم حتى 2007في قطاع الغاز بالھند منذ عام 
مصنع أثي ریفر للصلب وھي شركة ذات مسؤولیة محدودة تعمل في قطاع الحدید في كینیا مدیر العملیات في  -

 .م2006م حتى عام 2005منذ عام 
شركة جلوبال جاسس وھي شركة ذات مسؤولیة محدودة تعمل في قطاع الغاز في كینیا مدیر المبیعات في  -

 .م2005م حتى عام 2003منذ عام 
 .م2002م حتى عام 2000شركة جاسس أونالین منذ مدیر تطویر األعمال في  -
شركة براكسیر وھي شركة ذات مسؤولیة محدودة تعمل في قطاع الغاز في الھند منذ عام مدیر المبیعات في  -

 .م2000م حتى عام 1997
 ل في قطاع الصناعي فيشركة تاتا ریفركتورایز وھي شركة ذات مسؤولیة محدودة تعممدیر التسویق في  -

 .م1997م حتى 1996الھند من 
 
 

 العنزي عطاهللا بدر
 

 م 27/05/1979تاریخ المیالد: 
 سعودي الجنسیة: 

 بة النظامیةاقررئیس الالمنصب: 
 

  المؤھالت العلمیة:
 م1997الثانویة العامة في  -

 
 الخبرة المھنیة:

 .وحتى اآلن 09/2017 منذالعالمیة للتأمین التعاوني في الشركة  بة النظامیةقاررئیس ال -
  09/2017حتى  03/2017من  العالمیة للتأمین التعاونيفي الشركة العمالء رئیس إدارة العنایة ب -
   03/2017حتى  01/2014من  العالمیة للتأمین التعاونيفي الشركة  الشكاوى ومحلل الرقابة النظامیةمدیر  -
  12/2013حتى  09/2011من  العالمیة للتأمین التعاونيالشركة  –لمطالبات امدیر  -
 08/2011حتى  05/2005للتأمین التعاوني من  شركة أكسا–المركبات  مطالباتمدیر نائب  -
 04/2005حتى  01/1999عبد اللطیف جمیل من مدیر حسابات العمالء في شركة  -

 
 

 عباس عبدالغفور خترأ
  

 م 16/12/1979تاریخ المیالد: 
 الجنسیة: باكستاني

 رئیس المراجعة الداخلیة المنصب:
 

 المؤھالت العلمیة:
 .م1999في عام  باكستان درجة البكالوریوس في التجارة من جامعة بنجاب،  -
 .م2006زمیل معھد المحاسبین القانونیین الباكستاني منذ عام  -
 م.2013مراجع خدمات المالیة معتمد في عام  -
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 الخبرة المھنیة:
 .اآلن م وحتى2012منذ عام العالمیة للتأمین التعاوني كبیر المراجعین الداخلیین في الشركة  -
وھي شركة ذات مسؤولیة محدودة تعمل في (الخاصة) خدمات المبیعات المحدودة المراقب المالي بشركة  -

 .م2012عام  م حتى2010قطاع التجزئة في باكستان منذ عام 
موعة شركات مساھمة عامة مجوھي  المالیة المحدودةخلیة لشركة خدمات المراجعة الدا –مدیر مجموعة  -

 .م2010م حتى عام 2006تعمل في قطاع الخدمات المالیة في باكستان منذ 
التأمین اع بشركة برایس ووترھاوس كوبرز وھي شركة ذات مسؤولیة محدودة تعمل في قط متدرب عضو -

 .م2006ام م حتى ع2002في باكستان منذ عام  واالستشارات
 
 

 ولید نجیب المصري
  

 م 22/11/1968تاریخ المیالد: 
 سعوديالجنسیة: 

 مدیر الموارد البشریةالمنصب: 
 

  المؤھالت العلمیة:
 .1995، ، الظھرانة المیكانیكیة التطبیقیة من جامعة الملك فھد للبترول والمعادنبكالوریوس في الھندس -

 
 الخبرة المھنیة:

 وحتى اآلن. 2016 سبتمبر من شھر، العالمیة لدى شركةمدیر الموارد البشریة  -
إلى مایو  2014مدیر الموارد البشریة والشئون اإلداریة لدى مجموعة الراحة للخدمات التقنیة، من مایو  -

 في مدینة الریاض. 2016
دینة ، في م2014إلى مایو  2013مدیر عام الموارد البشریة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، من یولیو  -

 الریاض.
 .2013إلى مایو  2010بي مورغان تشیس، الریاض، من یونیو  بنك جي -لبشریة نائب رئیس الموارد ا -
 .2010إلى یونیو  2008مدیر أول، الموارد البشریة، مدینة إعمار االقتصادیة، جدة، من أكتوبر  -
 .2008إلى سبتمبر  2008من ینایر  جدة،  مدیر الموارد البشریة، شركة رباعیات، -
، في ثالث مراكز  2007إلى دیسمبر  1996شركة الخطوط السعودیة للتموین (الریاض وجدة) من نوفمبر  -

 إسناد األعمال.ھي: مساعد مدیر إدارة الموارد البشریة، المدیر الفني لوحدة التموین بالریاض، مدیر قسم 
 
 

 ریاض عباس الدخیل
 

 م07/09/1982تاریخ المیالد: 
 سعوديالجنسیة: 

 مدیر تقنیة المعلومات والعملیاتالمنصب: 
 

  المؤھالت العلمیة:
 . 2007كالوریوس في ھندسة الكمبیوتر، جامعة الملك فھد للبترول والمعادن، الظھران، درجة الب -

 
 الخبرة المھنیة:

 وحتى اآلن. 2016، من نوفمبر العالمیة مدیر تقنیة المعلومات والعملیات لدى شركة -
 .2016إلى نوفمبر  2013أكتوبر ندیة للتأمین التعاوني، الریاض، المعلومات، الشركة السعودیة الھمدیر تقنیة  -
 .2013إلى أكتوبر  2010مدیر تقنیة المعلومات المساعد، شركة الراجحي تكافل، الریاض، من دیسمبر  -
 2007 رایرفبالمملكة العربیة السعودیة، من ، الریاض، للتأمینمحلل تطبیقات تقنیة المعلومات، شركة أكسا  -

 .2010إلى دیسمبر 
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 عیثانمحمد ال لیلى
 

 م 12/09/1986تاریخ المیالد: 
 الجنسیة: سعودیة 

 العنایة بالعمالء إدارة رئیسالمنصب: 
 

 المؤھالت العلمیة: 
 في علوم الحاسب اآللي دبلوم متقدم  - 
 في التمریض العام دبلوم متقدم   -
 

 الخبرة المھنیة: 
 2017العمالء في شركة العالمیة ب العنایةمسئولة    -
 2017مشرفة ضمان الجودة في شركة العالمیة    -
 2014مشرفة خدمة العمالء في مجموعة العیسى    -
 2011وكیل ومسئول خدمة العمالء في مجموعة النجم    -
 2010مشرفة سكرتاریة في مستشفى الموسى العام   -

 
 
 
 
 
 

 عن مجلس اإلدارة
 

                                                  
 خالد جعفر مصطفى اللقاني                 علي حسین علي رضا 

الرئیس التنفیذيالعضو المنتدب و                                رئیس مجلس اإلدارة    

                                                      


	تتوزع أنشطة الشركة بين قطاعات ومجالات الأعمال الرئيسية على النحو الآتي:
	العائد والمساهمة في نتائج الأعمال حسب قطاعات أعمال التأمين المختلفة
	* صافي نتائج الإكتتاب لا يشمل مصاريف الإكتتاب الأخرى غير المخصصة.
	قطاعات العمل
	اجمالي أقساط التأمين المكتتبة
	صافي أقساط التأمين المكتتبة
	* صافي نتائج الإكتتاب لا يشمل مصاريف الإكتتاب الأخرى غير المخصصة.
	ليس للشركة أية فروع تابعة في أي اختصاص.
	تغطي المعلومات المقدمة في الجداول أعلاه الخمس فترات الأخيرة للتقارير المالية. التحليل أدناه يوضح التغيرات في النتائج التشغيلية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2017م مقارنة بالسنة السابقة المنتهية في 31-12-2016م. ولم تعلن الشركة عن أية توقعات بخصوص الن...
	بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 263.37 مليون ريال سعودي في 2017م مقارنة بـ 310.75 مليون ريال سعودي في 2016م. محفظة المركبات والمحفظة الطبية شهدتا نمواً خلال سنة 2017م. جميع محافظ التأمين الأخرى شهدت إنخفاضاً في الأقساط مقارنة بسنة 2016م. الانخفاض ال...
	ولمواجهة الظروف الإقتصادية الصعبة في عام 2017، فقد تبنت الشركة منهجية اتسمت بالالتزام الشديد بمعايير الاكتتاب واختيار المخاطر وسياسات الأسعار بهدف الحصول على الربحية. ونتيجة لذلك، وفي حين أن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة كان أقل في سنة 2017م، إلا أن ص...
	انخفض صافي فائض الإكتتاب بنسبة 0.95% من (100.12) مليون ريال سعودي في 2016م إلى (99.18) مليون ريال سعودي في 2017م.
	الدخل المتحصل عليه من استثمار حملة الوثائق (2.94) مليون ريال سعودي في سنة 2017م يتماشى عامة مع (3.06) مليون ريال سعودي في سنة 2016م.
	شهدت المصاريف الإدارية والعمومية لعمليات التأمين انخفاضاً بنسبة 0.14% من (57.18) مليون ريال سعودي في 2016م إلى (57.10) مليون ريال سعودي في 2017م. هذا الانخفاض في المصاريف الإدارية والعمومية يعزى إلى الإجراءات والتدابير المجدية التي اتخذتها الشركة من أ...
	حققت نتائج عمليات التأمين لعام 2017م فائضا وقدره (45.03) مليون ريال سعودي مقارنة بـ (46.43) مليون ريال سعودي في 2016م. ويعزي هذا الفائض أساسا إلى تحسن أداء فئات المركبات و الممتلكات. يرجع نقص الأرباح في هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إل...
	الدخل المتحصل عليه من استثمار المساهمين انخفض من (6.30) مليون ريال سعودي في 2016م إلى (5.76) مليون ريال سعودي  في عام 2017م نظراً لإنخفاض العائد على الاستثمارات وانخفاض متوسط العائد في السوق.
	إجمالي الدخل الشامل لسنة 2017م بلغ (44.31) مليون ريال سعودي مقارنة بـ (46.94) في سنة 2016م.
	(5) أساسيات  التقارير
	تم إعداد البيانات المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية (IFRS) ووفقاً لأحكام نظام الشركات. أسس إعداد وعرض البيانات المالية والسياسات المحاسبية الهامة تم إيضاحها بمزيد من التفصيل بالإيضاح رقم (2)، (3) و (4) من إيضاحات البيانات المالية.
	(6)  سياسة توزيع الأرباح
	(7) المخاطر التي تواجه الشركة
	لقد أسست الشركة إطاراً لإدارة المخاطر لتحقيق الإدارة الفعالة للمخاطر المختلفة التي تجابه الشركة. ولهذا الغرض، تبنت الشركة مفهوم "خطوط الدفاع الثلاثة"، وهو مفهوم ينطوي على ثلاثة مستويات ضمن الشركة في سياق إدارة المخاطر على النحو المبين أدناه.
	خط الدفاع الأول: يشتمل هذا الخط على جميع وحدات العمل المسؤولة مسؤولية مباشرة عن إدارة المخاطر التي تواجهها الشركة. ويتعين على هذه الوحدات تطبيق جميع الضوابط اللازمة والإجراءات المتعلقة بعمل الخط الأول (والتي تتضمن تقديم التقارير وإجراء المراجعات).
	خط الدفاع الثاني: يشتمل هذا الخط على مهام الرقابة المتمثلة في إدارة المخاطر والالتزام. وتكون إدارة المخاطر مسؤولة عن التأكد من أن الضوابط والإجراءات المتعلقة بجميع أنواع المخاطر يتم تطبيقها بكل فاعلية من قبل خط الدفاع الأول. ويتم هذا الأمر من خلال تقد...
	خط الدفاع الثالث: يصار إلى إدارة هذا الخط من قبل إدارة التدقيق الداخلي والتي تقوم بتقديم تاكيدات مستقلة حول فاعلية نظام الرقابة إلى لجنة المراجعة التابعة للشركة.
	كما قامت الشركة بتكوين لجنة مخاطر ترجع في عملها إلى مجلس الإدارة ويترأسها أحد الأعضاء غير التنفيذيين. وتتولى اللجنة مسؤولية الاشراف على جميع الترتيبات المتعلقة بإدارة المخاطر لدى الشركة. ومن خلال هذا المنبر يتم مناقشة جميع ما تواجهه الشركة من مخاطر وي...
	وتقوم وحدات العمل في خط الدفاع الثاني وخط الدفاع الثالث بتقديم تقاريرها إلى لجنة المراجعة على أساس ربع سنوي.
	كما قامت الشركة بتطوير:
	1- مفهوم "القدرة على تحمل المخاطر" وهو مفهوم اعتمده مجلس الإدارة ويوضح جميع مؤشرات المخاطر والقيود في مواجهة جميع المخاطر، ويصار إلى تقديم تقارير بشأن الالتزام بهذا المفهوم إلى لجنتي المخاطر والمراجعة على أساس ربع سنوي.
	2- مجموعة من السياسات التي سيصار إلى تطبيقها عبر جميع قطاعات العمل في الشركة، ويتمثل هدفها في إدارة المخاطر عبر جميع أقسام الشركة.
	3- "إطار الصلاحيات المسندة" الذي يهدف إلى وضع تعريف واضح للإجراءات والحدود المتعلقة بإصدار الموافقات المالية والتشغيلية والفنية.
	ويمكن تصنيف المخاطر التي تواجهها الشركة على النحو التالي:
	أ) المخاطر المالية
	تتمثل الأدوات المالية الرئيسية للشركة في الذمم المدينة الناشئة عن عقود التأمين وإعادة التأمين، النقد وما يعادل النقد، الودائع لدى البنوك والإستثمارت في السندات والصكوك. لا تدخل الشركة في معاملات المشتقات المالية.
	1. مخاطر الإئتمان: تسعى الشركة للتقليل من مخاطر الأئتمان المتعلقة بالأطراف الأخرى (العملاء، وسطاء التأمين ومعيدي التأمين) وذلك من خلال سياسة ائتمان واضحة والتي تحدد مؤشرات وضع حدود إئتمان للأطراف المقابلة وكذا لإختيار الأطراف المقابلة لإعادة التأمين.
	2. مخاطر السيولة: تتم الرقابة على متطلبات السيولة على أساس منتظم ويتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان كفاية السيولة  المالية  للوفاء بالإلتزامات الحالية والمستقبلية متى ما كان ذلك مطلوباً.
	3. مخاطر سعر السوق: تقوم الشركة بالحد من مخاطر سعر السوق من خلال سياسة إستثمار متحفظة.
	4. مخاطر نسبة عائد الإستثمارات: تقوم الشركة بالحد من خطر نسبة عائد الإستثمارات من خلال مراقبة التغيرات في نسب عائد الإستثمارات المتعلقة بنقد وإستثمارات الشركة.
	5.  مخاطر أسعار صرف العملات: ليس لدى الشركة أي مخاطر أسعار صرف العملات هامة وذلك لمحدودية تعاملاتها بالعملات الأجنبية.
	ب) المخاطر الإستراتيجية
	تتم إدارة المخاطر الإستراتيجية بفعالية من خلال إجراءات منظمة لوضع ومراجعة الإتجاه الإستراتيجي للشركة، بناء على دراسة متحفظة لبيئة الاقتصاد الكلي، التطورات في سوق التأمين، تحليل المنافسين وتقييم الشركة لقدرة تحملها للمخاطر. كما أن الشركة تستفيد أيضاً م...
	ت) مخاطر التشغيل
	تم توجيه موارد هامة للحفاظ على بيئة تشغيل فعالة من خلال توظيف التقنية الحديثة وإطار السياسات التي تتناول جوانب مثل مسئوليات الشركة، مبادئ الأعمال وميثاق السلوك المهني. كما إن الإدارة التنفيذية للشركة يراقب عن كثب التعرض التراكمي لمخاطر التشغيل ويقدم ت...
	ث) المخاطر النظامية
	قامت الشركة بتعيين مسئول التزام بمستوى مناسب من الإستقلالية تابع للجنة المراجعة. كما تم تطوير إطار شامل لإدارة المخاطر النظامية وذلك لضمان الالتزام بالمتطلبات النظامية المطبقة ومتابعة ومراقبة التغييرات النظامية وتمكين الشركة من أن تظل ملتزمة بالتغيرات...
	ج) مخاطر التأمين
	إن طبيعة محفظة أعمال الشركة تتميز بمداها القصير وسرعة تسوية المطالبات. كما أن الشركة تعتمد سياسة تسعير مخاطرها بناء على عوامل فنية وتقوم بالتنسيق مع مجموعة آر أس آيه في الجوانب الفنية متى ما كانت تراه ضرورياً. كما أن الشركة تقوم بمراجعة دورية لكافة مح...
	ح) مخاطر السمعة
	بادرت الشركة إلى وضع تدابير تمكنها من إدارة مخاطر السمعة بصورة استباقية مع التركيز خصيصاً على خدمة العملاء والوسطاء بطريقة تحظى برضاهم.
	(ب) الأسهم، الأوراق المالية المتعلقة بتعاقدات، حقوق الاكتتاب، أدوات الدين
	(1) من لهم مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت (بخلاف أعضاء مجلس الإدارة، أو كبار التنفيذيين أو أزواجهم أو أطفالهم القصر)
	لا يوجد مساهمون أفراد يملكون أكثر من 5% من فئة أسهم الشركة ذات أحقية التصويت.
	المساهمون الكبار (غير الأفراد) وملكيتهم في الشركة على النحو التالي:
	رويال أند صن اللاينس للتأمين (الشرق الأوسط) المحدودة ش.م.ب.م       50.07%
	بنك الرياض                                                                            19.92%
	(2) من لهم مصلحة في الأسهم، الأوراق المالية التعاقدية، حقوق الاكتتاب، أدوات الدين من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أزواجهم أو أولادهم القصر
	*تم تعيين الدكتور / صالح الشنيفي  في المجلس بتاريخ 28-11-2017م
	# استقال السيد/ خالد عبد العزيز الحمدان خلال هذه السنة اعتباراً من 27-11-2017م.
	تم تخصيص الأسهم المشار إليها أعلاه إلى أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لما ورد بالنظام الأساسي للشركة والذي يتطلب أن يمتلك عضو مجلس الإدارة أسهم في الشركة تبلغ قيمتها الإسمية 10.000 ريال غير قابلة للتداول وقد تمت إزالة هذا الشرط في اللوائح الداخلية التي تم ت...
	لا يوجد لأي من أزواج أعضاء مجلس الإدارة أو أبنائهم القصر أية مصالح في أسهم الشركة. كما لا يوجد لأي من كبار التنفيذيين أو أزواجهم أو أبنائهم القصر أية مصالح في أسهم الشركة.
	الشركة لم تصدر أية أدوات دين كما لم تدخل في أية تعاقدات تتعلق بالأوراق المالية، كما لا يوجد للشركة أية شركات تابعة تعمل داخل أو خارج المملكة العربية السعودية.
	(3) الإقتراض، إصدار / إسترداد الضمانات
	الشركة لم تقترض أية أموال كما لم تصدر ولم تمنح أية أدوات دين قابلة للتحويل أو الاسترداد أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو أية حقوق أخرى مشابهة. كما لم تصدر أو تمنح أية حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقد...
	(ج)  المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
	المعاملات مع مجموعة آر إس آيه
	- اتفاقية استخدام العلامة التجارية
	تم توقيع اتفاقية استخدام العلامة التجارية مع مجموعة آر إس آيه و تم تجديدها بتاريخ 11/03/2014م حيث مدة العقد غير محددة ومرتبطة بمساهمة مجموعة آر إس آيه في شركة العالمية من خلال رويال أند صن اللاينس الشرق الأوسط. وخلال الفترة من تاريخ 01-01-2017م إلى تا...
	- عقود إعادة التأمين
	قامت الشركة بترتيبات إعادة تأمين مع مجموعة آر أس آيه للتأمين ش.م.ع من خلال توقيع عقود إعادة التأمين تبدأ من تاريخ 01-01-2017م وتنتهي بتاريخ 31-12-2017م، بشروط السوق. وفي إطار هذه العقود، قامت الشركة بدفع مبلغ (24.74) مليون ريال سعودي تمثل أقساط إعادة ...
	- إتفاقية الأعمال الفنية
	وقعت الشركة إتفاقية أعمال فنية مع مجموعة آر إس أيه للتأمين ش.م.ع  والتي تم اعتمادها من مؤسسة النقد العربي السعودي وتم تجديدها بتاريخ 21/09/2014م لمدة خمس سنوات. و من خلال هذه الإتفاقية، تقدم مجموعة آر إس أيه للتأمين ش.م.ع خدمات تقنية إلى الشركة. خلال ...
	وتعتبر مجموعة آر إس أيه للتأمين ش.م.ع، طرف ذو علاقة بالشركة وذلك من خلال أحد مساهميها الرئيسيين وهي شركة رويال آند صن اللاينس (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م. و يعتبر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم ممثلين لشركة رويال أند صن اللاينس الشرق الأوسط على مستوى م...
	- ماثيو هوتسن
	- لويد إيست
	- كريستوفر دولي
	- خالد اللقاني
	المعاملات مع بنك الرياض و الشركات التابعة لها
	المعاملات مع بنك الرياض
	- عقود تأمين
	خلال الفترة من تاريخ 01-01-2017م إلى تاريخ 31-12-2017م، دخلت الشركة في عقود تأمين سنوية مع بنك الرياض، أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة الذي يقوم بتوفير التغطية التأمينية الخاصة ببرنامج تأمين تأجير المركبات والتأمين المصرفي لتغطية حالات احتيال موظفي ...
	( القيمة  بالريال السعودي)
	المعاملات مع الشركات التابعة لبنك الرياض
	- عقود التأمين من خلال شركة الرياض لوكالة التأمين
	دخلت الشركة في عقد وكالة مع شركة الرياض لوكالة التأمين (شركة تابعة لبنك الرياض) بتاريخ 29/07/2013م لتسويق وبيع منتجات الشركة حيث سجلت 20.48 مليون ريال سعودي كإجمالي أقساط تأمين مكتتبة خلال الفترة من تاريخ 01-01-2017م إلى تاريخ 31-12-2017م و تم دفع مبل...
	( القيمة  بالريال السعودي)
	و يعتبر بنك الرياض أحد مساهمي الشركة الرئيسيين و ذلك بنسبة 19.92% من أسهم الشركة. و يعتبر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم ممثلين لبنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة:
	- خالد حريري
	- أسامة بخاري
	المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة و كبار التنفيذيين
	- عقود تأمين
	خلال الفترة المعد عنها التقرير دخلت الشركة في عقود تأمين بشروط السوق بطريقة مباشرة أو مع مؤسسات تجارية تملك مصلحة مباشرة مع أعضاء مجلس إدارة الشركة، الرئيس التنفيذي والمدير المالي  وبيانها كالتالي:-
	( القيمة  بالريال السعودي)
	بجانب ما ذكر أعلاه، لا توجد أية معاملات أو عقود دخلت فيها الشركة تتعلق بعمليات أو أنشطة يكون فيها مصلحة مادية لأعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي، أو المدير المالي.
	(د) المبالغ النظامية مستحقة السداد والمبالغ المسددة للجهات الحكومية
	(1) لا يوجد للشركة أية مبالغ نظامية معلقة أو مستحقة السداد حتى 31-12-2017م، باستثناء ما يلي:
	( القيمة  بالريال السعودي)
	المبالغ المستحقة السداد للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية جزء من "مصاريف مستحقة أخرى" في الإيضاح رقم 14 من القوائم المالية.
	**  تكاليف أعمال الإشراف والرقابة لمؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني مدرجة معا ضمن "أتعاب إشراف مستحقة" في الإيضاح رقم 14 من القوائم المالية.
	*** ضريبة الإستقطاع الواجبة السداد جزء من "ضريبة استقطاع مستحقة" في الإيضاح رقم 14 من القوائم المالية. بالإضافة إلى هذا المبلغ يوجد مخصصات لضريبة استقطاع مستحقة في القوائم المالية وغير واجبة السداد والمتراكمة في القوائم المالية.
	**** الزكاة وضريبة الدخل مبينة أعلاه لعام 2016 و 2017 كل على حدة والتي تم ادراجها في القوائم المالية (الرجاء الرجوع إلى الإيضاح 16-د من القوائم المالية).  المخصص الإجمالي للزكاة وضريبة الدخل يمثل مبلغ 31,054,861  ريال سعودي حتى نهاية 2017م ومبلغ 25,51...
	(2) بيان بالمبالغ المسددة إلى الهيئات الحكومية خلال الفترة من 01-01-2017م حتى 31-12-2017م
	( القيمة  بالريال السعودي)
	(هـ) مزايا العاملين
	لم تستثمر الشركة أو تكون أية مخصصات تتعلق بمزايا العاملين بخلاف المبالغ الموجهة لدفع المكافآت السنوية ومكافآت نهاية الخدمة خلال الإجراءات العادية للعمل.
	(و) إقرارات
	1) سجلات الحسابات أعدّت بالشكل الصحيح.
	2) نظام الرقابة الداخلية أعدّ على أسس سليمة ونفّذ بفاعلية.
	3) لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
	(ز) تقرير مراقب الحسابات الخارجي
	أصدر مراقبو الحسابات الخارجيين رأيا غير متحفظ ولم يتضمن تقريرهم أي تحفظ على البيانات المالية. في تقريرهم بينوا أنه في رأيهم واعتقادهم أن البيانات المالية بصفة عامة:
	 تظهر بصورة عادلة كافة الجوانب الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 31-12-2017م،  أدائها المالي وتدفقاتها النقدية لهذا العام المنتهي وذلك وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية، وما تم تعديله بواسطة مؤسسة النقد العربي السعودي مع الأخذ في الاعتبار ضر...
	 وبناء على المعلومات المتاحة لهم فلم يلفت انتباههم أي شئ يجعلهم يعتقدون أن الشركة لم تلتزم في كل الجوانب المعنية بالمتطلبات المطبقة في نظام الشركات التجارية والنظام الأساسي فيما يتعلق بإعداد وعرض البيانات المالية.
	ولكن المشكلة الأساسية والأكثر أهمية أثناء المراجعة كانت القوائم المالية التي تضمنت مطالبات غير مسددة وذلك بسبب كبر المبالغ المتضمنة فيها واتخاذ قرارات هامة من قبل الإدارة لإنهاء هذه المطالبات غير المسددة.
	(ح) استمرار مراقبي الحسابات الخارجيين
	وافق مجلس الإدارة على كل توصيات لجنة مراجعة الحسابات المتعلقة بتعيين وتحديد أجور مراقبي الحسابات الخارجيين.
	لم يوصِ مجلس الإدارة باستبدال مراقبي الحسابات الخارجيين قبل انتهاء الفترة الحالية المعينين من أجلها.
	سيأخذ مجلس الإدارة بعين الإعتبار مراجعة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين لسنة 2018م وتقديم المقترحات الخاصة بذلك للمساهمين خلال إجتماع الجمعية العمومية وفقا للنظام.
	(ط) قواعد الحوكمة
	(1) الإلتزام بالقوانين واللوائح
	أ- الإلتزام بلائحة حوكمة الشركات  الصادرة عن هيئة السوق المالية
	خلال هذا العام, اتخذت الشركة عددًا من الخطوات الهامة للإلتزام بكافة الأحكام الواردة باللائحة الجديدة لحوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والتي تتضمن من بين أحكامها:
	- مزامنة عضويات لجنة مراجعة الحسابات ولجنة المخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت بما يتوافق مع متطلبات اللائحة الجديدة.
	- تحديث كتيب الحوكمة الخاص بمجلس إدارة الشركة والبنود المرجعية الخاصة بلجان المجلس لتطبيق التغيرات وتقديمه للمساهمين للموافقة عليه في اجتماع الجمعية العامة العادية.
	- تحديث سياسة المكافآت الخاصة بمجلس الإدارة ولجانه والإدارة العليا.
	تقوم الشركة بمراجعة موقعها الإلكتروني لتقييم القيام بالتحسينات المطلوبة لنشر المعلومات المتطلب نشرها وفقًا للوائح فيما يتعلق بكل مما يلي:
	المادة 8 (أ) – معلومات عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والتي يجب أن تشمل خبرة ومؤهلات ومهارات المرشحين والوظائف والعضويات السابقة والحالية التي يشغلونها
	المادة 13 (د) – تاريخ ومكان وأجندة اجتماعات الجمعية العامة
	المادة 14 (ج) – المعلومات المتعلقة ببنود أجندة الجمعية العامة
	المادة 68 – نشر إعلان الترشيح
	المادة 89 (3) – البيانات المستمرة
	المادة 91 – تقرير لجنة مراجعة الحسابات
	سوف تضمن الشركة أن هذه البيانات تكون متاحة على موقعها الإلكتروني عند فتح الترشح لمجلس الإدارة وعقد جمعية عامة وما يتعلق بالبيانات المستمرة.
	يحضر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي اجتماعات الجمعية العامة الخاصة بالشركة ويلاحظون الإقتراحات وأبرز الآراء التي يقدمها المساهمون عن الشركة وأدائها.
	ووفقًا لما سبق فإن الشركة ستلتزم بأحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية والتي تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 31-12-2017م.
	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:
	ب - الإلتزام بلائحة حوكمة شركات  التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي
	في العام 2015م، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي لائحة حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين. وقامت الشركة بتقييم مدى إلتزامها بمتطلبات اللائحة واتخذت التدابير اللازمة لاستيفاء متطلبات الالتزام بتلك اللائحة والتي تتضمن، من بين أمور أخرى، إجراء مراجعة وتح...
	(2) مجلس الإدارة
	أ. تشكيل مجلس الإدارة
	وفقاً لما ورد بالنظام الأساسي للشركة يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عدد (9) أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن ثلاثة سنوات.
	وخلال الفترة من 01-01-2017م وحتى 31-12-2017م، طرأت التغييرات التالية:
	 استقالة السيد/ خالد الحمدان بتاريخ 27-11-2017م.
	 تعيين الدكتور/ صالح الشنيفي بتاريخ 28-11-2017م.
	بناء على التغييرات أعلاه فإن عضوية المجلس كالتالي:
	* تعيين الدكتور / صالح الشنيفي  بتاريخ 28-11-2017م.
	** آر أس أيه يقصد بها شركة رويال أند صن اللاينس (الشرق الأوسط) المحدودة ش.م.ب.م
	# استقالة السيد/ خالد الحمدان بتاريخ 27-11-2017م.
	تم إحاطة الجهات الرقابية بكافة التغييرات أعلاه وفقاً لما تقضي به الأنظمة واللوائح.
	ب. أسماء الشركات المساهمة التي يكون أياً من أعضاء مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها
	ج. مهام مجلس الإدارة
	مجلس الإدارة هو المسئول عن توجيه ومراقبة أداء الشركة نيابة عن مساهميها. وهو المسئول أمامهم عن نشاطات وأعمال الشركة من كافة الأوجه، ومن مسئوليات مجلس الإدارة إعداد الخطط المستقبلية، مراقبة الأداء التشغيلي، ضمان توافر سياسات فعالة لإدارة المخاطر، التحقق...
	قام مجلس الإدارة بتشكيل عدد من اللجان لتساعده على أداء المهام الموكلة إليه، وبيانها كالتالي:
	- اللجنة التنفيذية
	- لجنة الاستثمار
	- لجنة الإفصاح
	- لجنة المراجعة
	- لجنة المخاطر
	- لجنة الترشيحات والمكافآت
	تلتزم الشركة بتنفيذ إطار متكامل من لوائح حوكمة الشركات والذي يمكنها من تحديد ومراقبة الأداء اللازم لتحقيق أهداف وخطط الشركة. وليتحقق ذلك فإن الشركة تعمل ضمن مجموعة من مبادئ الحوكمة بالإضافة إلى مهام ومسئوليات مجلس الإدارة والتي تمثل سوياً مرجعاً لحوكم...
	د. رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
	اقتسام المسئوليات والمهام بين رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب محدد بدقة ووضوح بموجب القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة بما يتوائم مع القوانين واللوائح السارية بالمملكة العربية السعودية، حيث لا يتدخل رئيس مجلس الإدارة في أعمال الإدارة اليومية...
	هـ. الإجتماعات
	عقد مجلس الإدارة خلال العام 2017م عدد أربعة إجتماعات، تم حضورها من قبل أعضاء المجلس كالتالي:
	* تم تعيينه خلال الفترة
	# استقال خلال الفترة
	ومنذ بداية الشركة، قام مجلس الإدارة بوضع إجراءات عقد الإجتماعات عبر الهاتف قيد التنفيذ للسماح لإدارة الشركة بتقديم القوائم المالية الأولية والسنوية وفقًا للمهلة المحددة نظاميا وذلك للموافقة عليها وكذا الموافقة على تقرير مجلس الإدارة. وخلال العام 2017م...
	* تم تعيينه خلال الفترة
	تقييم أداء مجلس الإدارة واللجنة
	قام مجلس الإدارة بالإشتراك مع لجنة الترشيحات والمكافآت بوضع عملية ذات مرحلتين لمراجعة أداء مجلس الإدارة. في المرحلة الأولى يقوم أمين المجلس بتوزيع استبيان على الأعضاء يدعوهم إلى تقديم آرائهم المتعلقة بمجموعة من المعايير الخاصة بتشكيل وهيكل وأنشطة وأدا...
	يقوم مجلس الإدارة في نهاية كل عام بعقد تقييم ذاتي معتمد على المناقشة والذي يتم تنظيمه بواسطة أمين المجلس ويتعلق بواجباتهم الموكلة إليهم كما هو محدد في صلاحيات اللجنة. يتم وضع الإستنتاجات النهائية في شكل مستند مذكرة من رئيس اللجنة ويشاركها مع لجنة التر...
	تخطط الشركة لتشكيل لجنة تقوم بمراجعة مستقلة بواسطة هيئة خارجية مناسبة في 2018م. لم يتم عقد مثل هذه المراجعة في عام 2017م.
	ج) اجتماعات المساهمين
	عقدت الشركة ثلاثة (3) اجتماعات جمعية عامة للمساهمين خلال العام المالي 2017م مبينة في الأسفل.
	وفي خلال هذه الاجتماعات قامت الشركة باتخاذ كل الخطوات الضرورية لتوفير فرصة للمساهمين لممارسة حقوقهم وطرح أسئلة أو استفسارات وتقديم مقترحات أو ملاحظات إلى مجلس الإدارة. وبعد هذه الاجتماعات فقد قامت الشركة برفع محاضر الإجتماعات على النحو المطلوب على موق...
	تاريخ الاجتماعات وحضور أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:
	(3) لجان مجلس الإدارة
	اللجنة التنفيذية
	أ.  التشكيل
	تشكل اللجنة التنفيذية من ثلاثة أعضاء كحد أدنى وخمسة أعضاء كحد أقصى، واللجنة الحالية مشكلة على النحو التالي:-
	ب. المهام
	تتمثل مهام اللجنة في مساعدة الرئيس التنفيذي في أداء المهام الموكلة إليه، والتي تتضمن:-
	- تطوير وتنفيذ الخطط والسياسات ووضع خطط العمل والإجراءات والموازنة التقديرية،
	- مراقبة عمليات التشغيل والأداء المالي،
	- التقييم والسيطرة على المخاطر،
	- تحديد الأولويات وتخصيص الموارد،
	- رصد القوى التنافسية في كافة جوانب التشغيل،
	ج. الاجتماعات
	عقدت  اللجنة  ستة إجتماعات خلال الفترة من 01-01-2017م وحتى 31-12-2017م . تاريخ الإجتماعات و الحضور على النحو التالي:
	لجنة الإستثمار
	أ. التشكيل
	يتم تشكيل لجنة الإستثمار من ثلاثة أعضاء كحد أدنى وخمسة أعضاء كحد أقصى، والتشكيل الحالي للجنة على النحو التالي:-
	ب. المهام
	تتمثل مهام اللجنة في إدارة كافة أوجه استثمار الأصول المملوكة للشركة مع الإلتزام بمراعاة التوجيهات الإستثمارية، والحدود والضوابط المحددة من قبل الشركة وذلك بمراعاة القوانين واللوائح الواجبة التطبيق في المملكة العربية السعودية.
	ج. الإجتماعات
	عقدت اللجنة عدد أربعة إجتماعات خلال الفترة من 01-01-2017م وحتى 31-12-2017م. تاريخ الإجتماعات والحضور على النحو التالي:
	لجنة الإفصاح
	أ. التشكيل
	يتم تشكيل لجنة الإفصاح من ثلاثة أعضاء كحد أدنى وخمسة أعضاء كحد أقصى، والتشكيل الحالي للجنة على النحو التالي:-
	* آر أس أيه يقصد بها رويال أند صن اللاينس (الشرق الأوسط) المحدودة ش.م.ب.م
	ب. المهام
	تتمثل مهام اللجنة في ضمان التزام الشركة بكافة المتطلبات الرقابية والقانونية المتعلقة بالإعلانات والإفصاحات والملفات وعمليات التسجيل والموافقات المترتبة على القيد بموقع  تداول. يمكن للجنة عقد اجتماعاتها عبر الوسائل الإلكترونية بما يتماشى مع أساليب عمل ...
	ج. الإجتماعات
	قامت اللجنة بالإجتماع من خلال الوسائل الإلكترونية لمراجعة واعتماد إعلانات الشركة بموقع تداول، حيث بلغ عدد هذه الإجتماعات خلال الفترة من 01-01-2017م وحتى 31-12-2017م تسعة عشر اجتماعاً. وقد شارك جميع الأعضاء في هذه الإجتماعات عبر الوسائل الإلكترونية وذل...
	لجنة المراجعة
	أ. التشكيل
	يتم تشكيل لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء كحد أدنى وخمسة أعضاء كحد أقصى، والتشكيل الحالي للجنة تم اعتماده حسب الأصول من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في 19-12-2016 و14-12-2017م على النحو التالي:
	* آر أس أيه يقصد بها رويال أند صن اللاينس (الشرق الأوسط) المحدودة ش.م.ب.م
	ب. المهام
	تتمثل مهام اللجنة في مراجعة مهمة التزام الشركة تقييم العمليات المرتبطة بأنظمة المخاطر، المراقبة النظامية ونظم الرقابة الداخلية، علاوة على ذلك تقوم اللجنة بمراجعة مدى سلامة البيانات المالية للشركة وتقييم مدى فاعلية نظم مراقبة الحسابات التي تتم من قبل م...
	ج. الإجتماعات
	عقدت اللجنة عدد تسعة اجتماعات خلال الفترة من 01-01-2017م وحتى 31-12-2017م . تاريخ الإجتماعات والحضور على النحو التالي:
	اجتماعات طبيعية "وجهاً لوجه"
	ومنذ بدايتها، قامت لجنة المراجعة بوضع إجراءات عقد إجتماعات عبر الهاتف موضع التنفيذ للسماح لإدارة الشركة بتقديم القوائم المالية المؤقتة والسنوية وفقا للمهلة المحددة نظاميا، وتراجع اللجنة القوائم المالية المؤقتة والسنوية خلال هذه الإجتماعات وتقوم بالتوص...
	لجنة المخاطر
	أ. التشكيل
	يتم تشكيل لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء كحد أدنى وخمسة أعضاء كحد أقصى ويترأس اللجنة عضو غير تنفيذي. والأعضاء الحاليون كالتالي:
	* آر أس أيه يقصد بها رويال أند صن اللاينس (الشرق الأوسط) المحدودة ش.م.ب.م
	ب. المهام
	تتمثل مهام  اللجنة في مسئولية الإشراف على ترتيبات إدارة المخاطر بالشركة وضمان توافر النظم الملائمة لتحديد المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركة، ومن ثم السيطرة عليها وإدارتها.
	ج. الإجتماعات
	عقدت اللجنة عدد أربعة اجتماعات خلال الفترة من 01-01-2017م وحتى 31-12-2017م . تاريخ الإجتماعات والحضور على النحو التالي:
	أ. التشكيل
	تشكل لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء كحد أدنى وخمسة أعضاء كحد أقصى، والتشكيل الحالي للجنة على النحو التالي:-
	* آر أس أيه يقصد بها رويال أند صن اللاينس (الشرق الأوسط) المحدودة ش.م.ب.م
	ب. المهام
	الهدف من اللجنة هو ضمان توافر الشفافية في إجراءات إختيار وتعيين وتنحية أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن كافة التعيينات والاستقالات يجب التصديق عليها من قبل الجمعية العامة للشركة.
	اللجنة مسئولة أيضاً عن إعداد اللوائح الخاصة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وشاغلي وظائف الإدارة العليا بالشركة.
	ج. الإجتماعات
	عقدت اللجنة عدد أربعة اجتماعات خلال الفترة من 01-01-2017م وحتى 31-12-2017م. تاريخ الإجتماعات والحضور على النحو التالي:
	لا ينطبق: إما استقال أو لم يتم تعيينه آنذاك
	أ- أعضاء مجلس الإدارة
	المبالغ التي تدفع إلى رئيس و أعضاء مجلس الإدارة، بما فيها بدلات حضور إجتماعات مجلس الإدارة واللجان وفقًا  لمواد النظام الأساسي للشركة وسياسة المكافآت. المستحقات الواردة بالبيانات المالية تمت وفقاً لأحكام هذه المواد، وبعد مراعاة تنازل أعضاء مجلس الإدار...
	تفاصيل المكافآت المسددة لرئيس مجلس الإدارة وللأعضاء المستقلين  والتي تشمل المكافآت خلال الفترة من 01-01-2017م وحتى 31-12-2017م  والواردة بالبيانات المالية، بيانها كالتالي:-
	(القيمة بالريال السعودي)
	* بالنسبة والتناسب عن العام بداية من 28-11-2017 عند تعيين الدكتور/ صالح الشنيفي في المجلس
	أعضاء مجلس الإدارة الغير مستقلين (ممثلي بنك الرياض و رويال أند صن اللاينس للتأمين (الشرق الأوسط) المحدودة ش.م.ب.م) تنازلوا عن حقهم في المكافآت وبدلات حضور إجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.
	ب – أعضاء لجنة المراجعة
	يُدفع لأعضاء المستقلين في لجنة المراجعة مكافأة سنوية بمبلغ وقدره 120,000 ريال سعودي بالسنة وبدل حضور اجتماعات بمبلغ وقدره 1,500 ريال سعودي عن كل اجتماع. وفي حال تمت دعوتهم لحضور أي اجتماع من اجتماعات المجلس، فإنهم يستحقون بدل حضور بمبلغ وقدره 3,000 ري...
	* بالنسبة والتناسب للفترة من 01-01-2017م  إلى 20-07-2017م عند استقالة السيد/ عبد العزيز الحبيب.
	باستثاء المبالغ أعلاه التي تم دفعها لأعضاء مجلس الإدارة مقابل حضورهم اجتماعات المجلس واجتماعت لجان المجلس والمكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة المراجعة، لم يتم دفع أي مكافآت أخرى لأعضاء اللجان الأخرى.
	ج – كبار التنفيذيين
	المبالغ المسددة لعدد خمسة من كبار التنفيذيين بالشركة (بمن فيهم المدير التنفيذي والمدير المالي وهم من بين كبار التنفيذيين الخمسة) خلال الفترة المعد عنها التقرير بلغت 7,625,944 ريال سعودي، وذلك على النحو التالي:-
	(القيمة بالريال السعودي)
	(5) تأكيد
	خلال الفترة المعد عنها التقرير، دفعت الشركة غرامة مالية بمبلغ 50,000 ريال سعودي لهيئة السوق المالية بسبب عدم قيام الشركة بالحصول على موافقة مسبقة من الجمعية العامة قبل الدخول في عقود تأمينية خاصة بأعمال الرهن العقاري من مساهمي الشركة وهم بنك الرياض. و...
	(6) نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة
	قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة  بهدف دعم المجلس في الإضطلاع بمسؤولياته فيما يتعلق بالإشراف على إجراءات التقارير المالية الخاصة بالشركة، لتقييم مدى كفاية وفعالية نظم وترتيبات المراجعة والإشراف على الرقابة الكلية على الشركة.
	أجرت لجنة المراجعة، مراجعة شاملة للتقييم المعد من مراقبي الحسابات الداخليين والخارجيين لنظام الرقابة الداخلية للشركة خلال العام 2017م ولم يتم تحديد أية جوانب ضعف جوهرية في هذا الخصوص.
	كما قام كل من المراجعين الداخليين والمراقبين الحسابيين وإدارة الإلتزام بعدد من المراجعات خلال عام 2017م من شأنها أن توفر درجة معقولة من الثقة بخصوص قدرة الشركة على تحقيق أهدافها الإستراتيجية وتمت دراسة نتائج تلك المراجعات من قبل لجنة المراجعة في سياق ...
	و لقد أبلغت لجنة المراجعة مجلس الإدارة عن كافة المسائل الناشئة عن مراجعة نظم الرقابة الداخلية مع التوصيات حول الإجراءات اللازم تطبيقها من قبل إدارة الشركة بذات الخصوص.
	وخلال الفترة من 01-01-2017م وحتى 31-12-2017م عقدت لجنة المراجعة عدد تسعة إجتماعات حيث قامت اللجة خلالها بإتمام الأمور التالية على سبيل المثال لا الحصر:
	 إستعراض ومراجعة ترتيبات المراجعة  الداخلية والخارجية وتقييم مدى إستقلاليتها.
	 إستعراض وإعتماد خطط عمل المراجعة الداخلية، فضلاً عن مدى كفاية موارد المراجعة الداخلية لتنفيذ خططها المعتمدة.
	 تقييم فعالية وظيفة المراجعة الداخلية ومراجعة نتائج وتقارير المراجعة وكذا تقييم الإجراءات التي اتخذتها الإدارة للتصدي للنتائج التي أسفرت عنها أعمال المراجعة.
	 التأكد من أن الشركة توفر كافة المعلومات اللازمة لمراجعي الحسابات الخارجيين، وتجيب على كافة الإيضاحات المطلوبة من قبلهم واللازمة لإجراء المراجعة وإبداء الرأي.
	 مراجعة البيانات المالية المؤقتة والنهائية قبل اعتمادها من مجلس الإدارة.
	 مراجعة أنشطة إدارة المخاطر والالتزام في تطوير وتنفيذ إجراءات تحديد المخاطر التنظيمية وإدارتها والحد من خطورتها.
	 مراجعة الترتيبات والإجراءات المعمول بها لتحقيق الالتزام بالقواعد والأنظمة واجبة الإتباع.
	لقد قامت لجنة المراجعة بتقديم توصياتها إلى مجلس الإدارة لإجراء تقييم خارجي للرقابة الخارجية للشركة وقد أخذ مجلس الإدارة هذه التوصيات في الإعتبار وقرر الموافقة على الإجراءات التي ذكرتها اللجنة عند معرفة ملاحظات مؤسسة النقد العربي السعودي على الشركة وفق...
	(ي) لمحات عن أعضاء مجلس الإدارة
	على حسين على رضا، رئيس المجلس
	المؤهلات العلمية:
	- درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بيبرداين بكاليفورنيا, الولايات المتحدة الأمريكية, في عام 1986م.
	- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة جنوب كاليفورنيا, كاليفيورنيا, الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1983م.
	الخبرة المهنية:
	- عضو منتدب لمجموعة الحاج حسين على رضا وشركاه, ش.م.م, شركة محدودة المسئولية في المملكة العربية السعودية تعمل في مجال توزيع السيارات منذ عام 1995م.
	المناصب الأخرى:
	- عضو مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية وهي شركة مساهمة عامة في السعودية (أحد أكبر البنوك في الشرق الأوسط) والتى تعمل في المجال المصرفي - منذ عام 2003م وحتى الآن.
	- عضو مجلس إدارة شركة العربية للتوريدات البترولية وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في خدمات مزج وبيع زيوت التشحيم والوقود بالتعاون مع شركة موبيل إكسون في المملكة العربية السعودية والدول المجاورة - منذ عام 2008م وحتى الآن.
	- رئيس مجلس إدارة بنك جلف وان للإستثمار وهو شركة مساهمة مقفلة في البحرين ويعمل في مجال الخدمات المالية والمصرفية - منذ عام 2006م وحتى الآن.
	- رئيس شركة الوسيلة لتأجير السيارات,ش.م.م, وهي شركة محدودة المسئولية (شركة هيرتز للإيجار والتأجير) والتي تعمل في مجال السيارات – منذ عام 2004م وحتى الآن.
	- رئيس الشركة الوطنية لأنظمة الحاسب الآلي وهي شركة سعودية محدودة المسئولية (في دمج أنظمة تكنولوجيا المعلومات) وتعمل في مجال التكنولوجيا – منذ عام 2007م وحتى الآن.
	المؤهلات العلمية:
	- دكتوراة في هندسة البترول من جامعة جنوب كاليفورنيا, الولايات المتحدة الأمريكية – في عام 1987م.
	- درجة ماجستير في هندسة البترول من جامعة جنوب كاليفورنيا, الولايات المتحدة الأمريكية – في عام 1982م.
	- درجة بكالوريوس في هندسة البترول من جامعة الملك سعود, الرياض, المملكة العربية السعودية – في عام 1978م.
	الخبرة المهنية:
	- نائب الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة سدر وهي شركة محدودة المسئولية (تقدم خدمات البناء وإدارة المنشآت) – منذ عام 1989م.
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