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تقليلاتسسةمسررررتاميبت (سأنستق مسالعالمية سأشس الشـــركةسرررر س إيسررررلس إداسة الشساة ررررلميساةلتةمييسةدتع ينساةتلتشارسإاةم ررررتلسةةيبتس يمتس ل س س
سم.31/12/2019اةمنتبرس رساةسنويسةدلتمس

س

ش عسذةكس إنس,ساةت ررليدييساة يئيساةتح يتاس رسى تإلضررت يساةسساةصررل يسساالقتصررت يي ةدظلشفسساسررتملالاسم2019شررب اساة ررلميسعامس تمس
ة التبتساةقوييس إتابسسسةسرررديمياضرررمنساةملت يلساةةنييسساإلكتتتبسشاةتسرررليلسش متلسرررتاسساعتيتلساةمختطلس رس منبإيبتاةتزامساةلتةمييساةقوىس

 ديونسليتمسسررررررلو يس قتلايسس18.86  دغسشق لشسسشضررررررلي يساة علسسبتحقيقسألبتحًتسصررررررت يدس ل س  عساةزمتشسسسررررررت  سكساةمختطلسملسذةكدةتس
قسررررررررررررررتلساةم تت يس م دغسسمسإاةملت سبيتاد(س دىساةلغ س نساالاخةتضس رسةجمتةرساأل2018 ديونسليتمسسررررررررررررررلو يس رس تمسس20,73 م دغس

 ديونسليتمسسررررررررررررلو يس رس تمسس219.94مسحتىس2018 ديونسليتمسسررررررررررررلو يس رس تمسس293.53 ديونسليتمسسررررررررررررلو يس نسس73.59
سةدسررررررنواااةخسررررررتتلساةمتلاكميسةطةتءس عسسةد ررررررلميسم.شق سأ ىسذةكسةةىس زي س نساةتحسررررررنس رسحقواساةمسررررررتامينسشاةملمزساةمتةر2019
اإل ت تلساةصرررررلوبتاساةتىسشاجبرساة رررررلميس لينسآعذ نس ديونسليتمسسرررررلو يسس5.8 قيميسسشتحقيقسةلبتحسصرررررت ييس  ررررر لسمت لساةسرررررت قي

 رسسررليبتسةتحقيقساةنموسسصررلوبتاسم يلشسشررلمتاساةتع ينسشاجبرسغتة ييسحيثسساةسررلو ياةتع ينسسسررواس رسسساةصررل يسشاةظلشفساةتنت سرريي
ساتتتجسسد يي. عساةمستب فس

إل ت شسسس ح  شساسرتلاتيإيي نسعامسسمحتمديسإلاخةتضسةجمتةرسأقسرتلساةتع ينساةم تت يس رساأل وامساةقت  يسشتلملساألثتلساةاةلتةمييست لكس
 دىسجو شسسستلميزساة ررررررررررلميسرررررررررريظلسسس تإلضررررررررررت يساةرسذةك.س نسعامس وازايسا  رساةنموسشاةلبحيي طليقيس سررررررررررت ا يسبنتءست  قساأللبتحس

اةقتتبتس ملاجليسسسسررررررررررررتقومساة ررررررررررررلميسةةىسجتابسذةكس.شقنوااساةتوزيعسشاةمنتإتاساةمسررررررررررررتب  يسساأل متم ئتاس لاجليسس نسعامساإل لا ااسس
س.سةد لميس نسحيثساةتكدةيسة   ساألا افساالستلاتيإييسدش لتةسدت ليلس ثتةيسشجو سبنييسةضمتنسساةت ليديي

س

ايئيساةسررواساةمتةييسب   سشتلزيزساة يئيساةتنظيمييسش لت يلسسمؤسررسرريساةنق ساةللبرساةسررلو يسشساةلقتبييسماةإبتاسساةىسجتابسذةكسةسررتملاسس
 دىسح سسررررررررررررواءسسسةإميعساة ررررررررررررلمتاس لصس تكت ئيسحيثستمنحتلت لساذهساةتطولااستطولااسةيإتبييسشسسس،اةةلتةيس رساة ررررررررررررلمتاسساةحوممي

س. مومساةمستةيي  ناة ةت ييسشحمتييسس ستوىس تإلضت يساةرستحسينس

سش ًقتسةمتطد تاس ؤسرسريساةنق ساةللبرساةسرلو يشذةكس،سم2019عامس تمساةلتةمييستلميزس حطسس لاارسمتنساأل نساةسريس دىساةإتابساألعلسس
اةىس سرررررتوىساةنضرررررجسساةترسسشاةواجبسةتختذاتسةوصرررررومقت رساة رررررلميسبت ررررر يلسةإنيسةا نساةسررررري لاارسةءشرررررلافس دىساإلجلاءااسسسسحيث

اةوال شسستوصرريتاتط يقساةةدتعك س نسسة ىساة ررلميسضررت ًطتسةا نساةسرري لاارتليينسس تإلضررت يساةىتسررتب  دس ؤسررسرريساةنق ساةللبرساةسررلو يس
ساة ةيلساةتنظيمرسأل نساةملدو تا.سس ر

ةةىستلييلسم يلس رساةطليقيساةترسس(IFRS17)سش   اةإسداة شةيسساةملت يلساةمحتس ييأنس ؤ يسة عتمسستتوقعساةلتةمييذةكس تألضت يساةىس
شمذةكساةطليقيساةترس ت سببتس لضبتسشاإل صتحسسستقياسببتسشلمتاساةتع ينس عوةبتس نس قو ساةتع ينسشاةموجو ااسشاةمطدوبتاساةنتشئيس نبت

سسقطتعسساة لمتاساةلت ديس رسش تت  يسلشت إشسس رستوجيدسش لتمس ؤسسيساةنق ساةللبرساةسلو يسب شلسا طشتقومسس، نبتس رساة يتاتاساةمتةيي
اةلتةمييس موقعسجي سشتقفسسسسم.2022 نت لسسسس1ا ت تلًاس نسسسهسشاةتىسست علسحيزساةتنةيذاةإ   سسداةمحتس يساةملت يلسسسستط يقةدتعك س نسسسسساةتع ين

اةمإمو يس رسسةبتس نسق لسشاةخ لشساةةنييسشاة   ساةمتتحسلشيتمسآا سصنساةا ناس رسلحديساةتعابسةبذاساةح ثساظًلاساللت تطبتس مإمو يس
س اذاساةص  .
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 :أداء األعمال والخطط للمستقبل ل.أ
 

 األنشطة الرئيسية    -أواًل 
 لعصيس نسق لس ؤسسيساةنق ساةللبرساةسلو يسةمزاشةيسا تلساةتع ينسشإ ت شساةتع ينس رسشلميساةلتةمييسةدتع ينساةتلتشارسارسشلميس

ساةممدكيساةللبييساةسلو ييس رس ئتاساةتع ينساةلتمسشاةتع ينساةط رسشتع ينساةحمتييسشاال عتل.س
سسييس دىساةنحوساآلتر:تتوزعسأا طيساة لميسبينسقطت تاسش إتالاساأل متمساةلتيس

 مليون ريال سعودي                                      العائد والمساهمة في نتائج األعمال حسب قطاعات أعمال التأمين المختلفة
 

  
تأمين  السنة 

 الممتلكات 
التأمين  تأمين المركبات  

 ي الهندس 
تأمين النقل   التأمين الطبي 

 البحري 

التأمين 
الجماعي  

 الحياة على 

أنواع تأمين  
 أخرى 

 إجمالي 

إجمالي أقساط  
 التأمين المكتتبة 

  
  

س219.94س12.79س38.26س11.95س2.88س13.45س74.69س65.91 م 2019
س293.53س13.92س27.20س19.07س20.62س20.47س110.37س81.88 م 2018
س263.37س15.19س16.87س26.00س4.99س17.02س91.65س91.65 م 2017
س310.75س21.34س13.17س34.61س2.36س18.73س84.35س136.19 م 2016
س402.03س23.26س21.73س35.59س5.52س20.66س166.58س128.69 م 2015

صافي أقساط  
 التأمين المكتتبة 

  
  

س102.41س6.54س15.43س2.91س1.26س1.76س72.93س1.58 م 2019
س157.42س7.68س10.57س7.28س3.62س3.30س108.58س16.39 م 2018
س146.37س9.24س5.76س10.47س2.34س0.70س89.95س27.89 م 2017
س160.60س15.15س4.81س15.81س0.88س2.57س83.12س38.26 م 2016
س255.30س16.41س6.36س16.99س2.18س1.76س164.43س47.17 م 2015

صافي أقساط  
 التأمين المكتسبة 

  
  

س125.74س6.32س15.51س3.96س4.14س2.11س84.10س9.60 م 2019
س152.45س7.79س10.26س8.44س1.69س3.54س94.42س26.31 م 2018
س150.31س11.64س6.28س11.41س1.71س0.92س86.00س32.35 م 2017
س207.30س15.09س7.19س16.86س0.92س2.66س122.70س41.88 م 2016
س234.85س15.86س5.30س16.36س3.63س1.80س161.34س30.56 م 2015

صافي نتائج  
 *اإلكتتاب

  

س58.11س5.31س4.58س6.29س1.80س4.35س25.47س10.30 م 2019
س85.98س8.99س2.55س10.11س0.23س5.94س23.40س34.76 م 2018
س100.56س10.76س(5.42إس17.13س0.42س8.34س31.68س37.65 م 2017
س101.70س11.33س7.06س15.00س(0.38إس4.90س28.93س34.86 م 2016
س93.86س12.06س4.83س10.54س1.58س0.94س43.58س20.33 م 2015

التشغيل مصاريف 
 الغير مخصصة 

  
 
 

 م 2019
 

س(40.83إ
 م 2018

 
س(57.37إ

 م 2017
 

س(55.53إ
 م 2016

 
س(55.27إ

 م 2015
 

س(65.03إ
  الفائض / )العجز(

من عمليات  
 التأمين

 
  

 م 2019
 

17.28 
 م 2018

 
س28.62

 م 2017
 

45.03 
 م 2016

 
س46.43

 م 2015
 

س28.83
 صت رساةنتتتجساةم تت يس تستثنتءساةقتاساالكتتتبساألعلىسغيلساةمخصصي.س*س.
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 لأنشطة األعما

سةجمتةرسأقستلساةتع ينساةم تت ي

 
 

سصت رسأقستلساةتع ينساةم تت يس

 صت رساةنتتتجساةم تت ي*

 
س*صت رساةنتتتجساةم تت يس تستثنتءساةقتاساالكتتتبساألعلىسغيلساةمخصصي.سسس
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 المستقبليةالتوقعات و الخطط  -ثانيًا 
 نسةجمتةرسسشةدم يلتاساةم تشررررلشسحصرررريس تواضررررليسسشاةوماءس دىسسررررواساةتع ينس رساةممدكيساةللبييساةسررررلو يياةوسررررطتءسسةطتةمتسسرررريطلسس

ةةىس(ساةلماءإس لظ ساة رلمتاشأتإتهسساالقتصرت ي،ساةلمو اةسرواس دىس  ىساةسرنوااساةقديديساةمتضرييس سر بسسسا.ست تطع  يلتاساة رلمتا
 سرررر بسسم2018ا  س رسسش لت لشسأكثلس نس ديونسشسس تإلضررررت يساةىس،اةتع ينسسمدةيسشررررلاءسسرررريمتس صررررتلي ةي اتسالساةتكتةيفسشتخةيضستو يل

 دىسسررر يلسسش نبت،تأل وامساةقت  ي ن لرس واجبتبتس يسسشاةتىسساةل   س نساةتح يتاس رساةسرررواسسساةىسجتابس.اةمقييمينالتةتعساةضرررلاتبس دىس
س،شاألسرررررررتحواذاة  جس مديتاسس،اةمنتإتاتطويلسس،اةمواابةسرررررررتقطتبسس،اةلقمييسحومساةتكنوةوجيتست شلاةترسسساةمثتمسالساةحصرررررررلساةمسرررررررتتل

تحسررررنسيم نساةنظلساةىساذهساةمواضرررريعسس ت ت تلاتس لصرررريسةدنموسشسش دىساةإتابساألعلساألصرررراحتاساةضررررلي ييسسس،لأسساةمتم تطد تاس
س.اةنتتتجس

اةت رررليدييسشسمةتتيساة يئيسضرررت يساةىساإلسرررتملالس دىساةتلميزس رستحسرررينس،سة م نتحقيقسأ دىسلبحسةسةسرررتلاتإيتبتسرررتحت لساة رررلميس دىس
سساةمنتإتاسشساةخ  تاستطويلساضت يساةىسسس،اةمواابشإستقطتبسساةلقمييس نسعامساةتكنوةوجيتسساةت ليدييسزيت شساالاتتجييسشسعةضساةتكتةيف

ساةترست   ساالقتصت ساةلقمر.

 عساةلاقتاسسم تلساةلماء،سة الشسس حتشلستوزيعسلتيسررررررررييسشار:ساةلاقتاس عسشسررررررررطتءساةتع ين،تلميزاتس دىسثاثيسسررررررررتواصررررررررلساةلتةمييس
سسسشاة رلمتاسساةمؤسرسرتاقطتعسسسشمذاس رس نسأجلستطويلسأ متةبتس رسقطتعساةتإزتيس،سشذةكاةمؤسرسرتاساةمصرل ييساةلت ديس رس إتمساةتع ين

س.اةقطت تاتس  لس ختدفسأل متةبساةنموساةمستب فةتحقيقسسذااساةحإ ساةصليلسشاةمتوسط

ةدحر س نستقد رتاساةسررررررررررررررواسشأ تمرت ارتس دىساألعطرتلساة   يلشسشاةملقر شستلمرلساةلرتةميريس دىستنويعس حةظتبرتساةترع ينيريس نسعامس زيجس نسشس
سرررليبتسةتحقيقسسى تإلضرررت يساةس، نصررريسلقمييستسرررتب فسقطتعساةتإزتي،سبنتءسشاةمؤسرررسرررتاساةصرررليلشسشاةمتوسرررطي،ساة رررلمتاساةلماءك تلس

سح سم تلساةمستامينس رساة لمي.أ نساة لاكيس نسبنكساةليتضسسقصىسق لس م نسةءستةت شأ

االكتتتبسة الشسساةمتوسررررطيس نسعامسسسسشاةمؤسررررسررررتاسسقطت تاساة ررررلمتاسررررتب افسسإلاموذجساةت ررررليلس األ ضررررلس رس ئتد سساةلتةمييسطلحرسس
سساةصررررليلشسشاةمتوسررررطيس نسعامسبنتءسشاةمؤسررررسررررتاسشاةتوسررررعس رسقطتعس ماءساة ررررلمتاأ متةبتساةتإتليسةتو يلساةملشايسشاةوضرررروحس رس

سررتواصررلسسسةةىسجتابساذهساةتط يقتاسشاألا ررطيس.شسررطتءساةتع ينسة ىساة ررلميسيم نسةسررتخ ا يس نسق ل (SMEإاظتمستقنرساظتمسسشتق ي س
س.ببتاة لميساةحةتظس دىسجبو اتسةخ  يسحست تتبتساةلتيسييسشاالحتةتظس

 بتلااسةمإمو يس دىساةتطويلساةمسرررررتملسستلزيزسجبو ساةسرررررواساةختلجييس نسعامساةتلميزساةمسرررررتملبسساةىسجتابسذةكستسرررررتملساةلتةميي
 رسجميعساةةلتةييسجبو اتسةتلزيزس واصرررديساة رررلميسسشتلتزمس.سسشبنتءسبيئيست رررليدييس لتةيساةلقمييس رساةتكنوةوجيتاإلسرررتثمتلس وظةيبتسشمذةكس

عةضسسى تإلضرت يساةسبب فستق ي سع  تتبتسة رلمتتبتسش ماتبتس مديتتبتسشا تمت ساةتكنوةوجيتساةمنتسر يتطويلس مديتتبتساةتإتلييس نسعامسس
ساةلمديتاساةتإتليي.عيس نساةضوا طساة اعدييساةقوييس رس سساةمستس شنسساةت ليديياةتكتةيفس
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 البيانات الموجزة للمركز المالي والدخل الشامل والتغيرات في رأس مال المساهمين  -ثالثًا 
سشقتتميساة علساة ت لس نساةسنيساةمتةييساةمنتبييس رسم31/12/2019ستظبلساةإ اشمساةوال شسأ اتهسقتتميساةملمزساةمتةرسةد لميسممتس ر

 شمذةكسقتتميساةتليلااس رسحقواساةمستامين:س،م31/12/2019

س          مليون ريال سعودي                                            س  سسسم2019/ 31/12بيان موجز للمركز المالي بتاريخ: 
 م 2018 م 2019  بيان موجز 

 )المعاد بيانها(
 م 2015 م 2016 م 2017

س541.25س411.34س403.14س416.11س422.39سأصومس مديتاساةتع ين

س365.76س372.62س404.13س382.37س390.01سأصومساةمستامين

 907.01 783.96 807.27 798.48 812.40 إجمالي األصول 

 
 مليون ريال سعودي سسسسسسسسسسس  سسسسسسسسسسس

 م 2018 م 2019 سبيتنس وجز
 م 2015 م 2016 م 2017سإاةملت سبيتابت(

س541.25س411.34س403.14س363.89س351.18س طدوبتاس مديتاساةتع ين

س73.29س41.66س37.27س45.93س53.52س طدوبتاساةمستامين

 614.54 453.01 440.41 409.82 404.69 المطلوبات   إجمالي
 292.47 330.96 366.86 388.66 407.71 إجمالي حقوق المساهمين

 
 مليون ريال سعودي                                بيان المؤشرات الرئيسية للمركز المالي

 
س
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سريال سعودي مليون            سسم2019/ 12/ 31بيان موجز لعمليات تأمين الدخل الشامل للعام المنتهي في 

 م 2019  عمليات التأمين  -الدخل الشامل 
 م 2018

 م 2015 م 2016 م 2017 )المعاد بيانها(

س402.03س310.75س263.37س293.53س219.94سةجمتةرسأقستلساةتع ينساةم تت ي

س255.3س160.6س146.37س157.42س102.41سصت رسأقستلساةتع ينساةم تت ي

س234.85س207.3س150.31س152.45س125.74ساةم تس يسأقستلساةتع ينسصت ر

س(140.01إس(101.70إس(46.62إس(59.99إس(62.25إسصت رساةمطتة تاساةمتحمدي

س91.81س100.12س99.18س85.98س56.99سصت رس تتضساالكتتتب

س(63.66إس(57.18إس(57.10إس(59.95إس(50.35إساةمصتلي ساإل الييسشاةلمو يي

س28.83س46.43س45.03س28.62س17.28س تتضس/سإ إز(س مديتاساةتع ين

س2.88س4.64س4.50س2.86س1.73سصت رساةةتتضس ل سحصيساةمستامينس رسابتييساةةتلشس

 
 

سمليون ريال سعودي           سم2019/ 12/ 31بيان موجز لعمليات تأمين الدخل الشامل لعمليات المساهمين للعام المنتهي في 
 م 2018 م 2019 عمليات المساهمين  -الدخل الشامل 

 )المعاد بيانها(
 م 2015 م 2016 م 2017

س25.94س41.78س40.53س25.75س15.55سحصيساةمستامينس نس تتض/سإ إز(س مديتاساةتع ين.
س3.10س6.30س5.76س7.32س9.60سة لا ااساالستثمتلس

س(1.77إس(1.73إس(1.81إس(1.81إس(1.49إساةتكتةيفسشاةمصتلي 
س27.28س46.35س44.49س31.26س23.66سصت رساةلبحس/سإاةخستتل(

س26.38س46.94س44.31س30.45س27.50سةجمتةرساةلبح/سإاةخستتل(سق لساةزمتشسشاةضلي ي
س18.80س38.49س35.90س20.73س18.86سةجمتةرساةلبح/سإاةخستتل(س ل ساةزمتشسشاةضلي ي

س0.69س1.16س1.11س0.54س0.38سلبحييس/سإعستلش(ساألسب ساألستسييسشاةمخةضيسةكلسسب سإ تةليتمساةسلو ي(
سسسس

سمليون ريال سعودي        سسسسسسسسسسسسسسسسبيان موجز للتغييرات في نسبة المساهمين  
سم2018سم2019ستلييلااس رسلأسس تمساةمستامين

سإاةملت سبيتابت(
سم2015سم2016سم2017

س400.00س400.00س400.00س400.00س400.00سلأسساةمتمس
س(106.25إس(68.36إس(32.27إس(9.22إس5.80ساةخستتلساةمتلاكمي((األلبتحسغيلساةموز يس/س

س(1.28إس(0.68إس(0.86إس(1.67إس2.17سإعستتل(سغيلس حققيس/سألبتحس نساالستثمتلااساةمتتحيسةد يع
س-س-س-س(0.46إس(0.26إساالحتيتطرساالكتواليسالستحقتاساةموظةين

 292.47 330.96 366.87 388.66 407.71 إجمالي 
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 السابق التحليل الجغرافي والتغييرات الجوهرية عن العام  - رابعاً 
 أ( التحليل الجغرافي 

اةإللا ييسإلجمتةرسأقستلساةتع ينساةم تت يسةةتلااساةتقتليلس يمتس درساةتةتصيلس تلمزسا تلساة لميس اعلساةممدكيساةللبييساةسلو ييس قط.س
سمليون ريال سعودي سسسس     سسسسسس  م:2019سنوااسحتىس تمسس5اةمختدةيسألعلساةمتةييس

 م 2015 م 2016 م 2017 م 2018 م 2019 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة حسب المنطقة 
س175.28س92.05س125.43س156.99س134.97ساةمنطقيساةوسطىس
س90.91س73.94س44.59س67.30س34.14ساةمنطقيساة لقييس

س135.84س144.76س93.35س69.25س50.83ساةللبيياةمنطقيس
 402.03 310.75 263.37 293.53 219.94 اإلجمالي في المملكة العربية السعودية 

 

س
 . لشعستت ليسضمنسأيس اتلشساعتصتصةياسةد لميسأيس

 

 التشغيل  ب( الفروق الجوهرية في نتائج

ةدتقلا لساةمتةيي.سشي رررلحساةتحديلسأ اتهساةةلشقتاس رساتتتجساةت رررليلساةم رررتلسةةيبتست رررملساةملدو تاساةموضرررحيس رساةإ اشمسأ اهساةةتلااس
م(.سشة ستلدنساة رررررررلميس نسأيس31/12/2018مس قتلايس تةلتمساةسرررررررتبقسإأيساةلتمساةمنتبرس رسس31/12/2019ةدلتمساةمتةرساةمنتبرس رس
م،سشبنتًءس دىسذةكسة ستت ساةمقتلايس31/12/2019مسحتىس01/01/2019تتجساةمتةييساةت رررليدييستتلدقس تةةتلشس نستوقلتاس خصررروصساةنتس

 بينساةنتتتجساةةلدييسشاةتوقلتا.
 ديونسليتمسس293.53مس قتلايس م دغس2019 ديونسليتمسسررررررررلو يس رس تمسس219.94سميبدغسةجمتةرساألقسررررررررتلساةتع ينييساةم تت يسةد ررررررررلس

تس سمس2018سررررررررررررررلو يس رس تمس سمس تم٪سعا40.7بواقعسشررررررررررررررب س إتمساةتع ينساةإمت رس دىساةحيتشسامًواسشس%.س25.1شق لهسستاخةتضررررررررررررررً
م.سأ ىساالاخةتضساةكدرس رسةجمتةرسأقسرتلساةتع ينساةم تت يسةةىس2018م،سبينمتستتمتعساةمحت لساألعلىس عقسرتلسأقلس قتلايس لتمس2019

٪س دىساةتواةرس قتلايس17.5٪سش34.9سس إاخةتضسشق لهسصرررت رساألقسرررتلساةم تسررر يسةاخةتضسصرررت رسأقسرررتلساةتع ينساةم تت يسشااخةتضس
 م.2018 لتمس

 ديونسليتمسسررررلو يسس62.25مسةةىس2018 ديونسليتمسسررررلو يس رس تمسس59.99٪س نس3.8بواقعسالتةعسصررررت رساةمطتة تاساةمسررررتحقيسس
تا،سشاةتررع ينساةإمررت رس دىساةحيررتش،سشاةتررع ينساةط ر،سم،سشيلو سذةرركسةةىسةلتةررتعستكررتةيفساةمطررتة ررتاس رستررع ينساةممتدكررس2019 رس ررتمس

 شتع ينساةنقلساة حلي،سشغيلات،سشيقتبددسجزتًيتسةاخةتضس رستكتةيفساةمطتة تاس رس حت لستع ينساةملم تاسشاةتع ينساةبن سر.
يتمسسرررلو يس ديونسلسس56.99مسةةىس2018 ديونسليتمسسرررلو يس رس تمسس84.37٪س نس32.45بواقعسااخةضسصرررت رس تتضساإلكتتتبس

 م,سشيلو سذةكس   لسلتيسرسةةىسةاخةتضسأقستلساةتع ينساةم تت يس تإلضت يسةةىسالتةتعستكتةيفساةمطتة تا.2019 رس تمس
 ديونسليتمسس4.19٪س نس57.12بواقعسمس2019 ديونسليتمسسرررررلو يس رس تمسس6.58 م دغساةوثتتقستحسرررررنرسة لا ااساسرررررتثمتلااسحمديسس

سأستًستسةةىسزيت شس توسطساةلتت س رساةسوا.س،سشيلجعسذةكم2019سلو يس رس تمس
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سس57.18مسةةىس2018 ديونسليتمسسررلو يس رس تمسس57.78 نسس٪1.0بواقعسااخةضرررساةمصررتلي ساةلمو ييسشاإل الييسةلمديتاساةتع ينس
،سأ اسق لاساة رررلميس رستحصررريلس  وابتسةةىس  اس خصرررصرررتاساة  ونساةم ررر وكس رسم.سةضرررت ًيسةةىسذةك2019 ديونسليتمس رس تمس

 ش تا. متسأ ىسةةىسعةضساةمصلسس2018 ديونسليتمسسلو يس رس تمسس2.1 ديونسليتمسسلو يس قتبلسس6.8سبدلرستحصيدبتسشاةتر
 ديونسليتمسسلو يس رسس28.61 ديونسليتمسسلو يس قتلايسبرسس17.28 م دغسسمس2019لمديتاساةتع ينسةلتمسةةلتمسابدغسةجمتةرساة علس

   لسأستسرسةةىسالتةتعسصت رساةمطتة تاساةمتك  شسمسس2018لتمسس سسس قتلايسسمسس2019ةلتمسسم،سشيلو سس بساالاخةتضس رساة علسس2018 تمسس
ينساةم تت يساةترست ستلويضبتسجزتًيتس نسطليقسااخةتضساةمصلش تاسشالتةتعس علساالستثمتلسشزيت شساإل لا ااسشااخةتضسأقستلساةتع 

ساألعلى.س
 ديونسليتمسسلو يس رس تمسس9.60مسةةىس2018 ديونسليتمسسلو يس رس تمسس7.32التةلرسة لا ااساستثمتلااسحمديساألسب س نس

  شس توسطساةلتت س رساةسوا.االستثمتلااسشزيتة لا ااسسمس س بستحسنس2019
سس20.58مسةةىس2019بدغسةجمتةرساة علساة ت لسةلتمس مس2018 ديونسليتمسسلو يس رس تمسس23.60 ديونسليتمسسلو يس قتلايسبر

سملت سبيتاد(اةإ
 

 أساسيات التقارير  -خامسًا   

ممتساوس لتم سسIFRS)ةدملت يلساة شةييسإل  ا ساةتقتليلساةمتةييسإمسش ًقتس2019 يسم لسس31ت سة  ا ساة يتاتاساةمتةييسةدسنيساةمنتبييس رس
،سي تلسةةيبتس(SOCPA) رساةممدكيساةللبييساةسلو ييسشغيلاتس نساةملت يلسشاألح تمساةصت لشس نساةبيئيساةسلو ييسةدمحتس ينساةقتاوايينس

سيساةمتةييساةسنويسسستا رساةممدكيساةللبييساةسلو يي .ست سة  ا ساة يتاسسس إتمليس تس س اةملت يلساة شةييسإل  ا ساةتقتليلساةمتةييس دىساةنحوساةملتم 
 صيلتبتساةمل ةيس نسق لس ؤسسيساةنق ساةللبرسسIFRS)ش ًقتسةملت يلساةتقتليلساةمتةييساة شةييسإس،م2018 يسم لسس31ةدسنيساةمنتبييس رس
اةزمتشسشضلي يساة عل ،ساةذيس تطدبسا تمت سجميعساةملت يلساة شةييسإل  ا ساةتقتليلساةمتةييساةصت لشس نساحتستبساةسلو يس نسأجلس 

سس-سس12لساةمحتس يساة شةرس(س تستثنتءستط يقس ليتلساةمحتس يساة شةرسإاةمتلدقسبتط يقس ليتIASB إداس لت يلساةمحتس يساة شةييسإ
سشس سشضلي يساة علسشةواتحساة لمتاس رساةممدكيساةللبييسس-سIFRIC 21 ضلاتبساة عل  ساةنحوس تةزمتش س دىساذا شتتلدقس اةضلاتب 

 اةسلو يي.
ةزمتشسسم،سأص لاس ؤسسيساةنق ساةللبرساةسلو يستلديمتاسة لمتاساةتع ينس رساةممدكيساةللبييساةسلو ييسةحستبسا2019 وةيوسس23 رس

ساةصت لشس نس إداسسسIFRS) تمتشىسذةكس عساةملت يلساة شةييسإل  ا ساةتقتليلساةمتةييسإ،سشضلاتبساة علس رسبيتنساة عل شتةسيلاتبت
(سممتسأقلاس رساةممدكيساةللبييساةسلو ييسإي تلسةةيبتس إتمليس تةملت يلساة شةييسإل  ا ساةتقتليلساةمتةييسIASB لت يلساةمحتس يساة شةييسإ

 اةنحوساةملتم س رساةممدكيساةللبييساةسلو يي(. دىس
 عثلسلجلرس متس تمتشررررىس عساةسرررريتسررررتاسبتش ًقتسةذةك،سقت رساة ررررلميسبتلييلس لت دتبتساةمحتسرررر ييسةدزمتشسشضررررلي يساة علس نسعامستل  د

(سشيت ساةك ررررفس نس3حظيسسةدمحتسرررر ي،سشاةتلييلااس رساةتق  لااسشاألعطتءساةمحتسرررر ييسإكمتساوس وضررررحس رساةماسس8اةمحتسرررر ييساة شةييس
  دىساة يتاتاساةمتةيي.س15آثتلساذاساةتلييلس رساةماحظيسلق س

 نساةماحظتاسس3شس2 ت سشرررلحسأسررراس لضساة يتاتاساةمتةييسشاةسررريتسرررتاساةمحتسررر ييساةبت يس مزي س نساةتةصررريلس رساةماحظتاسلق سس
  دىساة يتاتاساةمتةيي.
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 سياسة توزيع األرباح   -سادسًا 

تلتزمساة رررلميس  عسألبتحسسرررنوييس دىساألسرررب سبنتًءس دىس سرررتوىسلأسساةمتمساةمطدوبسة   س مديتاساة رررلمي.سش عسذةك،سالستق مساة رررلميس
  لدًيت.س ل سذةك،سممتسأابتسالستق مسأيسضمتنس  عنساةم دغساةذيسسيت س  لدس رسأيسسنيس ليني.سيت س  لبتسأيسضمتنس عنسألبتحساألسب س

 دىسحت درسشثتتقساةتع ين،سساةتع ينس نسصررت رساةةتتضس نس مديتاسس%10 نساةنظتمساألسررتسرررسةد ررلمي،سسرريت ستوزيعسس44ةدمت شسسش ًقتس
 ةةىسبيتنس علساةمستامين.س%90شيت ستلحيلساةلصي ساة تةغس

 نساةنظتمسس45ل شس رساةمت شس نسشقرسآلعل،س ت س  عسألبتحساألسررررررررب سةةىساةمسررررررررتامينس نسصررررررررت رساأللبتحس عس لا تشساةقيو ساةتتةييساةوا
  نساةاتحيساةتنةيذييسةمؤسسيساةنق ساةللبرساةسلو يس  عنسقتاونساإلشلافس دىسشلمتاساةتع ينساةتلتشار:س70األستسرسةد لميسشاةمت شس

ستإنيبسقيميساةزمتشسشاج يساةس ا سشمذةكسقيميساةضلاتبس دىساة علس؛ .1
تطرساةنظت ر.سشةدإملييساةلت يساةلت ييسأنستقللس   ساإلسرررررررتملال رسساذاس نسصرررررررت رساأللبتحسةتكوينساالحتيسس%20تخصررررررري ساسررررررر يسس

س%س نسلأسس تمساة لميساةم  وع؛100اةتخصي س ن  تسيصلساالحتيتطرساةمذمولسةةىسس
ةدإملييساةلت يساةلت ييسبنتًءس دىستوصررررررييس إداساإل الش،سأنستخصرررررر ساسرررررر يس ح  شس نسصررررررت رساأللبتحساةسررررررنوييسةتكوينسس .2

سييس خصصيسةللضسأشسأغلاضس ح  شستقللاتساةإملييساةلت ي؛احتيتطيتاسةضت 
س%س نسلأسساةمتمساةم  وعسةدمستامين؛5 ت ستوزيعساة تقرس دىساةمستامينسم  ليسأشةىستمثلساس يسالتقلس نس .3
س ت ستوزيعساة تقرس دىساةمستامينسمحصيس رساأللبتحسأشس ت ستحويددسةةىسحستبساأللبتحساةمحتإزش؛ .4
أ اه،سش ًقتسس4قلالسبتوزيعساأللبتحساة شلييساةمخصررررررو يس نساأللبتحساةسررررررنوييساةم ررررررتلسةةيبتس رساةةقلشسةمإداساإل الشسةصرررررر الس .5

سةااظميسشاةقوا  ساةصت لشس نساةإبتاساةمختصي.
 
أيسة انس نستوزيعسألبتحسسوفسيلتم س دىس تسحققتدساة لميس نس تتضسش دىسشضلبتساةمتةرسش دىسشضعساةسواسشاةمنتخساإلقتصت يس

مسشغيلاتس نساةلوا ل،س متس رسذةكستحديلساة رلميسةدةلصساالسرتثمتلييسشاحتيتجتاسة ت شساالسرتثمتلسشاةسريوةيساةاز يسش تطد تاسسلأسساةلت
 اةمتمسشغيلاتس نساال ت تلااساةقتاواييسشاةتنظيمييساألعلى.

 عيسقلالااسأشستوصرررريتاستتلدقسبتوزيعساأللبتح.سشسرررريت سس(CMA)سرررروفستقومساة ررررلميس دىساةةولس إبارساةإمبولسشايئيساةسررررواساةمتةييس
توزيعساأللبتحس دىساةمسررتامينس رساةم تنسشاةز تنساةمح   نس نسق لس إداساإل الشسش ًقتسةدتلديمتاساةصررت لشس نسشزالشساةتإتلشسشاةصررنت يس

سشب للساةحصومس دىساةموا قيساةكتتبييس نس ؤسسيساةنق ساةللبرساةسلو ي.
 

 طر التي تواجه الشركةالمخا -سابعًا  

أسرسررساة رلميسةطتًلاسإل الشساةمختطلساةمختدةيساةترستواجدساة رلميس ةلتةيي.سشةبذاساةللض،سا تم اساة رلميس ةبومس عطولساة  تعسثاثي س
ست ملسجميعساةمستويتاس رساةمؤسسيس رسة الشساةمختطلس دىساةنحوساةتتةر:

ــدفاع األول: - ــط الــ ي رررررملسارررررذاساةخرررررطس درررررىسجميرررررعسشحررررر ااساأل مرررررتمساةمسرررررؤشةيس سرررررؤشةييس  تشرررررلًشس رررررنسة الشساةمخرررررتطلسسخــ
ةتنةيررررذسجميررررعساةضرررروا طساةاز رررريسشاإلجررررلاءااساةمتلدقرررريس لمررررلساةخررررطسشيتلررررينس دررررىساررررذهساةوحرررر ااسساةترررررستواجببررررتساة ررررلمي.

ساألشمسإشاةترستتضمنسة  ا ساةتقتليلسشإجلاءساةملاجلتا(؛
لساررررذاساةخررررطس بررررتمساةلقت رررريساةترررررستتمثررررلس رررررسة الشساةمخررررتطلسشاإلةتررررزام.سشتكررررونسة الشساةمخررررتطلسي ررررمسخــــط الــــدفاع الثــــاني: -

 سررررؤشةيس ررررنساةتعكرررر س ررررنسأنساةضرررروا طسشاإلجررررلاءااساةمتلدقرررريس إميررررعسأاررررواعساةمخررررتطلس ررررت ستط يقبررررتس ةلتةيرررريس ررررنسق ررررلسعررررطس
تطل.سشتكررررررونسة الشساإلةترررررررزامسأاررررررواعساةمخرررررررستتلدرررررررقس مختدررررررفساةرررررر  تعساألشم.س ررررررت سذةررررررركس ررررررنسعررررررامسة ررررررر ا ستقررررررتليلس حرررررر  شس

 سرررررررؤشةيس رررررررنسة الشسش لاق ررررررريساةمخرررررررتطلساةتنظيميررررررريس رررررررنسعرررررررامستطرررررررويلساسرررررررتلاتيإييسشبلارررررررت جسسرررررررنويس خصررررررر سةبرررررررذاس
ساةللض.سة الشساإلةتزامس ستقديستمتً تس نساإل الشسشتق مستقتليلاتسةةىسةإنيساةملاجليساةتت ليسةد لمي.
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ة الشساةملاجلرررريساة اعديرررريساةترررررستقررررومسبتقرررر ي ستعكيرررر ااس سررررتقديسحررررومستررررت سة الشساررررذاساةخررررطس ررررنسق ررررلسسخــــط الــــدفاع الثالــــ : -
  لتةييساظتمساةلقت يسةةىسةإنيساةملاجليساةتت ليسةد لمي.

كمتسقت رساة رررلميسبت ررر يلسةإنيسةدمختطلستلو س لجليتبتسةةىس إداساإل الشسشيلأسررربتسأح ساأل ضرررتءسغيلساةتنةيذ نس رساةمإدا.ستتوةىس
فس دىسجميعساةتلتي تاساةمتلدقيس إ الشساةمختطلس رساة رررلمي.سش نسعاةبتس ت س نتق ررريسجميعساةمختطلساةترساةدإنيس سرررؤشةييس نساإلشرررلا

 تواجببتساة لميسشيت سأيضًتستح   سشإ تمت ساإلجلاءااساةترس نسشعابتستخةيفساذهساةمختطل.
 إنيساةملاجليس دىسأستسسلبعسسنوي.تقومسشح ااساةلملس رسعطساة  تعساةثتارسشعطساة  تعساةثتةثسبتق ي ستقتليلامتسةةىسة

سقت رساة لميسأيًضتسبتطويل:
شاةذيس وضررررررررررررحسجميعس ؤشررررررررررررلااساةمختطلسشاةقيو س رس ةبومس اةق لشس دىستحملساةمختطل سشاوس ةبومسا تم هس إداساإل الشسس -1

ةإتنساةمختطلس واجبيسجميعساةمختطل،سشيت ستق ي ستقتليلس خصررررررررررروصساإلةتزامسببذاساةمةبومس دىسأسرررررررررررتسسلبعسسرررررررررررنويسةةىس
سشاةملاجلي.

س إمو يس نساةسيتستاساةترست ستنةيذاتس رسجميعسأ متمساة لمي،سشتب فسةةىسة الشساةمختطلس رسجميعسأقستمساة لمي.س -2
 ةطتلسةدصاحيتاساةمسن ش ساةذيس ب فسةةىستللي سشاضحسةءجلاءااساةوح ش ساةمتلدقيس إص الساةموا قتاساةمتةييسشاةت ليدييس -3

سشاةةنييسبوضوح.
 

 يمكن تصنيف المخاطر التي تواجهها الشركة على النحو التالي: 

 أ( المخاطر المالية: 

ة ىسستتمثلساأل شااساةمتةييساةلتيسرررررييسةد رررررلميس رساةذ  ساةم  نيساةنتشرررررئيس نس قو ساةتع ينسشإ ت شساةتع ين،ساةنق سش تسيلت مساةنق ،ساةو اتع
ست علساة لميس رس لت ااساةم تقتاساةمتةيي.اة نوكسشاالستثمتلااس رساةسن ااسشاةص وك.سالس

تسرررررررلىساة رررررررلميسةةىساةح س نس ختطلساالتتمتنساةمتلدقيس تألطلافساةمقتبديسإاةلماء،ساةوسرررررررطتء،سش لي يسسسمخاطر االئتمان: .1
اةتع ين(سشذةكس نسعامسسرررريتسرررريساتتمتاييس نظميستح  س لت يلسشضررررعسح ش ساتتمتنساةطلفساةمقتبلسشمذةكسإلعتيتلساألطلافس

ساةمقتبديسإل ت شساةتع ين.
تت س لاق يس تطد تاساةسررررريوةيس دىسأسرررررتسس نتظ سشسشيت سةتختذساإلجلاءااساةاز يسةضرررررمتنستو لساةسررررريوةيسسسمخاطر الســـيولة: .2

ساةمتةييساةكت ييسةدو تءس تالةتزا تاساةمتةييساةحتةييسشاةمستق دييس ن سح شثبت.
ساةسواس نسعامسسيتسيساستثمتلس تحةظي.ستقومساة لميس تةح س نس ختطلسأسلتلسمخاطر سعر السوق: .3
تقومساة ررلميس تةح س نس ختطلساسرر يس تت ساالسررتثمتلس نسعامس لاق يساةتليلااس رس ل الاسسسمخاطر معدل عائد االســتثمار: .4

س تت ساالستثمتلساةمتلدقيس تةنق سشاستثمتلااساة لمي.
الس وج سة ىساة رلميسأيس ختطلسم يلشستتلدقس عسرلتلسصرلفساةلمااسشذةكس سر بس ح ش ييسسسسمخاطر أـسعار صـرا العم:ت: .5

 اةتلت لس تةلمااساألجن يي.
 ب( المخاطر االستراتيجية:  

ييسس نظميسةتح   سش لاجليساالتإتهساالستلاتيإرسةد لمي،سبنتًءس دىس لاسيس تعاسسسةجلاءااتت سة الشساةمختطلساالستلاتيإييس ةلتةييس نسعامسس
سة يئيساالقتصت ساةكدرسشاةتطولااس رسسواساةتع ينسشتحديلساةمنت سينسشتقيي ساة لميساةختصس ق لشستحمدبتسةدمختطل.س

كمتسأنساة لميستستةي سأيضًتس نساةم عااس نس نظولس تةمرس نسعامساةملدو تاساةترستستدمبتس نس إمو يسلشيتمسأا سصنساةا ناس
 ةدتع ين.سس
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 ج( المخاطر التشغيلية:

شإطتلساةسرررريتسرررريساةذيست ستخصرررري س وال سات يسسةدحةتظس دىسبيئيست ررررليلستتسرررر س تةكةتءشسشاةةلتةييس نسعامسا ررررلساةتكنوةوجيتساةح  ثيس
 تنتشمس إتالاس ثلس سرررؤشةييساة رررلميسشأعاقيتاساةلملسش يثتاساةسررردوكساةمبنر.سممتسأنساإل الشساةتنةيذييسةد رررلميست رررلفس دىسةحتمتةييس

 ح شثس ختطلست ليدييسشتقومسأيضًتسبتق ي ستقتليلسةدإنيساةملاجليسشس إداساإل الش.

 د( المخاطر التنظيمية:

 سررؤشمسساةتزامس مسررتوىس نتسرربس نساالسررتقاةييستت عسةدإنيساةملاجلي.سممتست ستطويلسةطتلسشررت لسإل الشساةمختطلسسقت رساة ررلميسبتليين
اةنظت ييسشذةكسةضررررررررمتنساالةتزامس تةمتطد تاساةنظت ييساةمط قيسش تت ليسش لاق يساةتلييلااساةنظت ييسشتم ينساة ررررررررلميس نسأنستظلس دتز يس

ساز يس رساةتقتليلساةمق  يسةء صتحسةةىس إداسة الشساة لمي. تةتليلااساةنظت ييسشاة ةت ييساة
 ه( مخاطر التأمين:

ةنسط يليس حةظيسأ متمساة ررلميستتميزس م ااتساةقصرريلسشسررل يستسرروييساةمطتة تا.سممتسأنساة ررلميستت نىسسرريتسرريستسررليلس ختطلاتسبنتًءسس
سسةدتع ينس  ررررعنساةإواابساةةنييسس تىس تسمتنسذةكسضررررلشليًت.س دىس وا لس نيي،سممتستقومس تةتنسرررريقس عس إمو يسلشيتمسأا سصررررنساةا نا

كمرتسأنساة ررررررررررررررلمريستقومس ملاجلريس شليريسةإميعس حرت ظبرتساةلتيسرررررررررررررريريس رس إرتالاساال مرتمساةمختدةريسشذةركسةتقيي سأ اتبرتسشاتخرتذساإلجلاءااس
 ملاق يس تواصرررديسإلجمتةرساحتمتةييسساةتصرررحيحييس تىس تكتنسذةكسضرررلشليًت.سممتسأنساة رررلميستتميزس ق لشستحملسشاضرررحيسةدمختطلسشتقوم

 اةتللضسةدمختطل،سمذةكسقت رسبتلتيبس قو سة ت شساةتت ينساةمنتس يسإل الشساآلثتلساةمحتمديسةدمختطلساةك يلشسشساةكوالث.
سو( مخاطر السمعة: 

 دىسع  يساةلماءسشس ت لاساة ررررررلميسةةىسشضررررررعست ابيلستم نبتس نسة الشس ختطلساةسررررررمليس صررررررولشساسررررررت تقييس عساةتلميزس  رررررر لسم يلس
 اةوسطتءس طليقيستحققسلضتا .

 
 المتعلقة بتعاقدات، وحقوق  االكتتاب،  وأدوات الدين. األسهم، واألوراق الماليةل.ب
س

ــاء مجلس اإلدارة، وكبار التنفي يين  -أواًل   ــويج )بخ:ا أع،ـــ ــهم  ات األحقية في التصـــ ــلحة في فسة األســـ االهتمام بمن لهم مصـــ
 وأطفالهم القصر(وأزواجهم 

 
س%س نس ئيسأسب ساة لميسذااسأحقييساةتصوير.5الس وج س ستامونسأ لا سيمدكونسأكثلس نس

سإغيلساأل لا (سش دكيتب س رساة لميسس دىساةنحوساةتتةر: اةمستامونساةك تل
س٪50.07 سسلشيتمسأا سصنساةا ناسةدتع ينسإاة لاساألشسط(ساةمح ش شسش.م.ب.مسسسسسس •
س٪19.92 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسبنكساةليتضس •

 
من لهم مصلحة في األسهم، األوراق المالية التعاقدية، حقوق اإلكتتاب، أدوات الدين من أع،اء مجلس اإلدارة، كبار   -ثانياً 

 التنفي يين أو أزواجهم وأطفالهم القصر  
سيس.سالس وج سأليس نسأ ضتءس إداساإل الشسأشسم تلساةتنةيذ ينسأشسأزشاجب سأشسأبنتتب ساةقصلسأييس صتةحس رسأسب ساة لم

اادسال وج سأيسشرررررلمتاسسةةىسسةضرررررت يست علس رسأييستلتق ااستتلدقس تألشلااساةمتةيي،سكذةكسة  أييسأ شااس  نسسكمتسأنساة رررررلميسة ستصررررر ل
 تت ليستلملس اعلسأشسعتلجساةممدكيساةللبييساةسلو يي.سس

 
 

http://www.alamiyainsurance.com.sa/
mailto:Customer.Care@sa.rsagroup.com


 

, الط بق الث ني بن يم الدبد اللطيف, شرر ةع ٢٠٣ا اب ةقم ١٠١٠٢٨٧٨٣١ةقم الهرر ل ا  ة    لاير هرردود   ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ةأس الا ل الادفوع  )شررة م اهرر عام ( ام  الشررة الاللملة اللأمية الالملمي  ل

الاال رم الدةبيرم   ٦٩٣٤–١٢٢٤٣الةير   ٢٠٣طةيق األاية احارد ب  (برد الدزيز الهرررررليار نيرم وحرد  ةقم  ٤٧١٠ :الدنوا  الوطني  ١١٤٤٢الةير    ٦٣٩٣األاية احارد ب  (بردالدزيز, الهرررررليار نيرم   ب  

وخ ضرردم لةق بم ورشررةاف ا هررهررم النيد الدةبي الهرردود   ةقم ضررةيبم الييام ٢٤/٢٠٠٩١٢اةخ  له  بةقم اةخي  ت م   /  www.alamiyainsurance.com.sa :نيالهرردوديم الاوقا اكل اةو

 - AlAlamiya_Ins@اوياة   Customer.Care@sa.rsagroup.comالبةيرد اكل اةوني   ٢٤٤٤٤٨١٨٠٠  الدنر يرم بر لدا:    ١٠١٠٠٠٢٣٢١٠١غ ت  ةقم   ٣٠٠١٤٨٦٥٧٦٠٠٠٠٣الاضررررر فرم  

AlAlamiyaCares@ 

 

 االقتراض، إصدار / استرداد ال،مانات  -ثالثاً 
ة ستق ساة رررررررلميس تقتلاضسأيسأ وامسممتسأابتسسة ستصررررررر لسأشستمنحسأيسأ شااس  نسقتبديسةدتحويلسأشساالسرررررررتل ا سأشسأشلااس تةييستلتق ييسأشس

وجبسأ شااس  نسقتبديسةدتحويلس ذملااسحقساكتتتبسأشسأييسحقواسأعلىس متثدي.سممتسة ستصررررر لسأشستمنحسأييسحقواستحويلسأشسةكتتتبس م
أشسأشلااس تةييستلتق ييسأشس ذملااسحقسسةكتتتبسأشسحقواس  رررررررررررررتببي.سشةياس ديبتسأيس  ونس سرررررررررررررتحقيسأشسأ شااس  نسقتبديسةدتحويلسأشس

سحتىسابتييساذهساةةتلش.سسساالستل ا سأشسأشلااس تةييستلتق ييسأشس ذملااسحقسسةكتتتبسأشسحقواسأعلىس  تببي
 

 معام:ت األطراا  ات الصلةل.ج
 

 المعام:ت مع مجموعة رويال أند صن ال:ينس للتأمين 
 اتفاقية استخدام الع:مة التجارية -

ت ستوقيعساتةتقييساسرررررتخ امساةلا يساةتإتلييس عس إمو يسلشيتمسأا سصرررررنساةا ناسةدتع ينسإاة رررررلاساألشسرررررط(ساةمح ش شسشت ستإ   اتس رس
تح   س  شساالتةتقييسشارس لت طيس مسررررررررتاميس إمو يسلشيتمسأا سصررررررررنساةا ناسةدتع ينس رسشررررررررلميساةلتةمييسم.سشة س ت س11/03/2014

مسس01/01/2019ةدتع ينساةتلتشارس نسعامس إمو يسسلشيتمسأا سصرررررنساةا ناسةدتع ينسإاة رررررلاساألشسرررررط(ساةمح ش ش.سعامساةةتلشس نس
ليتمس رسقتتميساة علساة رررررت لسةدمسرررررتامينسممقتبلسإلسرررررتخ امسس30.100سسم،ستحمدرساة رررررلميسلسررررروً تسةجمتةييسق لات31/12/2019ةةىس

 اةلا تاساةتإتلييساةمستحقيسةمإمو يسسلشيتمسأا سصنساةا ناسةدتع ينسإاة لاساألشسط(ساةمح ش ش.
 

 اتفاقيات إعادة التأمين  -
تع ين،س نسطليقستوقيعس قو سة ت شساةتع ينسسقت رساة لميسبتلتي تاسة ت شساةتع ينس  لشلساةسواس عس إمو يسلشيتمسأا سصنساةا ناسةد

سس27.69م.سبنتًءس دىس قو سة ت شساةتع ينساذه،سقت رساة رررررررررررررلميسب  عس  دغس31/12/2019مسشتنتبرس رس01/01/2019اةترسب أاس رس
س ي. ديونسليتمسسلوسس11.32 ديونسليتمسسلو يستمثلسأقستلسة ت شساةتع ينسشحصدرس دىسة لا ااس موةيسة ت شساةتع ينس م دغس

 
 اتفاقية األعمال الفنية  -

أبل رساة لميساتةتقييسأ متمس نييس عس إمو يسلشيتمسأا سصنساةا ناسةدتع ينسش.م.عسشاةترستمرساةموا قيس ديبتس نسق لس ؤسسيساةنق س
ةدتع ينساةخ  تاسش نسعامساذهساالتةتقيي،ستق مس إمو يسلشيتمسأا سصرنساةا ناس.سم21/09/2014اةللبرساةسرلو يسشت ستإ   اتس رس
 ديونسليتمسسلو يس رسس6.55م،سشق ستحمدرساة لميسلسو ًتست دغس31/12/2019مسةةىسس01/01/2019اةةنييسةد لمي.سعامساةةتلشس نس

سقتتميس مديتاساةتع ينس قتبلسع  تاس نييساةترست ستدقيبتس رس إتالاس ختدةيس نساةلملس موجبساتةتقييساأل متمساةةنييساةمذمولشسأ اه.
 

لشيتمسآا سشرررلميسلت لس إمو يسلشيتمسأا سصرررنساةا ناسةدتع ينسطلفسذشس اقيس تة رررلميس نسعامسأح س سرررتاميبتساةلتيسررريينسشارسشتس
صررررنساةا ناسإاة ررررلاساألشسررررط(سش.م.ب.م،سشاأل ضررررتءساةتتةييسأسررررمتما س رس إداساإل الشسيمثدونس إمو يسلشيتمسأا سصررررنساةا ناس

 رس إداسة الشساة لمي:ةدتع ينسإاة لاساألشسط(ساةمح ش شس 
سم(06/05/2019 تثيوساوتسونسإاةمستقيلسبتتليخس •
سم(01/10/2019ةوي سايسرسإاةمستقيلسبتتليخس •
سكليستو لس يديبس شةى •
سعتة سجلةلس صطةىساةدقتار •
س تلتنسلشيج •
 موبسجواثتن •
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سالمعام:ت مع بنك الرياض والشركات التابعة له 
 

 المعام:ت مع بنك الرياض 
 التأمين عقود  -

م،سأبل رساة ررررلميس قو ستع ينسسررررنوييسسحسرررربسشررررلشلساةسررررواس عسبنكساةليتض،سس31/12/2019مسةةىس01/01/2019عامساةةتلشس نس
أح ساةمسررررتامينساةلتيسرررريينس رساة ررررلميساةذيسيقومسبتو يلساةتلطييساةتع ينييساةختصرررريسب لات جستع ينستعجيلساةملم تاسشاةتع ينساةمصررررل رس

 ديونسليتمسسررلو يستمثلسةجمتةرساألقسررتلساةم تت ي،سش يمتس درستةتصرريلساذهسس41،46وظةرساة نكسشذةكس قيميسةتلطييسحتالاساحتيتمس 
سسسسسسسسسسسسساةلقو :

 القيمة بالريال سعودي                                
 اجمالي أقساط التأمين المكتتبة  تاريخ العقد  قطاع العمل  نوع العقد 

س ررررنسسساةملم تاساةتع ين ساةررررةررررتررررلش سعررررام س صرررررررررررررررررررر لش سترررررررع رررريررررن شثرررررررتتررررق
سةةىس01/01/2019 سشذةررررركسش قس31/12/2019م م

س رس ستإررررر  ررررر ارررررت ساةترست  ساةترررررع ينساةسررررررررررررررنويررررري شثيقررررري
س رس1/11/2018 سشتنتبر سشاحرررررر ش سسررررررررررررررنرررررري سةمرررررر ش م
س.30/10/2019

س37,052,866

مسس07/07/2019ت ستإ   ساذهساةوثيقيساةسنوييسبتتليخسسساةحوا ثساةلت يسإتع ينساأل وام(ساةتع ين
سةم شس تمسشاح .

س4,407,503

 41,460,369   اإلجمالي 

 
 المعام:ت مع الشركات التابعة لبنك الرياض 

 عقود التأمين من خ:ل شركة الرياض لوكالة التأمين    -
مسةتسررررررررويقسشبيعسس29/07/2013أبل رساة ررررررررلميساتةتقييسشمتةيس عسشررررررررلميساةليتضسةومتةيساةتع ينسإشررررررررلميستت ليسة نكساةليتض(سبتتليخس

 ديونسليتمسسرررررررررررلو يسعامساةةتلشس نسس43.80 نتإتاساةتع ينساةختصررررررررررريس تة رررررررررررلمي.ست ستحقيقسةجمتةرسأقسرررررررررررتلستع ينس  تت يس قيميس
 ديونسليتمسسررررررررررررررلو يسملموالاسة ررررررررررررررلميساةليتضسةومتةيساةترع ينس،سش يمرتس درسس4.76مسشت س  عس31/12/2019مسةةىس01/01/2019

سسس :تةتصيلساذهساةلقوس
 القيمة بالريال سعودي                                     

إجمالي أقساط   العميل  تاريخ العقد  قطاع العمل  وصف العقد 
 التأمين المكتتبة 

العمولة 
المدفوعة  
 للوكالة 

سإاةتع ينسساةتع ين ساةلت ي اةحوا ث
ساةإمت رس دىساةحيتش(س

ت سةص الس   س نسشثتتقساةتع ينس
س سةةىس01/01/2019 ن م

سش قس31/12/2019 سشذةك م
ست سس ساةتر ساةسنويي ساةتع ين شثيقي

س س ر س01/05تإ   ات مس2019/
س رس سشتنتبر سشاح ش سسني ةم ش

سم.30/04/2020

سة نكس ساةلقتلي ساةلان بلات ج
ساةليتض

س3,704,514س36,732,238

ت سةص الس   س نسشثتتقساةتع ينسساةممتدكتاساةتع ين
س سةةىس01/01/2019 ن م

سش قس31/12/2019 سشذةك م
ست سس ساةتر ساةسنويي ساةتع ين شثيقي

س س ر س01/05تإ   ات مس2019/
س رس سشتنتبر سشاح ش سسني ةم ش

سم.30/04/2020

بلات جساةلانساةلقتليسة نكس
ساةليتض

س742,815س4,952,112
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س رسساةتع ينساة حليسساةتع ين ساةومتةي س ق  ستوقيع ت 
سم.29/07/2013

س س ن ساةصت لشسس    ساةتع ين شثتتق
س01/01/2018عامساةةتلىس نسس

سمس31/12/2018مسةةىس

 ماءسشلميساةليتضسةومتةيس
ساةتع ين

س310,831س2,114,713

 4,758,160 43,799,063    اإلجمالي 

س
 نسأسررب ساة ررلمي.سشيلت لساأل ضررتءساةتتةييسأسررمتما سس%19.92يلت لسبنكساةليتضسأح ساةمسررتامينساةلتيسرريينس رساة ررلميسحيثسيمتدكس

س رس إداساإل الشس مثدينسة نكساةليتضس دىس ستوىس إداسة الشساة لمي:
سعتة س حم س درسحليليس •
سم(13/01/2019إاةمستقيلسبتتليخساةلزيليسسطتلاس   هللا •
سم(18/03/2019ش وانسإاةملينسبتتليخسس حم س درسام •

 
سمجلس اإلدارة وكبار التنفي يين المعام:ت مع أع،اء 

 

 عقود التأمين  -
عامساةةتلشساةمل س نبتساةتقليل،سأبل رساة ررررلميس قو ساةتع ينسشب ررررلشلساةسررررواس طليقيس  تشررررلشسأشس عساةمؤسررررسررررتاساةتإتلييساةترستمدكس

ساةلقو :س صدحيس  تشلشس عسأ ضتءس إداسة الشساة لمي،ساةلتياساةتنةيذيسشساةم  لساةمتةرسش يمتس درستةتصيلساذه
 القيمة بالريال سعودي                   سسسسسسسسسسسسس

س
توج سأييس لت ااسأشس قو سأبل تبتساة رلميس يمتس تلدقس لمديتاسأشسأا رطيسي ونس يبتس صردحيس ت ييسأل ضرتءس إتابس تسذملسأ اه،سالس

س إداساإل الشسأشساةلتياساةتنةيذيسأشساةم  لساةمتةر.
س 

 الفترة  قطاع العمل  اسم المؤسسة  المنصب  االسم  
 من / إلى

إجمالي األقساط  
 المكتتبة خ:ل الفترة 

سشاةلضوسسسعتة سجلةلس صطةىساةدقتار ساةتنةيذي اةلتيا
ساةمنت بس

س دىسس- اةتع ين
ساةملم تاس

س تم لسس10مسةةىس2019س تم لس11
سم2020

س1,122

سشاةلضوسسسعتة سجلةلس صطةىساةدقتار ساةتنةيذي اةلتيا
ساةمنت بس

س دىسس- اةتع ين
ساةملم تا

او م لسسس19سسةةىسسسسمسس2019او م لسسسس20
سم2020

س5,770

سشاةلضوسسسعتة سجلةلس صطةىساةدقتار ساةتنةيذي اةلتيا
ساةمنت بس

س دىسس- اةتع ين
ساةملم تا

او م لسسس19مسسةةىسسس2019او م لسسسس20
سم2020

س650

سشاةلضوسسسعتة سجلةلس صطةىساةدقتار ساةتنةيذي اةلتيا
ساةمنت بس

س دىسس- اةتع ين
ساةملم تا

او م لسسس19مسسةةىسسس2019او م لسسسس20
سم2020

س1,976

سشاةلضوسسسعتة سجلةلس صطةىساةدقتار ساةتنةيذي اةلتيا
ساةمنت بس

س دىسس- اةتع ين
ساةملم تا

او م لسسس19مسسةةىسسس2019او م لسسسس20
سم2020

س1,575

سشاةلضوسسسعتة سجلةلس صطةىساةدقتار ساةتنةيذي اةلتيا
ساةمنت بس

س دىسس- اةتع ين
ساةملم تا

او م لسسس19مسسةةىسسس2019او م لسسسس20
سم2020

س3,125

س دىسس-ساةم  لساةمتةرس ت يسأبوساةحسنس اةتع ين
ساةملم تا

س90 س2019 ت و سةةى  ت وسس08م
سم2020

س1,500
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 المبالغ النظامية مستحقة السداد والمبالغ المسددة للجهات الحكومية ل.د
سسم، باستثناء ما يلي:31/12/2019ال يوجد لدى الشركة أي  مبالغ نظامية معلقة أومستحقة السداد حتى   -

 القيمة بالريال سعودي                                    سسسسسسسسسسسسس
 م 31/12/2018 م 31/12/2019 الوصف والبيان 

س238,040س210,772سمس*2019اةمؤسسيساةلت يسةدتع ينتاساالجتمت ييسة بلس يسم لس
س405,940س257,908سمس**2019لسومسةشلافس ؤسسيساةنق ساةللبرساةسلو يساةمستحقيساة  عس رساةلبعساةلا عسةلتمس

س184,129س--سمس**2019لسومسةشلافس إداساةضمتنساةصحرساةتلتشارساةمستحقيساة  عس رساةلبعساةلا عسةلتمس
س384,682س397,404سضلي يساالستقطتعس***-اةبيئيساةلت يسةدزمتشسشاة علس
س1,096,081س180,322سضلي يساةقيميساةمضت يس***-اةبيئيساةلت يسةدزمتشسشاة علس

س9,824,026س8,639,795ساةزمتشسشاة علسإ خص (س****
 12,267,666 9,686,201 اإلجمالي 

س نساةقوات ساةمتةيي.سس13االجتمت ييسجزًءس نس اةمصلش تاساةمستحقيساألعلى س رساإليضتحس*ت  لساةم تةغساةمستحقيساة  عسةدمؤسسيساةلت يسةدتع ينتاس
**ستكتةيفسأ متمساإلشررلافسشاةلقت يسةمؤسررسرريساةنق ساةللبرساةسررلو يسش إداساةضررمتنساةصررحرساةتلتشارس  لجيس لتسضررمنس أتلتبسةشررلافس سررتحقي سس

س نساةقوات ساةمتةيي.سسس13 رساإليضتحسلق س
 نساةقوات ساةمتةيي.س تإلضرت يسةةىساذاساةم دغس وج سسس14سرتقطتعساةواج يساةسر ا سجزءس نس ضرلي يساسرتقطتعس سرتحقي س رساإليضرتحسلق س***سضرلي يساال

س خصصتاسةضلي يساستقطتعس ستحقيس رساةقوات ساةمتةييسشغيلسشاج يساةس ا سشاةمتلاكميس رساةقوات ساةمتةيي.س
مس نساالةتزا تاساةمسررررتقديساةمسررررإديس رساةقوات ساةمتةييسإ لجىسس2018مسش تمس2019 علسةلتمس****س وضررررحسأ اهس خصررررصررررتاساةزمتشسشضررررلي يساة

أةفسليتمسسررررررلو يس رسابتييس تمسسس44,267.سةجمتةرساةم دغساةمخصرررررر سةدزمتشسزضررررررلي يساة علساوس(س نسساةقوات ساةمتةييس15اةلجوعسةةىساإليضررررررتحس
س نساةقوات ساةمتةيي(سس15جىساةلجوعسةةىساإليضتحسمسإ لس2018أةفسليتمسسلو يس رسابتييس تمسس38,153مسش2019

 
سسسسسسم31/12/2019إلى  م01/01/2019بيان بالمبالغ المسددة إلى الهيسات الحكومية خ:ل الفترة من 

 القيمة بالريال سعودي                                                                    سسسسسسسسسسسس
 م 2018 م 2019  والبيان الوصف 

س2,725,566س1,968,765سساةبيئيساةلت يسةدزمتشسشاة علسإاةزمتشسشضلاتبساة لمتا(
س16,398,594س9,874,982سساةبيئيساةلت يسةدزمتشسشاة علسإضلي يساةقيميساةمضت يسشضلي يساالستقطتع(

س2,946,376س3,129,358سساةمؤسسيساةلت يسةدتع ينتاساالجتمت يي
س361,079س350,910سس  تبساةلمل،ساةلل يساةتإتليي،ساة د يي،ساةبيئيساةلت يسةاستثمتل،ساة اعدييشزالشس

س1,404,370س1,235,827سسس تكتةيفسأ متمساإلشلافسشاةلقت يسةمؤسسيساةنق ساةللبرساةسلو يساةلبعسسنوييس
س0س20,000سسايئيساةسواساةمتةييسإغلا تا(

س50,000س50,000سستإ   ساةتعايلس–اةتلتشارس إداساةضمتنساةصحرس
س27,955س214,189سس  لتاسسنوييسةتكتةيفسأ متمساإلشلافسشاةلقت يسسس- إداساةضمتنساةصحرساةتلتشارس

 23,913,940 16,844,031  اإلجمالي 

 
 مزايا الموظفين ل.ه

اةموظةينس خافس تساوس طدوبسة  عس  ت عشساأل اءسش  ت آاسابتييسة ستق ساة لميس عيساستثمتلااسأشسةا تءسأيساحتيتطيتاستتلدقس مزايتس
ساةخ  يسعامساإلجلاءااساةلت ييسةدلمل.

 

 البيانات المالية ل.و
سسإااساةحست تاسأ ّ اس تة  لساةصحيح.س .1
ساظتمساةلقت يساة اعدييسأ ّ س دىسأساسسديميسشاّةذس ةت ديي.س .2
سالس وج سأيسشكس ذملس رسق لشساة لميس دىس واصديسا تطبت.س .3
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 تقارير مراجعي الحسابات الخارجيينل.ز
اجليسنسلأًيتسغيلس تحةلسسشة س تضررررررمنستقليلا سأيستحةلس دىساة يتاتاساةمتةيي.س رستقليلا س نس لسيسأصرررررر لس لاجلوساةحسررررررت تاساةختلجيس

 اةحست تاسبينواسأادس رسلأ ب سشا تقت ا سأنساة يتاتاساةمتةييس صةيس ت ي:
،سشأ اتبتساةمتةرسشت  قتتبتساةنق ييسم2019 يسررررم لسس31يظبلساةىسح س تس،س نسجميعساةنواحرساةإواليي،ساةملمزساةمتةرسةد ررررلميسممتس رسس

ممتساوس لتم س رساةممدكيساةللبييساةسرررررررلو ييسس(IFRSلساةمتةييساة شةييسإةدسرررررررنيساةمتةييساةمنتبييس رسذةكساةحينسشذةكسش ًقتسةمليتلساةتقتليس
إي رررتلسةةيبتس إتمليس تسررر س اةملت يلسس(SOCPAاةللبييسشغيلاتس نساةملت يلسشاألح تمساةصرررت لشساةبيئيساةسرررلو ييسةدمحتسررر ينساةقتاوايينإ

 اة شةييسإل  ا ساةتقتليلساةمتةييس دىساةنحوساةملتم س رساةممدكيساةللبييساةسلو يي (.
شبنتًءس دىساةملدو تاساةمتتحيسةب س,س د س دةرساات تاب سأيسشررررررررءس نسشرررررررعايسأنسيحمدب س دىساال تقت س عنساة رررررررلميسة ستدتزمسس -

 إميعساةنواحرساةبت يس تةمتطد تاساةمنصرروصس ديبتس رساظتمساة ررلمتاسش رساةنظتمساألسررتسرررسةد ررلميساةذيس ؤثلس دىسة  ا س
 ش لضساةقوات ساةمتةيي.س

لاجليساةلتيسررررررييساةترستمثلسأامييس تةليس تةنسرررررر يسةملاجلتب ساةقوات ساةمتةييسارستقيي ساالةتزامساةنبتترسةدمطتة يسكتارس سررررررعةيساةم -
 اةنتشئيس نس ق ساةتع ينس س بسأامييساةم دغساةملنرسش متلسيساأل الشسالجتبت اتس رس مدييستح   ساةمطتة تاساةمستحقي.

س

 استمرار  مراجعي الحسابات الخارجيين  ل.ح
  إداساإل الشس دىسجميعستوصيتاسةإنيساةملاجليساةمتلدقيسبتليينسشتح   س  ت آاس لاجلرساةحست تاساةختلجيينس.سشا ق

 ة س وصس إداساإل الشسبتلييلس لاجلرساةحست تاساةختلجيينسق لسااقضتءس  شس ضويتب ساةحتةيي.

شيق مستوصررررررريتاسةةىساةمسرررررررتامينسةدنظلس يبتس رساجتمتعسمس2020 نظلس إداساإل الشس رستليينس لاجلرساةحسرررررررت تاساةختلجيينسسةلتمس
ساةإملييساةلمو ييسش قًتسةدنظتم.

 
 قواعد الحوكمة ل.ط

 بالقوانين و اللوائح  اإللتزام    .1
 

 حوكمة الشركات الصادرة  عن هيسة السوق المالية  اإللتزام بإنظمة  ل.أ
،سشارسارت رذشساةمةلومس رسساةصررررررررررررررت لشس نسايئريساةسررررررررررررررواساةمرتةيريتط قساة ررررررررررررررلمريسجميعساألح رتمساةوال شس رسالتحريسحوممريساة ررررررررررررررلمرتاس

 سسأ اته:ساةوال شمس إستثنتءساألح تمس20/02/2019
 أسباب عدم التطبيق  الفقرة المادة الفرعية  المادة 

ساةمت شسةلشت ييسسست ليبسشتعايلسأ ضتءس إداساإل الشسشاإل الشساةتنةيذييسس-س39
ساآلةيتاسس- 41 ساةتلشيح، سةإني ساقتلاح س دى سبنتًء ساةمإدا، يضع

اةاز يسةتقيي سأ اءساةمإداسشأ ضتتدسشةإتادسشاإل الشساةتنةيذييس
سسنوًيت.

ساةمت شسةلشت ييسس

ساةمت شسةلشت ييسسسحوا زساةموظةينسس-س85
ساةمت شسةلشت ييسساةم ت لااساالجتمت ييس-س88
سجميعس 3س89 س دى ساالةكتلشار ساة لمي س وقع سي تمل سأن يإب

اةملدو تاساةمطدوبيسةدك فس نبتسشأيستةتصيلسأشسغيلاتس نس
 اةملدو تاساةترسق س ت سا لاتس نسعامسطلاساةك فساألعلى؛س

ساةةقلشسةلشت ييس
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 تواريخ تلك الطلبات وأسبابها: و عدد طلبات الشركة سج:ت المساهمين 

 السبب  التاريخ  الرقم 

سالستخ ا تاساة لميسسم25/02/2019س1
سالستخ ا تاساة لميسسم04/03/2019س2
سالستخ ا تاساة لميسسم26/05/2019س3
ساةإملييساةلمو ييسم19/06/2019س4
سالستخ ا تاساة لميسسم07/08/2019س5
سالستخ ا تاساة لميسسم08/09/2019س6
سالستخ ا تاساة لميسسم18/09/2019س7

 
 مجلس اإلدارة  .2

 تشكيل مجلس اإلدارة 
(سأ ضرررررتءستلينب ساةإملييساةلت يس9ةد رررررلميس دىسأنساة رررررلميسيإبسأنس   لاتس إداسة الشس تكونس نستسرررررليسإساةنظتمساألسرررررتسرررررر ن س

 م.2021أكتوبلسس9اةلت ييسةم شسالستتإتشزسثاثسسنواا.ستنتبرس تلشساةثاثسسنوااساةحتةييسةمإداساإل الشس رس
سعامساةلتمسح ثرساةتلييلااساةتتةييس رس إداساإل الش:

م،سشت ستليينساألستتذ/س13/01/2019تذ/سطتلاس   هللاساةلزيليس نس نص دس رس إداساإل الشسشةإنيساةمختطلسبتتليخسساستقتمساألستس -
سم.18/03/2019 حم س درسامسش وانسب  ًاسةاستتذس/سطتلاس   هللاساةلزيليسا ت تلًاس نستتليخس

م،سشت ستليينساألستتذ/سجواثتنس06/05/2019بتتليخسسسساستقتمساألستتذ/س تثيوساوتسنس نس نص دس رس إداساإل الشسشةإنيساةمختطل -
سم.س31/07/2019كوبسب  ًاسةاستتذ/س تثيوساوتسنسا ت تًلاس نستتليخ

م،سشت ستليينس03/10/2019استقتمساألستتذ/سةوي سجيماسةيسرس نس نص دس رس إداساإل الشسشةإنيساةتلشيحتاسشاةم ت آاسبتتليخسس -
سم.15/10/2019ةوي سجيماسةيسرسا ت تًلاس نستتليخسس/األستتذ/س تلتنسلشيجسب  ًاسةاستتذ

 
 لضررررررربتس دىساةمسرررررررتامينسةدموا قيسسشسررررررريت /ت ت سةحتطيساةإبتاساةلقتبييس  ت يساةتلييلااسأ اهسش قًتسةمتستقتضررررررررس دساألاظميسشاةدواتح،س

س.ةإملييساةلت ياسةجتمتع رسس ديبتس
 

 وبناًء على التغييرات أع:ه فإن ع،وية المجلس كالتالي: 
 التصنيف  المنصب  اسم ع،و مجلس اإلدارة 

س ضوس ستقلسسلتيستًسس   ساةلزيزس   ساةمحسنسبنسحسنس1
س ضوس ستقلسساتتبساةلتياسطتلاسزي س   سهللاساةخيتمس2
س ضوس ستقلسسس ضواًسسصتةحساة نيةرسسحم  .سصتةحسس3
س ضوسغيلستنةيذي،س مثلسبنكساةليتضس ضواًسسحليليسعتة س حم س درسس4
س ضوسغيلستنةيذي،س مثلسبنكساةليتضس ضواًسس حم س درسامسش وانس5
س ضوسغيلستنةيذي،س مثلسلشيتمسأا سصنساةا ناسةدتع ينس ضواًسسجواثتنسموبس6
سةدتع ين ضوسغيلستنةيذي،س مثلسلشيتمسأا سصنساةا ناسس ضواًسسكليستو لس يديبس شةىس7
س ضوسغيلستنةيذي،س مثلسلشيتمسأا سصنساةا ناسةدتع ينس ضواًسس تلتنسلشيجس8
س ضوستنةيذي،س مثلسلشيتمسأا سصنساةا ناسةدتع ينساةلضوساةمنت بسسعتة سجلةلس صطةىساةدقتارس9

س
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 :إدارتهاكات المساهمة التي يكون أيًا من أع،اء مجلس اإلدارة ع،وًا في مجلس ر أسماء الش  
 

 اسم ع،و مجلس اإلدارة
الع،وية في مجلس إدارة شركة أخرى داخل المملكة  

 الوظيفة  أو خارجها 

 

 الشكل القانوني للشركة 

األستتذ/س   ساةلزيزس   ساةمحسنسبنس
 حسن

سشلميس صل ييساةم  لساةتنةيذيسشاةلضوساةمنت بسس(ساةللبييساةسلو ييCredit Suisseملي اسسوياسإس
سش دسح و ييس ضوس إداساإل الشسست اشمس

 

ساإلا تءااسساةمؤساسشاةلضوساةمنت بسسشلميس يتلساةخيتمسةدتطويلساةلقتليسساألستتذ/سطتلاسزي س   سهللاساةخيتم
 

سشلميستع ينساأل ينساةلتمسش ضوس إداساإل الشس ؤسسيسسلةيسساة نيةرسصتةحسسحم اة متول/سصتةحسس
سشلميس  لجيساةملاجلي ضوسةإنيسس إمو يساةطيتل

 ضوس إداساإل الشسشلتياسةإنيسسس ست ةىسش لمزساة الشساةط رس
ساةملاجلي

سشلميسسلو ييس ستاميسُ  لجيسس

 

سشلميسسلو ييس ستاميسُ  لجيسسس   لسقس ساةم يلتا-اتتبساةلتياسسبنكساةليتضساألستتذ/س حم س درسامسش وان
 

شلميسذااس سؤشةييس ح ش شسسس ضوس إداساإل الشسسةومتةيساةتع ينشلميساةليتضسسعتة س حم س درسحليليس
س مدوميسة نكساةليتض

لتياسقس سة الشس-اتتبسلتياساةمإداسسبنكساةليتض
ساةلماءسشاةمنتإتا.

سشلميسسلو ييس ستاميسُ  لجيسس

 

 إمو يسسلشيتمسأا سصنساةا ناسةدتع ينساةمح ش شسسس تلتنسلشيج
سش.م.بس

اةلضوساةمنت ب،سش ضوسةإنيس
سشاةم ت آااةتلشيحتاس

سشلميس ستاميس حلينييسُ قةديس

 

 إمو يسسلشيتمسأا سصنساةا ناسةدتع ينساةمح ش شسسسكليستو لس يديبس شةى
سش.م.بس

 ضوسغيلستنةيذي،سش ضوسةإنيس
ساةتلشيحتاسشاةم ت آا

سشلميس ستاميس حلينييسُ قةديس

ش.م.ع.ع.سإشلميس ستاميسشلميساألادييسةدتع ين،س
س متاييس ت ي(

سلتياس إداساإل الشس
سشلميس ستاميس متاييس  لجي

شلميسذااس سؤشةييس ح ش ش،سس ضوس إداساإل الشسس(،ساةممدكيساةمتح ش(Execme Ltdةكسي سةيميت س
ساةممدكيساةمتح ش

 

 إمو يسلشيتمسأا سصنساةا ناسةدتع ينس،ساةممدكيسسموبسجواثتن
ساةمتح ش

لتياسقس ساة ؤشنساةقتاواييساةمحدييسشس
ساة شةييس

،ساةممدكيس مو ييس ح ش شسشلمي
ساةمتح ش

شلميساألادييسةدتع ين،سش.م.ع.ع.سإشلميس ستاميس
س متاييس ت ي(

اةلضوساةمنت بسش ضوسةإنيس
اةتلشيحتاسشاةم ت ئآاسش ضوسةإنيس

ساإلستثمتل
سشلميس ستاميس متاييس  لجي

ستاكدةخ  تاساةممت إمو يسلشيتمسأا سصنساةا ناس
ساةمح ش شسس

اةممدكيساةمتح ش،سشلميسعتصيسس ضوس إداساإل الشس
 ح ش شسإجزءس نس إمو يسالس

سافساسسايد(
سشلميسلشيتمسةدتع ينساةمح ش ش،سإاةممدكيساةمتح ش(

 

اةممدكيساةمتح ش،سشلميسعتصيسس ضوس إداساإل الشس
 ح ش شسإجزءس نس إمو يسالس

سافساسسايد(

سلشيتمسأا سصنساةا ناسةصاحتاساةحوا ثساةمح ش شس
 

اةممدكيساةمتح ش،سشلميسعتصيسس ضوس إداساإل الشس
 ح ش شسإجزءس نس إمو يسالس

سافساسسايد(
 

سشلميس ستاميسسلو ييسُ  لجيساةم  لساةتنةيذيسساة لميساةلتةمييسةدتع ينساةتلتشارسسعتة سجلةلس صطةىساةدقتار
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 مجلس اإلدارة مهام 
 إداساإل الشساوساةمسرررررررؤشمس نستوجيدسش لاق يسأ اءساة رررررررلميسايت يس نساةمسرررررررتامين،سشي ونس سرررررررؤشاًلسأ ت ب س نسجميعسجواابسأ متمس
اة رلمي.ستقعس دىس تتقس إداساإل الشس سرؤشةييسة تمت ساةخططساإلسرتلاتيإييسش لاق يساأل اءساةت رليدرسشاةتعك س نسشجو ساسرتلاتيإييس لتةيس

لشساةمختطلسشاإلةتزامس إميعساةت رررررررررررررليلتاسشاةدواتحساةملمومسببت.سيقومساةمإداسبت رررررررررررررليلسةإتنساةمإداساةتتةييسةدمسرررررررررررررت  شس رسأ اءسإل ا
ساةواج تاساةختصيس د:

ساةدإنيساةتنةيذيي 
سةإنيساالستثمتل 
ساإل صتحسةإنيس 
سةإنيساةملاجليس 
سةإنيساةمختطلسس 
سةإنيساةتلشيحتاسشاةم ت آاس 

بتنةيذسةطتلس ملسسردي سةحومميساة رلمتاس ت س نسعاةدستح   سأا افساة رلميسشتح   سشسرتتلستحقيقساذهساألا افسش لاق يستدتزمساة رلميس
األ اء.سشةتحقيقسذةكس عنساة رررررلميستلملسضرررررمنس إمو يس نس  ت شسحومميساة رررررلمتاس تإلضرررررت يساةىس بتمسش سرررررؤشةيتاس إداساإل الشس

 الشساة لمي.شاةترستمثلسسويًتس لجلًتسةحومميس إداسة 
 

 رئيس المجلس والع،و المنتدب 
 ت ستح   ستقسررري ساةمسرررؤشةيتاسبينسلتياس إداساإل الشسشاةلضررروساةمنت بس  ررر لسشاضرررحس نسق لس إداساإل الشس متس توا قس عساةقوااينسسس

يسةد رررررررررررررلميسأشسأ متةبت،سسشاةدواتحساةملمومسببتس رساةممدكيساةللبييساةسرررررررررررررلو يي.سحيثسالسي رررررررررررررتلكسلتياس إداساإل الشس رساإل الشساةيو يس
  إ ت تلاتس نساةمسؤشةيتاسشاةمبتمساةم تشلشساةترسيقومسببتساةلضوساةمنت ب.
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 إجتماعات مجلس اإلدارة 
    سألبليسةجتمت تاس  تشلش.ست سحضولاتس نسق لسأ ضتءساةمإداس دىساةنحوساةتتةر:س،م2019 ق س إداساإل الشسعامساةلتمس

 تاريخ االجتماع 
 م:حظات  م 10/12/2019 م 01/10/2019 م 19/06/2019 م 19/03/2019 

األستتذ/س   ساةلزيزس   ساةمحسنس
 س√س√س√س√سبنسحسن

س√س√س√سXساألستتذ/سطتلاسزي س   هللاساةخيتم
األستتذ/س   ساةلزيزس   اةمحسنسقتمسبتوميلس

سم19/03/2019بنسحسنس رس
حم سصتةحسساة متول/سصتةحس

 س√س√س√س√ساة نيةرس

سXس√س√سXساألستتذ/س حم س درسامسش وانس*
م،سقتمسبتوميلس18/03/2019ُ ينس رس

األستتذ/سعتة س حم س درسحليليس رس
سمس10/12/2019

 س√سXس√س√ساألستتذ/سعتة س حم س درسحليليس
 س√س√س√س√ساألستتذ/سمليستو لس يديبس شةى

سم06/05/2019استقتمس رسسالس نط قسالس نط قسالس نط قس√ساألستتذ/س تثيوساوتسونس#
سم31/07/2019ُ ينس رسس√س√سالس نط قسالس نط قساألستتذ/سجواثتنسموبس*
سم03/10/2019استقتمس رسسالس نط قس√س√س√ساألستتذ/سةوي سايسرس#س
سم15/10/2019ُ ينس رسس√سالس نط قسالس نط قسالس نط قساألستتذ/س تلتنسلشيجس*

األستتذ/سعتة سجلةلس صطةىسس
 س√س√س√س√ساةدقتار

األستتذ/سطتلاسزي س   سهللاس
سم16/01/2019استقتمس رسسالس نط قسالس نط قسالس نط قسالس نط قساةلزيليس#

 

ستلنرسحضلسشخصيًّتس-س√
Xستلنرسة سيحضلس-س

ستلنرسة تسأادساستقتمسأشسة سُيليَّنس رسذةكساةوقرس-الس نط قس
س*سُ ينسعامساةةتلشساةمح  ش

س#ساستقتمسعامساةةتلشساةمح  ش
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ةةىسساألشةييشضعس إداسة الشساة لميسأيًضت،س نذسةا تتبت،س مدييس ق ساجتمت تاس  لساةبتتفسحتىس تسنىسةء الشستق ي ساةقوات ساةمتةييس
م،سُ ق اسثاثيس نساذهساالجتمت تاساةبتتةييس دىس2019أ ضتءساةدإنيسش ًقتسةدمبديساةمح  شساظت يًتسشذةكسةدموا قيس ديبت.سعامس تمس

س:ةراةنحوساةتت
 

 
ستلنرسحضلسشخصيًّتس-س√
Xستلنرسة سيحضلس-س

ستلنرسة تسأادساستقتمسأشسة سُيليَّنس رسذةكساةوقرس-الس نط قس
س*سُ ينسعامساةةتلشساةمح  ش

س#ساستقتمسعامساةةتلشساةمح  ش

 
 تقييم أداء مجلس اإلدارة واللجنة 

قتمس إداساإل الشس تالشرررررررتلاكس عسةإنيساةتلشررررررريحتاسشاةم ت آاسبوضرررررررعس مدييس ؤةةيس نس لحدتينسشاةترستب فسةةىس لاجليسأ اءس إداس
اإل الش.س ةرساةملحديساألشةى،سيقومسسرررررررر لتيلس إداساإل الشسبتوزيعساسررررررررت يتنس دىساأل ضررررررررتءس   وا سةتق ي سةجت تتب س دىس إمو يس نس

نساةمإداسشاي دردسشأا ررررررررررررررطتردسشأ اترد.سُتدخ سارذهساةل ش س نسق رلسسرررررررررررررر لتيلس إداساإل الشسشُتقر مسةةىسةإنريساةملرت يلساةترستلطرساكويس
اةتلشرررريحتاسشاةم ت آا.سيق مسلتياساةدإنيس ل سذةكستقليلًاسةدمإداسحومسل ش ساةتقيي ساةذاترسأل ضررررتءساةمإداس عستسررررديطساةضرررروءس دىس

اةثتاييسشسررريديسةلتياساةمإداسإلجلاءس نتق رررتاسسرررلييس عسأ ضرررتءس إداساإل الشساةماحظتاساةلتيسرررييسحسررربساالقتضرررتء.ستو لساةملحديسس
بنتًءس دىسطدبس ق مس نسِق لسأح ساأل ضررررتءسأشسحسرررربساةضررررلشلشسشاةترستو لس نصرررريسثنتتييساالتإتهسةتو يلساةتلذييساةل سررررييسةا ضررررتءس

ساةملنيينس رسأ اتب سش ستامتتب س عستدقرساالقتلاحتاسشاةتلديقتاس نسِق دب .س
 

كمتسُتإلىسةإتنس إداساإل الشس رسابتييسملس تمسبتقيي سذاترسقتت س دىساةمنتق رررررررري،سشاةذيس ت ستنظيميس نسِق لسسرررررررر لتيلس إداساإل الش،سس
شيتلدقسبواج تتب ساةمومديسةةيب س دىساةنحوساةمنصرروصس ديدس رساعتصررتصررتاساةدإني.س ت ساةحصررومس دىساالسررتنتتجتاس رسشرر لس ذملشس

ستلمتبتس عسةإنيساةتلشيحتاسشاةم ت آاسش إداساإل الش. نسلتياساةدإنيسش  
 
 

 تاريخ االجتماع 
 م:حظات  م 31/10/2019 م 31/07/2019 م 01/05/2019 

األستتذ/س   ساةلزيزس   ساةمحسنس
س√س√س√سبنسحسن

 

 س√س√س√ساألستتذ/سطتلاسزي س   هللاساةخيتم
 س√س√س√ساة متول/سصتةحسحم سصتةحساة نيةرس

سم18/03/2019ُ ينس رسسXس√س√ساألستتذ/س حم س درسامسش وان*
 سXسXس√ساألستتذ/سعتة س حم س درسحليليس
 س√س√س√ساألستتذ/سمليستو لس يديبس شةى

سم06/05/2019استقتمس رسسالس نط قسالس نط قسXساألستتذ/س تثيوساوتسونس#
سم31/07/2019ُ ينس رسس√سXسالس نط قساألستتذ/سجواثتنسموبس*
سم03/10/2019استقتمس رسسالس نط قس√س√ساألستتذ/سةوي سايسرس#س
سم15/10/2019ُ ينس رسس√سالس نط قسالس نط قساألستتذ/س تلتنسلشيجس*

األستتذ/سعتة سجلةلس صطةىسس
س√س√س√ساةدقتار

 

األستتذ/سطتلاسزي س   سهللاساةلزيليس
سم16/01/2019استقتمس رسسالس نط قسالس نط قسالس نط قس#س
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 اجتماعات المساهمين  .3
 

 م،س ق اساة لميساجتمتً تسشاحً اسةدإملييساةلت يسةدمستامينس دىساةنحوساةم ينسأ اته.2019عامساةلتمساةمتةرس
ش رساذاساالجتمتع،سقت رساة ررررررلميس إتختذسجميعساةخطوااساةاز يسةتو يلساةةلصرررررريسةدمسررررررتامينسةممتلسرررررريسحقوقب ،سشطلحساألسررررررئديسأشسس

اإليضرررتحتا،سشتق ي ساقتلاحتاسأشس احظتاسأل ضرررتءس إداساإل الش.س ل ساذهساالجتمت تا،سل لرساة رررلميس حتضرررلساالجتمت تاسممتس
كسلتياساةمإداسأ ضرررررررررررررررتءس إداساإل الشساآلعلينس ررعيساقتلاحررتاسأشس احظررتاستدقررتاررتس نساوس طدوبس دىس وقعسترر اشم،سششرررررررررررررررتلس

ساةمستامين.
 

س:كتنستتليخسشحضولسأ ضتءس إداساإل الشس رساالجتمتعس دىساةنحوساةتتةر
 

 ح،ور أع،اء مجلس اإلدارة  نوع االجتماع  التاريخ  

سم19/06/2019
سشاةإملييساةلت يسغيلساةلت يياجتمتعساةإملييساةلت يساةسنويسس

 األستتذ/س   اةلزيزس   اةمحسنسبنسحسن •
ساألستتذ/سعتة سجلةلس صطةىساةدقتار •
ساألستتذ/سمليستو لس يديبس شةى •
ساألستتذ/سسةوي سايسر •
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سلجان مجلس اإلدارة: .4
 

  اللجنة التنفي ية:
ساةت  يل .أ

سأ ضتٍءسمحٍ سأقصى.سش يمتس درساةت  يلساةحتةرسةدإني:تتعةفساةدإنيساةتنةيذييس نسثاثيسأ ضتءسمحٍ سأ اىسشعمسيس
 الع،وية في اللجنة  الُمسمى الوظيفي  االسم 

سلتيستًسساةلضوساةمنت  سسشاةلتياساةتنةيذيسعتة سجلةلس صطةىساةدقتاراألستتذ/س
س ضوا سسساةٌم  لساةمتةرساألستتذ/س ت يسأبوساةحسن

س ضوا سسسةد ؤشنساةةنيياةم  لساةتنةيذيسساألستتذ/سلاسلستواج
 

ساةمبتم .ب
ستتمثلس بتمساةدإنيس رس ست  شساةلتياساةتنةيذيس رسأ اءساةمبتمساةمومديسةةيد،س متس رسذةك:

ستطويلسشتنةيذساةخططساالستلاتيإييسشاةخططساةت ليدييسشاةسيتستاسشاإلجلاءااسشاةموازايساةتق  ليي؛ -
س لاق يساأل اءساةت ليدرسشاةمتةر؛ -
ساةمختطلسشاةسيطلشس ديبت؛تقيي س -
ستح   سأشةويتاساةموال سشتخصيصبت؛سش -
  لاق يساةقوىساةتنت سييس رسملسمت يسجواابساةت ليل. -

 

ساالجتمت تا .ج
سم.سش يمتس درستواليخساالجتمت تاسشاةحضول31/12/2019مسشحتىس01/01/2019 ق اساةدإنيسستيساجتمت تاسعامساةةتلشس نس

 تاريخ االجتماع  
 م:حظات 

 م 17/12/2019 م 25/11/2019 08/10/2019 م 11/07/2019 م 15/05/2019 م 08/04/2019 
عتة سجلةلساألستتذ/س

س صطةىساةدقتار
 س√س√س√س√س√س√

األستتذ/س ت يسأبوس
ساةحسنس

 س√س√س√س√س√س√

 س√س√س√س√سXسXساألستتذ/سلاسلستواج
ستالغتمساألستتذ/س

س#سلا تستيسشتسي ا
استقتمس رسسسالس نط قس نط قالسسالس نط قسالس نط قس√س√

سم25/03/2019
س

ستلنرسحضلسشخصيًّتس-س√
Xستلنرسة سيحضلس-س

ستلنرسة تسأادساستقتمسأشسة سُيليَّنس رسذةكساةوقرس-الس نط قس
 #ساستقتمسعامساةةتلشساةمح  

 
  لجنة االستثمار:

ساةت  يل .أ
سمحٍ سأقصى.سش يمتس درساةت  يلساةحتةرسةدإني:تتعةفسةإنيساالستثمتلس نسثاثيسأ ضتءسمحٍ سأ اىسشعمسيسأ ضتٍءس

 الع،وية في اللجنة  الع،وية بمجلس اإلدارة / اإلدارة التنفي ية  االسم 
سلتيستًسسلتياس إداساإل الشساألستتذ/س   ساةلزيزس   ساةمحسنسبنسحسن

س ضوا سسساتتبسلتياس إداساإل الشساألستتذ/سطتلاسزي س   سهللاساةخيتم
سلتيستًسس ضوسغيلستنةيذي،س مثلسبنكساةليتضس حم س درسحليليساألستتذ/سعتة س
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الاال رم الدةبيرم   ٦٩٣٤–١٢٢٤٣الةير   ٢٠٣طةيق األاية احارد ب  (برد الدزيز الهرررررليار نيرم وحرد  ةقم  ٤٧١٠ :الدنوا  الوطني  ١١٤٤٢الةير    ٦٣٩٣األاية احارد ب  (بردالدزيز, الهرررررليار نيرم   ب  

وخ ضرردم لةق بم ورشررةاف ا هررهررم النيد الدةبي الهرردود   ةقم ضررةيبم الييام ٢٤/٢٠٠٩١٢اةخ  له  بةقم اةخي  ت م   /  www.alamiyainsurance.com.sa :نيالهرردوديم الاوقا اكل اةو
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ساةمبتم .ب
تتمثلس بتمساةدإنيس رسة الشسمت يسجواابساألصرررررررررومساالسرررررررررتثمتلييساةممدوميسةد رررررررررلميس عساالةتزامس ملا تشستوجيبتاساالسرررررررررتثمتل،سشاةح ش س

ساةواج يساةتط يقس رساةممدكيساةللبييساةسلو يي.شاةضوا طساةمح ششس نسق لساة لميسشذةكس ملا تشساألاظميسشاةدواتحس
 
ساالجتمت تا .ج

س:م.سش يمتس درستواليخساالجتمت تاسشاةحضول31/12/2019مسشحتىس01/01/2019 ق اساةدإنيسألبليساجتمت تاسعامساةةتلشس ن
 تاريخ االجتماع  

 م:حظات 
 م 09/12/2019 م 01/10/2019 م 16/06/2109 م 19/03/2019 

األستتذ/س   ساةلزيزس   اةمحسنس
سبنسحسن

 س√س√س√س√

 س√س√س√سXساألستتذ/سطتلاسزي س   سهللاساةخيتم
 س√سXسXس√ساألستتذ/سعتة س حم س درسحليليس

ستلنرسحضلسشخصيًّتس-س√
Xسيحضلتلنرسة سس-س

س
 : لجنة الإلفصاح

ساةت  يل .أ
سمحٍ سأقصى.سش يمتس درساةت  يلساةحتةرسةدإني:تتعةفسةإنيساإل صتحس نسثاثيسأ ضتءسمحٍ سأ اىسشعمسيسأ ضتٍءس

 الع،وية في اللجنة سالع،وية بمجلس اإلدارة / اإلدارة التنفي ية  االسم 
سلتيست سساةلضوساةمنت بسشاةلتياساةتنةيذيسساألستتذ/سعتة سجلةلس صطةىساةدقتار

اةا ناس ضوسغيلستنةيذي،س مثلس إمو يسسلشيتمسأا سصنسساألستتذ/سمليستو لس يديبس شةى
سةدتع ين

س ضواًس

س ضواًسساةٌم  لساةمتةرسساألستتذ/س ت يسأبوساةحسنس

 
ساةمبتم .ب

تتمثلس بتمساذهساةدإنيس رسضررررررررررمتنساةتزامساة ررررررررررلميس إميعساةمتطد تاساةقتاواييسشاةتنظيمييساةمتلدقيس تإل ااتاسشاإل صررررررررررتحتاسشاةوثتتقس
ت اشم.سممتسيم نسةدإنيسأنستلق ساجتمت تاس  لساةوسررتتلساالةكتلشاييس متس تمتشررىساةُمق  يسشاةمدةتاسشاةموا قتاساةنتشررئيس نسقي اتس موقعس

  عسأستةيبس ملساةدإنيسشصاحيتتبت.
س
ساالجتمت تا .ج

 قرر اساةدإنرريساجتمررت ررتاس  لساةوسرررررررررررررررتتررلساإلةكتلشايرريسةملاجلرريسة ااررتاساة ررررررررررررررلمرريسشا تمررت اررتس دىس وقعسترر اشم.سحيررثسبدغس رر  ساررذهس
سم.31/12/2019مسشحتىس01/01/2019متً تسعامساةةتلشس نساإلجتمت تاساثنتنسش  لشنساجتس

سشتلكسجميعسأ ضتءساةدإنيس رساذهساالجتمت تاس  لساةوستتلساإلةكتلشاييس متس نط قسألستةيبس ملساةدإنيسشصاحيتتبت.
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 لجنة المراجعة: 
 اةت  يل .أ

سأقصى.سش يمتس درساةت  يلساةحتةرسةدإني:تتعةفسةإنيسساةملاجليس نسثاثيسأ ضتءسمحٍ سأ اىسشعمسيسأ ضتٍءسمحٍ س
 الع،وية في اللجنة  الع،وية بمجلس اإلدارة / اإلدارة التنفي ية  االسم 

سلتيستًسس ضوس إداسة الشس ستقلسصتةحساة نيةرسسحم اة متول/سصتةحس
س ضواًسس ضوس ستقلس رساةدإنيسسسأيمنسصتةحساةلت  ي

س ضواًسساةدإني ضوس ستقلس رسساة متول/سأحم س حم ساةسدمتنس
 

ساةمبتم .ب
.ستتمثلس بتمساذهساةدإنيس رس لاجليس بميساةتزامساة لميسشتقيي س مديتتبتساةمتلدقيس عاظميساةمختطلسش لاق يساةنظت ييسشاةلقت يساة اعديي

اةحست تاساةترستت س نسق لس لاق رس اششس دىسذةك،سسُتلاجعساةدإنيس  ىسسا يساة يتاتاساةمتةييسةد لميسشتقيي س  ىس ت دييساظ س لاق يس
 اةحست تاساةختلجيينسشاةملاجلينساة اعديين.

ساالجتمت تا .ج
م.سش يمررتس درستواليخساالجتمررت ررتاس31/12/2019مسشحتىس01/01/2019 قرر اساةدإنرريسةجمررتةرسسرررررررررررررر لرريساجتمررت ررتاسعامساةةتلشس ن

 :شاةحضول
ساالجتمت تاساةةلدييسإشجبًتسةوجد(س

 م:حظات  تاريخ االجتماع  
 م 09/12/2019 م 30/09/2019 م 18/06/2019 م 17/03/2019

 س√س√س√س√سصتةحساة نيةرسسحم اة متول/سصتةحس
 س√س√س√س√سأيمنسصتةحساةلت  ي

 س√س√س√س√ساة متول/سأحم س حم ساةسدمتنس
 تلنرسحضلسشخصيًّتس-س√
 

سجتمت تاساةبتتةيياال
ت،س نذس ةا رتتبت،س مدييس ق ساجتمت تاس  لساةبتتفسحتىس تسرنىسإل الشساة رلميستق ي ساةقوات ساةمتةييسشضرلرسةإنيسُ لاجليساةحسرت تاسأيضرً

األشةييسشاةسرررررررررررررنوييسةةىسأ ضرررررررررررررتءساةدإنيسش ًقتسةدمبديساةمح ششساظت يًت.سُتلاجعسةإنيس لاجليساةحسرررررررررررررت تاساةقوات ساةمتةييساألشةييسعامساذهس
اإل الش.سممتسي ررررتلكس لاجلوساةحسررررت تاساةختلجيونسشاة اعديونس رساالجتمت تاسسساالجتمت تاسشتقومسبتق ي ستوصرررريتاس  ررررعابتسةةىس إدا

م،سُ ق اسثاثيس نساذهساالجتمت تاساةبتتةييس دىس2019  لساةبتتفسٌ إي ينس دىسأيساسرررتةسرررتلااسق سيطلحبتساأل ضرررتء.سعامس تمس
ساةنحوساةتتةر:

 

 م:حظات  تاريخ االجتماع  
 م 29/10/2019 م 30/07/2019 م 29/04/2019

 س√س√س√سصتةحساة نيةرسسحم اة متول/سصتةحس
 س√س√س√سأيمنسصتةحساةلت  ي

 س√س√س√ساة متول/سأحم س حم ساةسدمتنس
ستلنرسحضلسشخصيًّتس-س√

س
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 لجنة المخاطر: 
 اةت  يل .أ

 نسثاثيسأ ضتءسمحٍ سأ اىسشعمسيسأ ضتٍءسمحٍ سأقصىس تلأسب س ضوسغيلستنةيذي.سش يمتس درساةت  يلسساةمختطلتتعةفسةإنيسس
ساةحتةرسةدإني:س

س

 الع،وية في اللجنة  الع،وية بمجلس اإلدارة / اإلدارة التنفي ية  االسم 
سلتيستًسساةا ناسةدتع ين ضوسغيلستنةيذي،س مثلس إمو يسسلشيتمسأا سصنسساألستتذ/سمليستو لس يديبس شةى

س ضواًسساةلضوساةمنت بسشاةلتياساةتنةيذيسساألستتذس/سعتة سجلةلس صطةىساةدقتار
س ضواًسسساةٌم  لساةمتةرساألستتذس/س ت يسأبوساةحسنسس

س ضواًسس ضوسغيلستنةيذي،س مثلس إمو يسسلشيتمسأا سصنساةا ناسةدتع ينسموبسجواثتناألستتذ/س
سم18/03/2019س  ضوسُ لينس رس ضوسغيلستنةيذي،س مثلسبنكساةليتضسش وان األستتذ/س حم س درسام

 
ساةمبتم .ب

تتمثلس بتمساذهساةدإنيس رس سؤشةييساإلشلافس دىستلتي تاسة الشساةمختطلس رساة لميس متسيضمنستوا لساةنظ ساةمتتميسةتح   ساةمختطلسس
 اةترسيم نسأنستتللضسةبتساة لمي،سش نسث ساةسيطلشس ديبتسشإ التبت.

 
ساالجتمت تا .ج

سم.سش يمتس درستواليخساالجتمت تاسشاةحضول31/12/2019مسشحتىس01/01/2019 ق اساةدإنيسألبليساجتمت تاسعامساةةتلشس ن
 م:حظات  تاريخ االجتماع  

 م 10/12/2019 م 01/10/2019 م 09/06/2019 م 19/03/2019
 س√س√س√س√ساألستتذ/سمليستو لس يديبس شةى

جلةلس صطةىسساألستتذس/سعتة س
ساةدقتار

 س√س√س√س√

 س√س√س√س√ساألستتذس/س ت يسأبوساةحسنسس
سم06/05/2019استقتمس رسسالس نط قسالس نط قسالس نط قس√س# األستتذ/س تثيوساوتسونس

سم31/07/2019 ضوسُ لينس رسس√س√سالس نط قسالس نط قسموبسجواثتناألستتذ/س
سم18/03/2019ُ لينس رس ضوسسXس√س√سXسش وان األستتذ/س حم س درسام

ستلنرسحضلسشخصيًّتس-س√
Xستلنرسة سيحضلس-س

ستلنرسة تسأادساستقتمسأشسة سُيليَّنس رسذةكساةوقرس-الس نط قس
س#ساستقتمسعامساةةتلشساةمح  ش

 
  لجنة الترشيحات والمكافآت:

ساةت  يل .أ
س نسثاثيسأ ضتءسمحٍ سأ اىسشعمسيسأ ضتٍءسمحٍ سأقصى.سش يمتس درساةت  يلساةحتةرسةدإني:سسساتتعةفسةإنيسساةتلشيحتارسشاةم ت آ

 الع،وية في اللجنة  الع،وية بمجلس اإلدارة / اإلدارة التنفي ية  االسم 
سلتيست سس ضوس ستقلسساألستتذ/سطتلاسزي س   سهللاساةخيتم

األستتذ/س   ساةلزيزس   ساةمحسنسبنس
سحسن

س ضوا سس ضوس ستقلس

س ضوا سس ضوسغيلستنةيذي،س مثلسبنكساةليتضساألستتذ/سعتة س حم س درسحليليس
س ضوا سسلشيتمسأا سصنساةا ناسةدتع ين   ضوسغيلستنةيذي،س مثلس إمو يساألستتذ/س تلتنسلشيج
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الاال رم الدةبيرم   ٦٩٣٤–١٢٢٤٣الةير   ٢٠٣طةيق األاية احارد ب  (برد الدزيز الهرررررليار نيرم وحرد  ةقم  ٤٧١٠ :الدنوا  الوطني  ١١٤٤٢الةير    ٦٣٩٣األاية احارد ب  (بردالدزيز, الهرررررليار نيرم   ب  
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ساةمبتم .ب
شتليينب سشإقتةتب .س دمًتس عنسمت يساةتليينتاسشاإلقتالاستتمثلس بتمسنساذهساةدإنيس رسضرمتنستوا لساة رةت ييس رسةجلاءااساعتيتلساةم  لينس

تس سررررؤشةييسشضررررعسسرررريتسررررتاستتلدقسبتلويضررررتاسش  ت آاس يإبساةتصرررر  قس ديبتس نسق لساةإملييساةلت يسةد ررررلمي.سشتتحملساةدإنيسأيضررررً
سأ ضتءس إداساإل الشسششتغدرسشظتتفساإل الشساةلديتس تة لمي.

 
ساالجتمت تا .ج

س:م.سش يمتس درستواليخساالجتمت تاسشاةحضول31/12/2019مسشحتىس01/01/2019اجتمت تاسعامساةةتلشس ن ق اساةدإنيسألبليس
 م:حظات   تاريخ االجتماع  

 م 10/12/2019 م 01/10/2019 م 19/06/2019 م 19/03/2019
األستتذ/سطتلاسزي س   سهللاس

ساةخيتم
Xس√س√س√س 

األستتذ/س   ساةلزيزس   س
ساةمحسنسبنسحسن

 س√س√س√س√

األستتذ/سعتة س حم س درس
سحليليس

 س√س√س√س√

سم03/10/2019استقتمس رسسالس نط قسس√س√س√ساألستتذ/سةوي سايسر#س
سم15/10/2019 ضوسُ لينس رسس√سالس نط قسسالس نط قسسالس نط قسساألستتذ/س تلتنسلشيج

ستلنرسحضلسشخصيًّتس-س√
Xستلنرسة سيحضلس-س

سُيليَّنس رسذةكساةوقرتلنرسة تسأادساستقتمسأشسة سس-الس نط قس
س #ساستقتمسعامساةةتلشساةمح  ش
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 التعوي،ات المدفوعة ألع،اء مجلس اإلدارة، أع،اء لجنة مجلس اإلدارة وكبار المعاونين التنفي يين  .5
 

سأ ضتءس إداساإل الشس .أ
اجتمت تاس إداساإل الشساةم ت آاساةترست  عسةةىسلتياس إداسة الشساة ررررررررررلميسشأ ضررررررررررتءس إداساإل الش،س متس رسذةكسب الاسحضررررررررررولسس

سشاةدإتن،سش قًتسةدنظتمساألسررتسرررسةد ررلمي.سشق سُأ لجرساةمسررتحقتاس رساةقوات ساةمتةييسش قتسةبذهساألح تم،سشبل س لا تشستنتزمسأ ضررتءس إدا
ساإل الشسغيلساةمستقدينس نس ستحقتتب س دىساةنحوساةم ينسأ اته.

 

مسشحتىس01/01/2019 الشسشةا ضرررررررررررررررتءاةمسررررررررررررررتقدينس نساةةتلشس نس يمررتس درستةررتصرررررررررررررريررلساةم ررت ررآاساةمسررررررررررررررتحقرريسةلتياس إداساإل
سمسشاةوال شس رساةقوات ساةمتةيي:31/12/2019

سسسسسسسسسسمكافآت مجلس اإلدارة 
 القيمة بالريال سعودي سسسسسسسسسسسسسسسسسسس

ش هسش.م.ب(سستنتزمسأ ضتءس إداساإل الشسغيلساةمستقدينسإأيساةُملشحينس نسبنكساةليتضسش إمو يسسلشيتمسأا سصنساةا ناسةدتع ينسإاة لاساألشسط(ساةمح *س
س نسحقوقب س رساةم ت آاسشلسومسحضولساجتمت تاس إداساإل الشسشاةدإتن.س

س

 

 مكافآت ُمتغيرة  مكافآت ثابتة 
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 المستقلين  ينأواًل: المدير 
   ساةلزيزس   س
ساةمحسنسبنسحسن

س0س0س0س0س0س0س0س0س0س192,000س0س0س0س12.000س3,000س180,000

طتلاسزي س   سهللاس
ساةخيتم

س5,894س0س0س0س0س0س0س0 0س129,000س0س0س0س9,000س3,000س120,000

سحم سصتةح .سصتةحس
سآمسشنيفس

س0س0س0س0س0س0س0س0س0س132,000س0س0س0س12,000س3,000س120,000

س5,894س0س0س0س0س0س0س0س0س453,000س0س0س0س33,000س9,000س420,000سةجمتةر
 ثانًيا: المديرين غير التنفي يين 

س حم س درسام
سش وان*

س0س0س0س0س0س0س0س0س0س0س0س0س0س0س0س0

عتة س حم س درس
سحليلي*

س0س0س0س0س0س0س0س0س0س0س0س0س0س0س0س0

كليستو لس يديبس
س شةى*

س0س0س0س0س0س0س0س0س0س0س0س0س0س0س0س0

س0س0س0س0س0س0س0س0س0س0س0س0س0س0س0س0س تثيوساوتسونس
س0س0س0س0س0س0س0س0س0س0س0س0س0س0س0س0سموب*سجواثتن

طتلاس   سهللاس
ساةلزيلي*

س0س0س0س0س0س0س0س0س0س0س0س0س0س0س0س0س

س0س0س0س0س0س0س0س0س0س0س0س0س0س0س0س0سةجمتةر
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سأ ضتءساةدإنيس .ب
سس1.500ليتمسسرررلو يسسرررنويًتسشب مسحضرررولاجتمت تاسق لهسسس120.000  ت عشسسرررنوييسق لاتس تقتضرررىساأل ضرررتءساةمسرررتقدونس رساة رررلميسس

ليتمسسررررررررلو يس نسملساجتمتع.س رسحتمستمرس  وتب سةحضررررررررولسأيس نساجتمت تاس إداساإل الش،سيحقسةب ساةحصررررررررومس دىسلسررررررررومس
سالجتمتع.ليتمسسلو يس نسملساجتمتع،سشذةكسةحضولساذاساس3.000حضولساجتمتعس إداساإل الشساة تةليس

  القيمة بالريال السعودي                                                                                                                                 

تنتزمسأ ضررررررتءس إداساإل الشسغيلساةمسررررررتقدينسإأيساةُملشررررررحينس نسبنكساةليتضسش إمو يسسلشيتمسأا سصررررررنساةا ناسةدتع ينسإاة ررررررلاساألشسررررررط(سس*س
س اةمح ش هسش.م.ب(س نسحقوقب س رساةم ت آاسشلسومسحضولساجتمت تاس إداساإل الشسشاةدإتن.س

 

 

الُمكافأة الثابتة )باستثناء بدل ح،ور  
 اجتماعات مجلس اإلدارة(

 إجمالي  اإلدارة بدل ح،ور اجتماعات مجلس  

 أع،اء لجنة المراجعة 
س130,500س10,500س120,000سصتةحسحم سصتةحساة نيةرسساة متول/

س130,500س10,500س120,000ساألستتذ/سأيمنسصتةحساةلت  ي
س130,500س10,500س120,000سساة متول/سأحم س حم ساةسدمتنس

 391,500 31,500 360,000 إجمالي 
 أع،اء لجنة  الترشيحات والمكافآت 

س4,500س4,500س0سطتلاسزي س   سهللاساةخيتماألستتذ/س
س6,000س6,000س0ساألستتذ/س   ساةلزيزس   ساةمحسنسبنسحسن

س0س0س0سعتة س حم س درسحليليساألستتذ/س
س0س0س0ساألستتذ/س تلتنسلشيج

 10,500 10,500 0 إجمالي 
 أع،اء لجنة المخاطر 

س0س0س0ساألستتذ/سمليستو لس يديبس شةى
س0س0س0ساألستتذ/سعتة سجلةلس صطةىساةدقتار

س0س0س0ساألستتذ/س تثيوساوتسونس
س0س0س0ساألستتذ/س ت يسأبوساةحسنس

 0 0 0 إجمالي 
 اللجنة التنفي ية 

س0س0س0ساألستتذ/سعتة سجلةلس صطةىساةدقتار
س0س0س0ساألستتذ/سشتشي اتلسساجت ر

س0س0س0ساألستتذ/س ت يسأبوساةحسنس
س0س0س0سساألستتذ/سلاسلستواج

 0 0 0 إجمالي 

 لجنة االستثمار:
س6,000س6,000س0ساألستتذ/س   ساةلزيزس   ساةمحسنسبنسحسن

س4,500س4,500س0سطتلاسزي س   سهللاساةخيتماألستتذ/س
س0س0س0سعتة س حم س درسحليليساألستتذ/س
 10,500 10,500 0 إجمالي 

http://www.alamiyainsurance.com.sa/
mailto:Customer.Care@sa.rsagroup.com


 

, الط بق الث ني بن يم الدبد اللطيف, شرر ةع ٢٠٣ا اب ةقم ١٠١٠٢٨٧٨٣١ةقم الهرر ل ا  ة    لاير هرردود   ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ةأس الا ل الادفوع  )شررة م اهرر عام ( ام  الشررة الاللملة اللأمية الالملمي  ل

الاال رم الدةبيرم   ٦٩٣٤–١٢٢٤٣الةير   ٢٠٣طةيق األاية احارد ب  (برد الدزيز الهرررررليار نيرم وحرد  ةقم  ٤٧١٠ :الدنوا  الوطني  ١١٤٤٢الةير    ٦٣٩٣األاية احارد ب  (بردالدزيز, الهرررررليار نيرم   ب  

وخ ضرردم لةق بم ورشررةاف ا هررهررم النيد الدةبي الهرردود   ةقم ضررةيبم الييام ٢٤/٢٠٠٩١٢اةخ  له  بةقم اةخي  ت م   /  www.alamiyainsurance.com.sa :نيالهرردوديم الاوقا اكل اةو

 - AlAlamiya_Ins@اوياة   Customer.Care@sa.rsagroup.comالبةيرد اكل اةوني   ٢٤٤٤٤٨١٨٠٠  الدنر يرم بر لدا:    ١٠١٠٠٠٢٣٢١٠١غ ت  ةقم   ٣٠٠١٤٨٦٥٧٦٠٠٠٠٣الاضررررر فرم  

AlAlamiyaCares@ 

 

سك تلساةم  لينساةتنةيذ ين .ج
(سعامستدكساةةتلشساةمتةرو يسةك تلساةم  لينساةتنةيذ ينساةخمسيسإ متس رسذةكساةلتياساةتنةيذيسشاةم  لسبدلرساةتلويضتاسشاةم ت آاساةم  

سليتمسسلو يس دىساةنحوساةتتةر:س7,751,140
 

 المبلغ )ريال سعودي( البيان 
 م 2018 م 2019  
س4,156,473س4,452,053ساةلشاتبسسس1
س1,168,525س1,249,813ساة  الاسس2
س1,410,774س1,289,891ساةلاشااساة شلييسشاةسنوييس3
س943,624س759,383ساةتلويضتاسأشساةمزايتساألعلىساةم  و يسشبليًّتسأشسسنويًّتس4

 7,679,396 7,751,140 إجمالي  
 

 التأكيد  .6
 ؤسررسرريساةنق ساةللبرساةسررلو يسم،سة ستتللضساة ررلميسةةىسأيس قوبيسأشسغلا يسأشسقيو ستةلضرربتسايئيسسررواساةمتمسأشس2019عامس تمس

سأشسأيسجبتاسلقتبييسأشسةشلا ييسأشسقضتتييسأعلى.
س

 نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة .7
اةتقتليلسسشررر لس إداساإل الشسةإنيساةملاجليسبب فس   ساةمإداس رساالضرررطاعس مسرررؤشةيتتدس يمتس تلدقس تإلشرررلافس دىسةجلاءااسة  ا س

ساةمتةييساةختصيس تة لمي،سشتقيي س  ىسمةتييسش لتةييستلتي تاساةملاجليسشاإلشلافس دىساة يئيساةلقتبييساةلت يسةد لمي.
م،سأجلاسةإنيساةملاجليس لاجليسشررت ديسةتقيي س لاجلرساةحسررت تاساة اعديينسشاةختلجيينسةنظتمساةلقت يساة اعدييسةد ررلميس2019عامس تمس
سأييسجواابسضلفسجوالييس رساذاساةخصوص.شة سُتح  س

م،س متس و لس لجيس2019كمتسقتمسملس نس لاجلوساةحسررررت تاساة اعديينسشاةختلجيينسشإ الشساالةتزامس رساة ررررلميس  شس لاجلتاسعامس تمس
تتجساذهساةٌملاجلتاس رس لقوةيس نساةتعكي س دىسق لشساة لميس دىستحقيقسأا ا بتساالستلاتيإيي.سشق ساظلاسةإنيس لاجليساةحست تاس رساتس

 لاجليس لتةييسأاظميساةلقت يساة اعدييسةد رررررررررررررلمي.سممتسحظيرساةدإنيس ق لس لقومس نسااللتيتحس يمتس تلدقس تإلجلاءااساةترساتخذتبتسة الشس
نسانتكساقتلساة ررلميسةملتةإيساةماحظتاسشاةتوصرريتاساةنتجميس نستدكساةملاجلتا.سشبنتًءس دىس تسسرر ق،ستلتق سةإنيساةملاجليسأادسة ستك

ضررلفسجوالييس رسةجلاءااساةلقت يساة اعدييس نسشررعابتسأنستؤ يسةةىساتتتجسأشسحتالاسطتلتيسغيلس توقليسأشساحتمتالاسيم نسأنسي ونس
سةبتسحتةيًتسأشس ستق ًاسأثلًاسجواليًتس دىسأ اءساة لمي.

 ساةلقت يساة اعدييس عستق ي ستوصيتاس  عنساإلجلاءااسقت رسةإنيساةملاجليس إبارس إداساإل الشس إميعساةمستتلساةنتشئيس نس لاجليساظ
ساةترس تلينس دىسة الشساة لميستنةيذات.

م.سشعامساذهساالجتمت تا،س31/12/2019مسشحتىس01/01/2019 ق اسةإنيس لاجليساةحسررررت تاسسرررر ليساجتمت تاسعامساةةتلشس نس
سقت رساةدإنيعاةبتس إتمتمس متس درس دىسس يلساةمثتمسالساةحصل:

سللاضسش لاجليستلتي تاساةملاجليساة اعدييسشاةختلجييسشتقيي س  ىساستقاةيتبت.استس 
ساستللاضسشا تمت سعططساةملاجليساة اعدييس تإلضت يسةةىس  ىسمةتييس وال ساةملاجليساة اعدييسةتنةيذسعططبتساةملتم ش. 
س رستقتليلساةملس  ساإل الشستقيي س لتةييسشظيةيساةملاجليساة اعدييسش لاجليساةنتتتجساةوال ش اجليسشمذةكستةيي ساإلجلاءااساةترسةتخذتبت

سةملتةإتبت.
اةتعك س نسأنس لاجلرساةحست تاساةختلجيينس تو لسةب سجميعساةملدو تاسشاةتةسيلااساةترسيطد وابتس نسق لساة لميسإلجلاءس مدييسس 

ساةملاجليسشاةتل يلس نسلأ ب س  عنس لاجلتتب .س
ستييسق لسة تمت اتس نس إداساإل الشسشا لات. لاجليساةقوات ساةمتةييساألشةييسشاةنبت 
س لاجليسأا طيسة الشساةمختطلساإلةتزامس رستطويلسشتنةيذسةجلاءااساةتخةيفسشإ الشساةمختطلساةتنظيمييساةمح  ش. 
س لاجليساةتلتي تاسشاإلجلاءااساةملمومسببتسةتحقيقساالةتزامس تةقوا  سشاألاظميسشاج يساإلت تع. 
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 نب ه عن أع،اء مجلس اإلدارة   .8
 عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن، رئيس مجلس اإلدارة  

 المؤه:ت العلمية:
 1991 لجيس  تةوليوسس رساةقتاونس نسجت ليساةمدكسسلو ،ساةليتض،س -

 الخبرة المهنية: 
بنوكسش ؤسستاس تةييسلات شس رسسسنيسشتوةىس نتصبس    شسة ىسس26أعصتترس رسأ متمساة نوكسشيمتدكسع لشستمت سةةىس تس زي س نس

ساةممدكيساةللبييساةسلو يي.
ساةسلو يي،س2010 نسشبلسأغسطاس - ساةمنت بسة ىسشلميسملي  رسسوياساةللبيي ساةتنةيذيسشاةلضو ساةم  ل سحتىساآلن: م

 اةليتض،ساةممدكيساةللبييساةسلو يي.
ة ىسشلميسلاتسةاستثمتل،ساةليتض،سس:ساةم  لساةتنةيذيسشاةلضوساةمنت بم2010ةةىسشبلسأغسطاسسم2010 نسشبلس تلسس -

 اةممدكيساةللبييساةسلو يي.
:ساةم  لساةتنةيذيسة ىسشلميسمتبيتتمساةللبيي،ساةليتض،ساةممدكيساةللبييسم2009ةةىسشبلس ت وسسم2008 نسشبلس تلسس -

 اةسلو يي.
،سبنكس سقط،ساةليتض،س:ساتتبساةلتيا،سلتياسة الشساةخزاايسشاالستثمتلاام2008ةةىسشبلس تلسسسم2006 نسشبلس وايوس -

 اةممدكيساةللبييساةسلو يي.
:س نتصبس تل  شسة ىس إمو يسست  تساةمتةيي،ساةليتض،ساةممدكيساةللبييساةسلو يي،س2006مةةىسشبلس وايوسسسسم1994 نسسنيسس -

 حسبس تساوس  ينسأ اته:
 (م2006ةةىسسم2004   لسقس ساالستثمتلااساة   ديسإ -
 (م2001ةةىسسم1998إ   لسة الشساةمحت ل،ساةخزاايس -
 (م1998ةةىسسم1997   لسسواساأل وامسإ -
 (م1997ةةىسسم1994شح شستسويقساةخزاايسإ -
 :سشسيطسشلمتا،سبنكساةليتض،ساةليتض،ساةممدكيساةللبييساةسلو يي.م1994ةةىسسنيسسم1992 نسسنيس -

 المناصب األخرى: 
  ضوس إداسة الشست اشم،ساةممدكيساةللبييساةسلو يي -

 
 الخيال، نائب رئيس مجلس اإلدارة طارق زيد 

 المؤه:ت العلمية:
  لجيس  تةوليوسس رساآل ابس نسجت ليستو تا،سبوسطن،سشالييس تستت وستا. -
ستخص ساةلاقتاساة شةييسشاةتتليخ. -

 الخبرة المهنية: 
سلجلسأ متمس  ت لسش بت سبتطويلساةلقتلااسشذشسع لشستصلسةم شسثاثيس  لسسنيس رساأل متمساة نكيي.

 حتىساآلن:س ؤساسشاةلضوساةمنت بسة لميس يتلساةخيتمسةدتطويلساةلقتلي.سم2008سنيس نس -
 :ستوةىساةل   س نساةمنتصبسة ىساة نكساألادرساةتإتليسحسبس تساوس  ينسأ اته:م2008ةةىسسنيسسم1995 نسسنيس -

 (م2007   لس نطقي،س لاكزسع  تاساة لمتا،س إمو يساةلمديتاسإ -
 (م2006ةةىسسم2003اةمصل يينساة شةيين،ساةقس ساة شةرسإ   لس نطقيس/سم يلس -
 (م2003ةةىسسم2000   ل،سع  تاساة  لتا،ساةتوزيعساة   لسإ -
 (م2000ةةىسسم1999   لس اقتاساةلماء،سشح شستسويقسقطتعساةتإزتيسإ -
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 (م1999ةةىسسم1998   لس سيلساةلشاتب،سشح شستسويقسقطتعساةتإزتيسإ -
س(م1998ةةىسسم1997كييساةختصيسإ   لساةلاقتا،ساأل متمساة نس -

 
 الدكتور/ صالح حمد الشنيفي، ع،و مستقل، ورئيس لجنة المراجعة  

 المؤه:ت العلمية:
س متولاهس رسة الشساأل متم/ساةمحتس يسشاةملاجلتاساةمتةييساةلتيسيي،سجت ليس دولي اسأتااتيك،ساةواليتاساةمتح شساأل لي يي -
ساأل متم،ساةمحتس يساةلتيسيي،سجت ليسستارسةويا،ساةواليتاساةمتح شساأل لي يي لجيساةمتجستيلس رسة الشس -
س لجيساة  تةوليوسس رساالقتصت سشاأل متمسإاةمحتس ي(،سجت ليساةمدكسسلو ،ساةممدكيساةللبييساةسلو يي -

 الخبرة المهنية: 
سأستتذس ست  س رساةمحتس ي،سجت ليساةمدكسسلو ،ساةليتضس–حتىساآلنسسم2003 -
 اةس لتيلساةلتمسةمؤسسيسسلةيسش ضوس إداساإل الش،ساةليتض،ساةممدكيساةللبييساةسلو ييس–حتىساآلنسسم2008 -

 
 خالد محمد حريري، ع،و غير تنفي ي 

 المؤه:ت العلمية:
س  تةوليوسسة الشساأل متم،سجت ليساةمدكس يصلس -

 الخبرة المهنية: 
سبنكساةليتض،ساةممدكيساةللبييساةسلو ييس

سشحتىساآلنسم2016اةنتتبساألشمسةدلتيا،سشلتياسقس سة الشساةلماءسشاةمنتإتا،س نذسشبلس وايوس -
سم2016حتىسشبلس ت وسسم2014اةنتتبساألشمسةدلتياسشلتياسقس ساةخ  تاسشاةمنتإتا،س نسشبلس وةيوس -

ساةممدكيساةللبييساةسلو ييشلميس تستلسمتل ,س
سم2014حتىسشبلس ت وسسم2012 تستلسمتل ،س نسشبلس ت وسس–   لس نطقي،ساةممدكيساةللبييساةسلو ييسشاة حلينسشاةيمنس -

ساة نكساةسلو يساةةلاسر،ساةممدكيساةللبييساةسلو يي
سم2008صل يي،س نسأغسطاساتتبسلتياسقس سأ متمساةتإزتيساةمصل ييسشلتياسقس سأصومساةلماءسش مديتاساةتإزتيساةم -

سم2012حتىس  لا لس
سم2008حتىسشبلسأغسطاسسم2005لتياسقس سع  تاساةتإزتيساةمصل ييساإلقديميي،س نسشبلس وةيوس -
سم2005حتىسشبلس وةيوسسم2000لتياسأقستمسأا طيساةتإزتيساةمصل ييسشش  يسأ متمساةتإزتي،س نسشبلسأكتوبلس -
سم2000حتىسشبلسأكتوبلسسم1996اة طتقتا،س نسشبلس وايوسلتياسقس س مديتاسشع  تاس -
سم1996حتىسشبلس وايوسسم1993لتياسقس ساةم تليتاسشتع ينساة طتقتا،س نسشبلس تلسس -
 م1993حتىسشبلس تلسسسم1991 وظفس رساةم تبساةلتيسرسةدةلعسإاةصلفسشع  تاساةلماء(،س نسشبلس وةيوس -

س
 خالد جعفر اللقاني، ع،و منتدب  

 المؤه:ت العلمية:
سم2002 لجيساة  تةوليوسس رسة الشساأل متمس نسجت ليسأةمي ا،ساةواليتاساةمتح شساأل لي يي،س رس تمس -

ساةخ لشساةمبنيي:
حتىساآلنسإ ل سسم2012 نسس–اةلضوساةمنت بسشاةم  لساةتنةيذيسةد لميساةلتةمييسةدتع ينساةتلتشار،ساةممدكيساةللبييساةسلو ييس -

س(م2012لشسمنتتبسةدم  لساةتنةيذيس رس تمساةلملسةةتلشسقصيس
سم2012حتىسسم2011 نسس–اةلضوساةمنت بسة لميسقيميسةاستثمتلاا،ساةممدكيساةللبييساةسلو ييس -
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سسم2011حتىسسم2007 نسس–اةم  لساةتنةيذيساةلتيسرسة لميساألادرسةدتكت لس -
سم2007حتىسسم2004 نسس–لتياس إمو يساةلملساةتع ينىس رساة نكساألادرساةتإتليسس -
سم2004حتىسسم2001لتياسقس ساةتع ينسشاةخ  تاساةتع ينييساةمصل ييس رساة نكساةسلو يساةبوةن ي،س نس -
سم2001حتىسسم1995لتياسقس ساةتع ينس رساة نكساةسلو يساةةلاسر،س نس -
 م1995حتىسسم1993 سئومساالكتتتبساةختصس تة لميساةوطنييسةدتع ينساةتلتشار،س نس -
س

 كريستوفر فيليب دولي، ع،و غير تنفي ي  
 المؤه:ت العلمية:

سم1999 بدومس رساةتسويقساةم تشلس نساةملب ساة ليطتارسةدتسويقساةم تشلس رس تمس -
سم1986 ضوس نتسبس رس لب ساةتع ينساةملتم  ،ساةممدكيساةمتح شس رس تمس -
سم1982مو  تونسإل الشساأل متمس رساةممدكيساةمتح شس رس تمس لجيساة  تةوليوسس رساةةنونس عس لت يساة لفس نسمدييس -

 الخبرة المهنية:  
سحتىساآلنسسم2011اةم  لساةتنةيذيسةلمديتاساإل تلااسشاة حلينسشاةختصيس  لميسلشيتمسأا سصتنسأةيتااسإاة لاساألشسط(س ن -
سم2011حتىسسم2010 نسس–اةم  لساةتنةيذيسة لميسألسةسسأيدسةدتع ينس رساواغسمواغس -
سم2010حتىسسم2005 نسس–   لسشم يلساةمسئوةينساةتنةيذ ينسةمإمو يساستلاةيتسةدتع ينسإتت اا (س -
سم2005حتىسسم2003 نسس–   لسشم يلساةمسئوةينساةتنةيذ ينسة لميسلشيتمسأا سصتنسأةيتااسةدتع ينسإتت اا (س -
آسيتساإلقديمرساةختصس  لميسلشيتمسأا سصتنسأةيتااسةدتع ين،س   لساة لمتاساة لي ي،سقس ساةلماءسشاألشختص،سآسيت،س ليقسس -

سسم2002حتىسسم1999 نس تمسس–سنلت ولشس
حتىسسم1997 نس–آسيتسسراةلتةمييس س ناسةتع ينساةمختطلآسيتإاةلماءسشاةوسطتء(سشلميسلشيتمسأا سصنسأالس ضوس نت ب، -

سم1999
سم1997حتىسسم1995 نسس–تع ين،ساواغسمواغس   لستطويل،سآسيت،سشلميسلشيتمسأا سصتنسأةيتااساة شةييسةد -

 مناصب أخرى: 
 ضوس إداسة الشسشلميسلشيتمسأا سصتنسأةيتااسةدتع ينسإاة لاساألشسط(،سشارسشلميس ستاميس قةديس رساة حلينستلملس رس -

سم2012ش ضوس نت بس نذسسم2011 نذس تمسس–قطتعساةتع ينس
سم2017 نسأكتوبلسسسس– ستاميس ت يس رس متنستلملس رسقطتعساةتع ينسسلتياساة لميساألادييسةدتع ينسش.م.ع.ع،سشارسشلميسس -

 م2011حتىساآلنسشق لسذةكسمتنس ضوًاس رس إتةاساإل الشس نذس تمس
سحتىساألنسم2019(،ساةممدكيساةمتح ش،س نذس(Execme Ltdةكسي سةيميت س ضوس إداساإل الشس -

 
 جونثان كوب، ع،و غير تنفي ي 

 المؤه:ت العلمية:
 اةمتجستيلس نسجت ليسأ ا له. لجيس -
  لاستاس ديتس رساةقتاونس نسمدييساةحقواس رسةن ن.س -
 اةملتم  نسشاإل اليينس لتيلسشلميس ؤالسة ىس لب ساأل نتءس -

 الخبرة المهنية: 
ستيس  لس تً تس نساةخ لشس رسشظتتفس ختدةيس عس  تتبساةمحت تشس رساةممدكيساةمتح ش،سشبل سةاضمت يسةةىس إمو يسلشيتمس -

 أص حساآلنسلتياسقس ساة ؤشنساةقتاواييس تةممدكيساةمتح شسشاةلتة .حتىسمس2013آا سصنساةا ناس رس تمس
 مسحتىساالن.2017و يسلشيتمسآا سصنساةا نس نسلتياساة ؤشنساةقتاوايي،ساةممدكيساةمتح شسش شةيًت،س عس إم -
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 م.2017مسحتىس  لا لس2016اةمست تلساإل اليسة ىس إمو يسلشيتمساا سصنساةا ناساةممدكيساةمتح شس نس تلس -
 م.2016مسشحتىس تلسس2013 ست تلسقتاوارسة ىس إمو يسلشيتمساا سصنساةا ناساةممدكيساةمتح شس نس وايوس -
 اإل الش.سشللس نتصبسأعلىس رس إداس -

 مناصب أخرى: 
 ةدتع ينسش.م.ع.عس متن.سيةإنيساةتلشيحتاسشاةم ت آاسشةإنيساإلستثمتلسةد لميساألاديسش ضوسةإنيساةلضوساةمنت بس -
 اةمح ش شس رساةممدكيساةمتح ش.ستاكد ضوس إداساإل الشس رس إمو يسلشيتمسآا سصنساةا ناسةخ  تاساةممتس -
 ةدتع ينساةمح ش شس رساةممدكيساةمتح ش. ضوس إداساإل الشس رسشلميسلشيتمس -
  ضوس إداساإل الشس رسلشيتمسآا سصنساةا ناسإلصاحتاساةحوا ثساةمح ش ش. -

س
 مارتن رويج، ع،و غير تنفي ي 

 المؤه:ت العلمية:
  لجيساة  تةوليوسس رسة السأ متمساةتع ين،سمدييسة الشساأل متمس ينتلتول -
  ينتلتولسةا متم حتسبس تمسقتاوار،سمدييس -

 الخبرة المهنية: 
سنوااس رس نتصبسقيت ييسل يليساةمستوىس رسأشلشبتسس10 ت ًتس نساةخ لشس رسصنت يساةتع ينساةلمتش،س نبتسس20أكثلس نس -

 شاألسوااساةنتشئي.س
مسحتىس2019اةلتياساةتنةيذيسةلمديتاساإل تلااسشاة حلينس رسشلميسلشيتمسآا سصنساةا ناساة لاساألشسط،س نسس تم لس -

 االن.
 م2019نسحتىسأغسطاس2018اةلتياساةتنةيذيسة لميسأكستسةدحدوم،ساواجسمواجس نس -
 م.2019مسحتىسأغسطاس2018اةلضوساةمنت بسة لميسأكستسةدتع ينتاساةلت ي،ساواجسمواجس نس -
 م.2017مسحتىس2013اةلتياساةتنةيذيسة لميسأكستسةدتع ين،ستت دن س نس -
 م.2013مسحتىس2012ة لميسأكستسةدتع ينسسنلت ولا،س نساةلتياساةتنةيذيسةا متمس -
 م.2013مسحتىس2010اةلتياساةتنةيذيسةدلمديتاسة لميسأكستسةدتع ينسسنلت ولا،س نس -
 م.2010مسحتىس2007اةلتياساةتنةيذيسة لميسأكستسةدحدوم،ساواجسمواجس نس -
 م.2007سمسحتى2005اةلتياساةتنةيذيسةدمإممعساةسويسليسةتع ينساةطيلان،سزيوليخس نس -
 م.2004مسحتىس2001اةلضوساةمنت ب،ساةمنظميساإلقتصت ييسةدلماء،س ينتلتولس نس -

 مناصب أخرى: 
ساةلضوساةمنت بس رسشلميسلشيتمسآا سصنساةااياسةدتع ينسإاة لاساألشسط(،سشلميس ستاميس قةديس رساة حلين. -
سةدتع ينسإاة لاساألشسط(. ضوسةإنيساإلستثمتلس رس إداسة الشسشلميسلشيتمسآا سصنساةاياس -

 
 
 
 
 
 
 
س
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 أيمن صالح الغامدي, ع،و لجنة المراجعة  
 المؤه:ت العلمية:

س لجيس تجيستيلسإ د ساةمحتس ي(سجت ليساةمدكسسلو ،ساةليتض،ساةممدكيساةللبييساةسلو يي -
س  تةوليوسساةمحتس ي،سجت ليساةمدكسسلو ،ساةليتض،ساةممدكيساةللبييساةسلو يي -
 المهنية: الخبرة 
سحتىستتليخدس–سم2018اة اعديي،ساة لميساةسلو ييسةدسيلا يك،سلتياساةملاجليس -
 يسم لسسس–سسم2017اةم  لساةمتةر،سشلميستمويلستطويلساةلقتلاا،سإ  لشعستحويل(،ساةليتض،ساةممدكيساةللبييساةسلو يي،سةبليلسس -

سم2017
سم2017حتىسةبليلسسم2014اةللبييساةسلو يي،س نذس تمساةم  لساةمتةر،سشلميساةميتهساةوطنيي،ساةليتض،ساةممدكيس -
ك يلس   ليس لاجلرساةحست تاساة اعديين،سقس ساةملاجليساة اعديي،سشلميساةميتهساةوطنيي،ساةليتض،ساةممدكيساةللبييساةسلو ييس -

سم2014حتىسسم2009 نس تمس
مزساأل حتث،ساةليتض،ساةممدكيساةللبييسقتت س ع متمساةم  ل،سقس ساةخ  تاساةمتةيي،س ست ةىساةمدكس يصلساةتخصصرسش لس -

سم2009حتىسسم2007اةسلو ييس نس تمس
سم2006   ل،سقس سسيتستاساةمحتس يسشاةدواتحساةمتةيي،سشلميستيدي ومساةسلو يي،ساةليتض،ساةممدكيساةللبييساةسلو يي،س نس تمسس -

سم2007حتىس
سم2006حتىس تمسسم2004بلةين،سأةمتايتس نس تمسس   لساةتمويل،سقس ساإلشلافساةط ر،سسةتلشساةممدكيساةللبييساةسلو يي، -
   لسحست تا،سقس ساةتمويل،س   نيسسدطتنسبنس   ساةلزيزسةدخ  تاساإلاستايي،ساةليتض،ساةممدكيساةللبييساةسلو يي،س نس تمس -

سم2004حتىسسم2002
ساة ئونساةمتةيي،س ست ةىساةمدكس يصلساةتخصصرسش لمزس - ساةمستحقتاسشاج يساة  ع، ساةممدكيس  لف، ساةليتض، األ حتث،

 م2002حتىسسم1994اةللبييساةسلو يي.س نس تمس
 

 أحمد محمد السلمان، ع،و لجنة المراجعة 
 المؤه:ت العلمية: 

 م2003 لجيساة متولاهس رساةمحتس ي،سجت ليس دولي اسأتااتيك،ساةواليتاساةمتح شساأل لي يي،س -
 م.1994اةمحتس ي(،سجت ليسسينرسةويا،ساةواليتاساةمتح شساأل لي يي،س لجيساةمتجستيلس رسة الشساأل متمسإتلميزس -
سم.1998 لجيساة  تةوليوسس رساةمحتس ي،سجت ليساةمدكسسلو ،س لعساةقصي ،س -

 الخبرة المهنية )التدريس(:
 حتىساآلن(سم2003أستتذسإ متول(س ست  ،سة الشساةمحتس ي،سمدييساأل متمسشاالقتصت ،سجت ليساةقصي سإ -
 (م2002-م2001أستتذسغيلس تةلرس رس  لسيساةمحتس ي،سمدييساأل متم،سجت ليس دولي اسأتااتيك،ساةواليتاساةمتح شساأل لي ييسإ -
 (م1977 حتضل،سة الشساةمحتس ي،سمدييساأل متمسشاالقتصت ،سجت ليساةمدكسسلو ،س لعساةقصي سإ -
 (م1991شسم1990اةمدكسسلو ،س لعساةقصي سإسأستتذس ست  ،سة الشساةمحتس ي،سمدييساأل متمسشاالقتصت ،سجت لي -

 الخبرة المهنية 
 ارسحتىساآلن(س1439 ضوسةإنيساةملاجليس  لميساألة تنساةوطنييسإ نس -
س  دييساأل متمسشاالقتصت سسس1440لتياساةدإنيساةمنظميسةمؤتملساةمحتس يساةإنتتييسشاةلشساةمتةرساةذيسسينلق س رسسنيس - ار

  إت ليساةقصي 
 يسةمؤتملس لت يلسة  ا ساةتقتليلساةمتةيي،ساةةلصسشاةتح يتا،سمدييساأل متمسشاالقتصت ،سجت ليساةقصي  ضوساةدإنيساةمنظمس -
 لتياسةإنيس دتقىساال  ا سةمبنيساةمحتس ي،سمدييساأل متمسشاالقتصت ،سجت ليساةقصي  -
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الاال رم الدةبيرم   ٦٩٣٤–١٢٢٤٣الةير   ٢٠٣طةيق األاية احارد ب  (برد الدزيز الهرررررليار نيرم وحرد  ةقم  ٤٧١٠ :الدنوا  الوطني  ١١٤٤٢الةير    ٦٣٩٣األاية احارد ب  (بردالدزيز, الهرررررليار نيرم   ب  

وخ ضرردم لةق بم ورشررةاف ا هررهررم النيد الدةبي الهرردود   ةقم ضررةيبم الييام ٢٤/٢٠٠٩١٢اةخ  له  بةقم اةخي  ت م   /  www.alamiyainsurance.com.sa :نيالهرردوديم الاوقا اكل اةو

 - AlAlamiya_Ins@اوياة   Customer.Care@sa.rsagroup.comالبةيرد اكل اةوني   ٢٤٤٤٤٨١٨٠٠  الدنر يرم بر لدا:    ١٠١٠٠٠٢٣٢١٠١غ ت  ةقم   ٣٠٠١٤٨٦٥٧٦٠٠٠٠٣الاضررررر فرم  

AlAlamiyaCares@ 

 

 ارسحتىساآلن(س1433 ضوس إداسمدييساأل متمسشاالقتصت سإ نس -
 ارسحتىساآلن(س1424اةمحتس ي،سمدييساأل متمسشاالقتصت ،سجت ليساةقصي سإ نس ضوس إداسة الشس -
 ارسحتىساآلن(س1437لتياسةإنيساةمحتضلينس رسمدييساأل متمسشاالقتصت سإ نس -
 ارسحتىساآلن(س1437لتياساةدإنيساةلديتسةدمنبإيتا،سمدييساأل متمسشاالقتصت سإ نس -
ارسحتىسس1437شاةتلميزس دىساةتلد س رسمدييساأل متمسشاالقتصت ،سجت ليساةقصي سإ نسلتياسةإنيستقيي ساألا افساةتلديمييس -

 اآلن(
 ارسحتىساآلن(س1437لتياسةإنيساةتليينتاس رسمدييساأل متمسشاالقتصت ،سجت ليساةقصي سإ نس -
 ارسحتىساآلن(س1439 ضوس إداسة الشسجملييسشاحيساةو تءسةل تييساةمسنينسإ نس -
 تمسشاالقتصت س رسشزالشساةتلدي سةتقيي ساةكديتاسشاةإت لتاساةختصيس ضوسةإنيسأعصتتيرساأل م -
  ضوس ؤسسيسبلات جس  متولس حتس ي س رسجت ليساةةيصلس -
  إداساةتحليلس– ضوس إديسأ حتثساةمحتس يس -
  ضوسةإنيساةقيتسس رساةملمزساةوطنرسةدقيتسسشاةتقيي ساةختصسب لا جساةمحتس يس رساةممدكيسشتطويلساالعت تلااس -
  إمو يس نساةدإتنس اعلساإل الشس ضوس رس -
 ار(س1436ارسةةىسس1434 ضوس إداسة الشسشلميساةقل تشيسةصيتايساةسيتلااسإ نس -
 ار(س1431ارسةةىسس1427  لفساةليتضي،سمدييساأل متمسشاالقتصت سإ نس -
 ار(س1431 ضوس ؤسسيساالستثمتلسشاةتمويل،سمدييساأل متمسشاالقتصت ،سجت ليساةقصي سإ -
 ار(س1433ارسةةىسس1431يسألعاقيتاساة حثساةلدمرس رس مت شساة حثساةلدمر،سجت ليساةقصي سإ نس ضوساةدإنيساة اتم -
 ار(س1429ارسةةىسس1427 ضوساةدإنيساة اتميسةتطويلس مت شسع  يساةمإتمع،سجت ليساةقصي سإ نس -
 ارسحتىساآلن(س1437اتتبس مي سمدييساأل متمسشاالقتصت ،سجت ليساةقصي سإ نس -
 ارسحتىساآلن(س1433 ي،سمدييساأل متمسشاالقتصت ،سجت ليساةقصي سإ نسلتياسة الشساةمحتس -
 ار(س1433ارسةةىسس1428   لس لمزساة حثسشتطويلساةموال ساة  ليي،سمدييساأل متمسشاالقتصت ،سجت ليساةقصي سإ نس -

س
 نب ه عن فريق اإلدارة  .9

 
 خالد جعفر اللقاني 

 م20/02/1967تاريخ المي:د:  
 سلو يسالجنسية: 
ساةلضوساةمنت بسشاةلتياساةتنةيذيسالمنصب: 

 المؤه:ت العلمية: 
سم2002 لجيساة  تةوليوسس رسة الشساأل متمس نسجت ليسأةمي ا،ساةواليتاساةمتح شساأل لي يي،س رس تمس -

 الخبرة المهنية: 
سمسحتىساآلن.2012اةلضوساةمنت بسشاةلتياساةتنةيذيسة لميساةلتةمييسةدتع ينساةتلتشار،س نذس تمس -
تتبساةلتياساةتنةيذيسة لميساةلتةمييسةدتع ينساةتلتشار،سشارسشلميس ستاميس ت يس تةممدكيساةللبييساةسلو ييستلملس رسقطتعسساس -

سمس2012مسشحتىسابتييس تمس2012اةتع ين،س نذس تمس
ستلملس ر - ساةمتح ش س تإل تلااساةللبيي س ح ش ش سذااس سئوةيي سةاستثمتلااسشارسشلمي سقيمي ساةمنت بسة لمي قطتعسسساةلضو

 م.2012مسحتىسابتييس تمس2011االستثمتلاا،سعامساةةتلشس نس تمس
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اةلتياساةتنةيذيسة لميساألادرسةدتكت لسشارسشلميس ستاميس ت يس تةممدكيساةللبييساةسلو ييستلملس رسقطتعساةتع ينس رساةةتلشس -
سم.2011مسشحتىس تمس2007 نذس تمس

إتليسشارسشلميس ستاميس قةديس تةممدكيساةللبييساةسلو ييستلملس رسلتياس إمو يسأ متمساةتع ينسة ىساة نكساألادرساةتس -
سم.2007مسشحتىس تمس2004اةقطتعساةمصل ر،سعامساةةتلشس نذس تمس

لتياسقس ساةتع ينسشاةتع ينساةمصل رسة ىساة نكساةسلو يساةبوةن ي،سشارسشلميس ستاميس ت يس تةممدكيساةللبييساةسلو ييس -
سم.2004مسحتىس تمس2001اةةتلشس نذس تمسستلملس رساةقطتعساةمصل ر،سعام

ستلملس رساةقطتعسس - ساةسلو يي ساةللبيي س تةممدكي ساةتع ينسة ىساة نكساةسلو يساةةلاسرسشارسشلميس ستاميس ت ي لتياسقس 
سم2001مسحتىس تمس1995اةمصل ر،سعامساةةتلشس نذس تمس

 ستاميس ت يس تةممدكيساةللبييساةسلو ييستلملس رسقطتعسس سؤشمساالكتتتبسة ىساة لميساةوطنييسةدتع ينساةتلتشارسشارسشلميس -
 م.1995مسحتىس تمس1993اةتع ينسعامساةةتلشس نذس تمس

س
 فادي أبو الُحسن 

 م23/11/1970تاريخ المي:د: س
 كن يالجنسية: 
ساةم  لساةمتةرسالمنصب: 

 المؤه:ت العلمية: 
سم.2003اةممدكيساةمتح شس رس تمس تجستيلسة الشساأل متمس نسجت ليسستلاثكا  ،س -
  تةوليوسساةلدومس رسة الشساأل متمس عستخص ساةمحتس يس نسجت ليسشالييسمتةيةولايت،ساةواليتاساةمتح شساال لي ييس رس تمس -

 م.1994
سم.2009(،ساةممدكيساةمتح شس رس تمسCII نحيس رساةتخطيطساةمتةرس نس لب ساةتع ينسإ -

 الخبرة المهنية: 
 مسشحتىساآلن.2013اةمتةرسة لميساة لميساةلتةمييسةدتع ينساةتلتشارس نذس تمساةم  لس -
سمسشحتىساآلن.س2013 ضوساةدإنيساةةل ييسةدمتةييس دىس ستوىساةدإنيساةتنةيذييسةدتع ينساةسلو ييس نذس تمس -
سم.2012مسحتىس تمس2004مس   لساةمتةييسشاة ئونساإل الييس  لميسشا يسةخ  تاساةتع ين،ساإل تلااساةللبييساةمتح ش،س نس ت -
،س نس تمس(GET Group/Global Information Technology)اةملاقبساةمتةرسة ىساة لميساةكواييسةتقنييساةملدو تاس -

سم.2004مسحتىس تمس1999
س - س نس تم ساأل لي يي ساةواليتاساةمتح ش ساتيستكسةدكم يوتل، ساةملدو تاس  لمي سحتىس تمس1996است تليساأل متمسشتقنيي م

سم.1999
سم.1996مسحتىس تمس1990اةمتح ش،ساةواليتاساةمتح شساأل لي ييس نس تمس    لساةمحتس يسشاةتمويلس  لميسلشيتمس ولت ن -

 
 بدر عطاهللا العنزي 

  م27/05/1979تاريخ المي:د: 
   سلو يالجنسية: 
 لتياساةلقت يساةنظت ييسالمنصب: 

 المؤه:ت العلمية: 
ساةتع ين بدومساة لاستاساةلديتس رس -
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وخ ضرردم لةق بم ورشررةاف ا هررهررم النيد الدةبي الهرردود   ةقم ضررةيبم الييام ٢٤/٢٠٠٩١٢اةخ  له  بةقم اةخي  ت م   /  www.alamiyainsurance.com.sa :نيالهرردوديم الاوقا اكل اةو

 - AlAlamiya_Ins@اوياة   Customer.Care@sa.rsagroup.comالبةيرد اكل اةوني   ٢٤٤٤٤٨١٨٠٠  الدنر يرم بر لدا:    ١٠١٠٠٠٢٣٢١٠١غ ت  ةقم   ٣٠٠١٤٨٦٥٧٦٠٠٠٠٣الاضررررر فرم  

AlAlamiyaCares@ 

 

 الخبرة المهنية: 
سشحتىساآلن.سم09/2017لتياساةلقت يساةنظت ييس رساة لميساةلتةمييسةدتع ينساةتلتشار،س نس -
 سم09/2017حتىسسم03/2017لتياسة الشساةلنتييس تةلماءس رساة لميساةلتةمييسةدتع ينساةتلتشار،س نس -
سسسم03/2017حتىسسم01/2014اةلتةمييسةدتع ينساةتلتشارس نس حدلساةلقت يساةنظت ييسش   لساة  تشىس رساة لميس -
س - س ن ساةتلتشار سةدتع ين ساةلتةميي ساة لمي س ر سشاإلصت تا ساةملم تا سقس  س ر ساةمطتة تا س  ت لاا حتىسسم09/2011   ل

 م12/2013
 م08/2011سحتىسم04/2005   لس طتة تاساةملم تاس رسقس ساةملم تاسشاإلصت تاس رسشلميسأكستسةدتع ينساةتلتشارس نس -
 م03/2005حتىسسم01/1999   لسحست تاساةلماءس رسشلميس   ساةدطيفسجميلس نس -

س

 

 وليد نجيب المصري 
  م22/11/1968تاريخ المي:د: س

 سلو يسالجنسية: 
    لساةموال ساة  لييالمنصب: 

 المؤه:ت العلمية: 
س.م1995ةد تلشمسشاةملت ن،ساةظبلان،س  تةوليوسس رساةبن سيساةمي تاي ييساةتط يقييس نسجت ليساةمدكس ب س -

 الخبرة المهنية: 
 شحتىساآلن.سم2016   لساةموال ساة  لييسة ىسشلميساةلتةميي،س نسشبلسس تم لس -
 رس   نيسسم2016ةةىس ت وسسم2014   لساةموال ساة  لييسشاة ئونساإل الييسة ىس إمو يساةلاحيسةدخ  تاساةتقنيي،س نس ت وس -

 اةليتض.
 ،س رس   نيساةليتض.م2014ةةىس ت وسسم2013اةموال ساة  لييسة ىس ؤسسيساةنق ساةللبرساةسلو ي،س نس وةيوس   لس تمس -
 .م2013ةةىس ت وسسم2010بنكسجرسبرس ولغتنست يا،ساةليتض،س نس وايوس-اتتبسلتياساةموال ساة  لييس -
 .م2010ةةىس وايوسسم2008   لسأشم،ساةموال ساة  ليي،س   نيسة متلساالقتصت يي،سج ش،س نسأكتوبلس -
 .م2008ةةىسس تم لسسم2008   لساةموال ساة  ليي،سشلميسلبت يتا،سج ش،س نس نت لس -
،س رسثاثس لاكزسار:س ست  سم2007ةةىس يسم لسسم1996شلميساةخطولساةسلو ييسةدتموينسإاةليتضسشج ش(س نساو م لس -

 ليتض،س   لسقس سةسنت ساأل متم.   لسة الشساةموال ساة  ليي،ساةم  لساةةنرسةوح شساةتموينس تة
 

 ليلى محمد العيثان 
  م12/09/1986تاريخ المي:د: 

   سلو ييالجنسية: 
 لتياسة الشساةلنتييس تةلماءالمنصب: 

 المؤه:ت العلمية: 
س بدومس تق مس رس دومساةحتسبساآلةر -
س بدومس تق مس رساةتمليضساةلتم -

 الخبرة المهنية:  
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سم2017 تةلماءس رسشلميساةلتةمييس سئوةيساةلنتييس -
سم2017  ل يسضمتنساةإو شس رسشلميساةلتةمييس -
سم2014  ل يسع  يساةلماءس رس إمو يساةليسىس -
سم2011شميديسش سئوةيسع  يساةلماءس رس إمو يساةنإ س -
 م2010  ل يسس لتتلييس رس ست ةىساةموسىساةلتمس -

س

 عبدالمالك علي الحجيري 
  م09/03/1977تاريخ المي:د: 

 سلو يسالجنسية: 
    لساةمطتة تاسالمنصب: 

 المؤه:ت العلمية:
  بدومساة لاستاساةلديت،سةليسةاإديزييس -

 الخبرة المهنية: 
  سؤشمسقس ساةم يلتاسشاةتسويقس رسشلميس بتلااساألجيتم.س -
  سؤشمس  يلتاساة لمتاس رسشلميس إوالااساةةل ان. -
 قتت ساةمإمو يس رسشلميساةتلتشاييسةدتع ين.سس–اةمطتة تاسع  يسة الشس -
    لسشح شساةمستا شس رسشلميس اذسةدتع ينسشإ ت شساةتع ين. -
 لتياسقس ساةمطتة تاس رسشلميسأةيتازساةسلو يساةةلاسرسةدتع ينساةتلتشار. -
    لسأشم،س طتة تاساةملم تا،سشلميس اذسةدتع ينسشإ ت شساةتع ين. -
 ةإو شسشاةتطويل،سشلميس ي غدفسةدتع ين.س   لسأشم،سة الشسا -

س

 راسل تونج 
  م15/05/1959تاريخ المي:د:  

ستليني ا سشتوبتغوالجنسية: 
 اةم  لساةةنرالمنصب: 

 المؤه:ت العلمية:
 ز يلس لب ساةتع ينساةملتم  -
  بدومساةز تةيس رسة الشساةمختطلسةملب ساةتع ينساأل لي ر -
 اةمطتة تاسةملب ساةتع ينساأل لي ر بدومساةز تةيس رس -

 الخبرة المهنية: 
  تلب سةص الااسأشم،سقس ساةطتقيس رسشلميسةةيس وساةمح ش ش،س بر. -
 ليسةمسةمسسر،ساة شحي.س–اتتبسأشمسةدلتيا،سقس ساةلمديتاس رسشلميسميوس -
 اتتبسأشمسةدلتيا،سقس ساةطتقيس رسشلميسقطلسةدتع ين. -
  ين،سأبوسظ ر.   لس نرسأشمس رسشلميساةخزاايسةدتعس -
  تلب س متدكتاس رساة لمي.س -
    لسقس ساةمختطلسشاةتع ينس رسسدطيساةكبلبتء،ستليني ا سشتوبتغو -
    ل،س سؤشمستع ينساةممتدكتاسشاةت ليبس رساة لميساةوطنييسةدتع ينساةتلتشار،ساةليتض. -

http://www.alamiyainsurance.com.sa/
mailto:Customer.Care@sa.rsagroup.com


 

, الط بق الث ني بن يم الدبد اللطيف, شرر ةع ٢٠٣ا اب ةقم ١٠١٠٢٨٧٨٣١ةقم الهرر ل ا  ة    لاير هرردود   ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ةأس الا ل الادفوع  )شررة م اهرر عام ( ام  الشررة الاللملة اللأمية الالملمي  ل

الاال رم الدةبيرم   ٦٩٣٤–١٢٢٤٣الةير   ٢٠٣طةيق األاية احارد ب  (برد الدزيز الهرررررليار نيرم وحرد  ةقم  ٤٧١٠ :الدنوا  الوطني  ١١٤٤٢الةير    ٦٣٩٣األاية احارد ب  (بردالدزيز, الهرررررليار نيرم   ب  

وخ ضرردم لةق بم ورشررةاف ا هررهررم النيد الدةبي الهرردود   ةقم ضررةيبم الييام ٢٤/٢٠٠٩١٢اةخ  له  بةقم اةخي  ت م   /  www.alamiyainsurance.com.sa :نيالهرردوديم الاوقا اكل اةو

 - AlAlamiya_Ins@اوياة   Customer.Care@sa.rsagroup.comالبةيرد اكل اةوني   ٢٤٤٤٤٨١٨٠٠  الدنر يرم بر لدا:    ١٠١٠٠٠٢٣٢١٠١غ ت  ةقم   ٣٠٠١٤٨٦٥٧٦٠٠٠٠٣الاضررررر فرم  

AlAlamiyaCares@ 

 

سأختر عبدالغفور عباس 
  م16/12/1979تاريخ المي:د:  

  تكستتارالجنسية: 
 لتياساةملاجليساة اعدييسالمنصب: 

 المؤه:ت العلمية:
سم.1999 رس تمس  لجيساة  تةوليوسس رساةتإتلشس نسجت ليسبنإتب،س تكستتن  -
 م.2006ز يلس لب ساةمحتس ينساةقتاوايينساة تكستتارس نذس تمس -
 م.2013 لاجعسع  تاس تةييس لتم س رس تمسس -

 الخبرة المهنية: 
سمسشحتىساآلن.2012اةملاجلينساة اعديينس رساة لميساةلتةمييسةدتع ينساةتلتشارس نذس تمسك يلس -
اةملاقبساةمتةرس  لميسع  تاساةم يلتاساةمح ش شسإاةختصي(سشارسشلميسذااس سؤشةييس ح ش شستلملس رسقطتعساةتإزتيس رسس -

سم.2012مسحتىس تمس2010 تكستتنس نذس تمس
ة لميسع  تاساةمتةييساةمح ش شسشارس إمو يسشلمتاس ستاميس ت يستلملس رسقطتعسساةملاجليساة اعدييسس–   لس إمو يس -

 م.2010مسحتىس تمس2006اةخ  تاساةمتةييس رس تكستتنس نذس
 ضوس ت لبس  لميسبلاياسششتلاتشسسموبلزسشارسشلميسذااس سؤشةييس ح ش شستلملس رسقطتعساةتع ينسشاالست تلااس رسس -

سم.2006مسحتىس تمس2002 تكستتن،س نذس تمس
 

 رياض عباس الدخيل 
 م07/09/1982تاريخ المي:د: 

 سلو يسالجنسية: 
    لستقنييساةملدو تاسشاةلمديتاالمنصب: 

 المؤه:ت العلمية: 
س.م2007 لجيساة  تةوليوسس رسان سيساةكم يوتل،سجت ليساةمدكس ب سةد تلشمسشاةملت ن،ساةظبلان،س -

 الخبرة المهنية: 
 شحتىساآلن.سم2016شاةلمديتاسة ىسشلميساةلتةميي،س نساو م لس   لستقنييساةملدو تاس -
 .م2016ةةىساو م لسسم2013   لستقنييساةملدو تا،ساة لميساةسلو ييساةبن ييسةدتع ينساةتلتشار،ساةليتض،سأكتوبلس -
 .م2013ةةىسأكتوبلسسم2010   لستقنييساةملدو تاساةمست  ،سشلميساةلاجحرستكت ل،ساةليتض،س نس يسم لس -
ةةىس يسم لسسم2007 حدلستط يقتاستقنييساةملدو تا،سشلميسأكستسةدتع ين،ساةليتض،ساةممدكيساةللبييساةسلو يي،س نس  لا لس -

 .م2010
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