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ــــركة�ســـــــر مجلـــــــس إدارة شـــــــركة العامليـــــــة للتـــــــأم�ن التعـــــــاو�ي (املشـــــــار إل��ـــــــا فيمـــــــا ي�ـــــــ� باســـــــم " ـــ ــــة" أو "الشــ ـــ التقر�ـــــــر الســــــــنوي  ملســـــــاهم��ا") أن يقـــــــدم العامليــ

 م.31/12/2020 للسنة املن��ية �� 

وكـــــــــذلك ســـــــــل�ي ع�ـــــــــ� االقتصـــــــــاد ك�ـــــــــل  ٍل �شـــــــــ� فقـــــــــد أثـــــــــر  انتشـــــــــار جائحـــــــــة �ورونـــــــــا  جـــــــــراءلظـــــــــروف الصـــــــــعبة �ـــــــــ� الســـــــــوق ل ااســـــــــتمرارً  م2020شـــــــــهد عـــــــــام 

� أقســــــــاط التــــــــأم�ن املكتتبــــــــة بمبلــــــــغ نخفــــــــاض إجمــــــــا�إ. كمــــــــا أثــــــــرت البيئــــــــة الصــــــــعبة �شــــــــ�ل ســــــــل�ي ع�ـــــــ� الشــــــــركة ممــــــــا أدى إ�ــــــــ�  التــــــــأم�ن ا�حـــــــال �ــــــــ� قطــــــــاع

وتكبــــــــــدت  م2020مليــــــــــون ر�ــــــــــال ســــــــــعودي �ــــــــــ� عــــــــــام  191.17إ�ــــــــــ�  م2019مليــــــــــون ر�ــــــــــال ســــــــــعودي �ــــــــــ� عــــــــــام  219.94مليــــــــــون ر�ــــــــــال ســــــــــعودي مــــــــــن  28.77

مليــــــــون  19.05مليــــــــون ر�ــــــــال ســــــــعودي مقابــــــــل دخــــــــل شــــــــامل �عــــــــد الزـ�ـــــــاة والضــــــــر�بة قــــــــدره  4.03قــــــــدرها والضــــــــر�بة الشــــــــركة خســــــــارة شــــــــاملة �عــــــــد الزـ�ـــــــاة 

 .م2019ر�ال �� عام 

ا لآلثـــــــار ا�حتملـــــــة و 
ً

جديـــــــدة لإليــــــــرادات  قنـــــــواتالعامليـــــــة  إبتكـــــــرتفقـــــــد �ـــــــ� إجمـــــــا�� األقســـــــاط املكتتبـــــــة ع�ــــــــ� مـــــــدى العـــــــام�ن املاضـــــــي�ن، لإلنخفـــــــاض �دراـ�ــــــ

ترك�ــــــ� ســــــيظل باإلضــــــافة إ�ــــــ� ذلــــــك  حيــــــة.هــــــد�� النمــــــو والر�مســــــتدامة وتحقيــــــق التــــــوازن بــــــ�ن  الرقميــــــة إلعــــــادة بنــــــاء إيرادا��ــــــا بطر�قــــــٍة  املنصــــــةمــــــن خــــــالل 

ا حيــــــــث �ســــــــ�� الشــــــــركة إ�ــــــــ� مراجعـــــــة قطاعــــــــات أعمالهــــــــا وقنــــــــوات التوزيـــــــع واملنتجــــــــات وتحســــــــي��ا حســــــــب ا�حاجــــــــة. الشـــــــركة  ع�ــــــــ� جــــــــودة اإليــــــــرادات مهمـــــــً

الت�لفــــــــة  العامليــــــــة بصــــــــدد تنفيــــــــذ نمــــــــوذج �شــــــــغيل مســــــــ��دف جديــــــــد لضــــــــمان وجــــــــود منصــــــــة �شــــــــغيل مثاليــــــــة وفعالــــــــة مــــــــن حيــــــــثإ�ــــــــ� جانــــــــب ذلــــــــك فــــــــإن 

 .لدعم أهدافها االس��اتيجية

�عز�ـــــــــــز البيئـــــــــــة التنظيميـــــــــــة ومعـــــــــــاي�� دعـــــــــــم و  الســـــــــــوق املاليـــــــــــةكمـــــــــــا واصـــــــــــلت ا�جهـــــــــــات التنظيميـــــــــــة الرئيســـــــــــية مثـــــــــــل البنـــــــــــك املركـــــــــــزي الســـــــــــعودي وهيئـــــــــــة 

 مــــــــع ثقاف��ــــــــا املتمثلــــــــة �ــــــــ� ضـــــــمان االمتثــــــــال للمتطلبــــــــات التنظيميــــــــة، تنظــــــــر العامليــــــــة إ�ــــــــ� هــــــــذه التغي�ــــــــ�ات ع�ــــــــ� الفعالــــــــة �ــــــــ� حوكمـــــــة ا� 
ً
الشــــــــر�ات. تماشــــــــيا

 . عموم املستفيدينأ��ا تطورات إيجابية ستساعد قطاع التأم�ن ك�ل من خالل تمك�ن ت�افؤ الفرص وتحس�ن الشفافية وحماية 

ا ملتطلبـــــــات البنـــــــك املركـــــــزي الســـــــعودي حيـــــــث قامـــــــت 2020�ي محـــــــط ترك�ـــــــ� العامليـــــــة خـــــــالل عـــــــام ـ�ــــــان األمـــــــن الســـــــي��ا اآلخـــــــرع�ـــــــ� ا�جانـــــــب  م، وذلـــــــك وفقـــــــً

وصـــــــول ا�ـــــــ� مســـــــتوى الن�ـــــــج ال�ـــــــي �ســـــــ��دفھ البنـــــــك املركـــــــزي لالشـــــــركة بتشـــــــكيل �جنـــــــة لألمـــــــن الســـــــي��ا�ي لإلشـــــــراف ع�ـــــــ� اإلجـــــــراءات الواجـــــــب إتخاذهـــــــا ل

ا لألمـــــــــــن الســـــــــــي�
ً
�ا�ي لـــــــــــدى الشـــــــــــركة للتأكـــــــــــد مـــــــــــن تطبيـــــــــــق التوصـــــــــــيات الـــــــــــواردة �ـــــــــــ� الـــــــــــدليل التنظي�ـــــــــــي ألمـــــــــــن الســـــــــــعودي باإلضـــــــــــافة ا�ـــــــــــ� �عيـــــــــــ�ن ضـــــــــــابط

 املعلومات. 

. ومـــــــــن املتوقـــــــــع أن يـــــــــؤدي )IFRS17(هـــــــــو املعيـــــــــار الـــــــــدو�� إلعـــــــــداد التقـــــــــار�ر املاليـــــــــة  م2020عل��ـــــــــا العامليـــــــــة �ـــــــــ� عـــــــــام ركـــــــــزت ومـــــــــن ا�جـــــــــاالت األخـــــــــرى ال�ـــــــــي 

مـــــــــن عقـــــــــود التـــــــــأم�ن واألصـــــــــول إيرادهـــــــــا � �غي�ـــــــــ� كب�ـــــــــ� �ـــــــــ� الطر�قـــــــــة ال�ـــــــــي تقـــــــــيس ��ـــــــــا شـــــــــر�ات التـــــــــأم�ن إـ�ــــــــ ) IFRS17(إدخـــــــــال املعيـــــــــار ا�حاســـــــــ�ي ا�جديـــــــــد 

بــــــدور �شــــــط البنــــــك املركــــــزي الســــــعودي يقــــــوم كمــــــا املاليــــــة.  القــــــوائمواالل��امــــــات الناشــــــئة ع��ــــــا. وكــــــذلك الطر�قــــــة ال�ــــــي يــــــتم عرضــــــها واإلفصــــــاح ع��ــــــا �ــــــ� 

للتأكـــــــــد مـــــــــن تطبيـــــــــق املعـــــــــاي�� ا�حاســـــــــبية قطـــــــــاع التـــــــــأم�ن �ـــــــــ� اململكـــــــــة العر�يـــــــــة الســـــــــعودية و�رشـــــــــاد ومتا�عـــــــــة الشـــــــــر�ات العاملـــــــــة �ـــــــــ� �ـــــــــ� توجيـــــــــھ وفعـــــــــال 

نظــــــــًرا إلرتباطهــــــــا تتمتــــــــع العامليــــــــة بموقــــــــع جيــــــــد �ــــــــ� رحل��ــــــــا للتأهــــــــب لهــــــــذا ا�حــــــــدث و . م2023ينــــــــاير  1اعتبــــــــاًرا مــــــــن ا�جديــــــــدة وال�ــــــــي ســــــــتدخل ح�ــــــــ� التنفيــــــــذ 

  صن الالينس وا�خ��ة الفنية والدعم املتاح لها من قبل ا�جموعة �� هذا الصدد.  بمجموعة رو�ال آند



 

  

 :أداء األعمال وا�خطط للمستقبل  . أ

 
ً
 األ�شطة الرئيسية  -أوال

اململكة العر�ية السعودي ملزاولة �شاط التأم�ن و�عادة التأم�ن �� البنك املركزي مرخصة من قبل شركة العاملية للتأم�ن التعاو�ي �� شركة 

 السعودية �� فئات التأم�ن العام والتأم�ن الط�ي وتأم�ن ا�حماية واالدخار.

 تتوزع أ�شطة الشركة ب�ن قطاعات ومجاالت األعمال الرئيسية ع�� النحو اآل�ي:

 مليون ر�ال سعودي                                 العائد واملساهمة �� نتائج األعمال حسب قطاعات أعمال التأم�ن ا�ختلفة        
 

  

 تأم�ن املركبات   تأم�ن املمتل�ات  السنة 
التأم�ن 

 يالهند��
 التأم�ن الط�ي 

تأم�ن النقل  

 البحري 

التأم�ن 

ا�جما�� ع�� 

 ا�حياة

أنواع تأم�ن 

 أخرى 
 جما��اإل 

إجما�� أقساط 

 التأم�ن املكتتبة 

  

  

 191.17 12.96 50.46 14.09 0.16 15.16 22.16 76.18 م2020

 219.94 12.79 38.26 11.95 2.88 13.45 74.69 65.91 م2019

 293.53 13.92 27.20 19.07 20.62 20.47 110.37 81.88 م2018

 263.37 15.19 16.87 26.00 4.99 17.02 91.65 91.65 م2017

 310.75 21.34 13.17 34.61 2.36 18.73 84.35 136.19     م2016

أقساط التأم�ن  صا�� 

 املكتتبة 

  

  

 53.59 5.79 15.68 1.86 0.16 2.07 20.92 7.11 م2020

 102.41 6.54 15.43 2.91 1.26 1.76 72.93 1.58 م2019

 157.42 7.68 10.57 7.28 3.62 3.30 108.58 16.39 م2018

 146.37 9.24 5.76 10.47 2.34 0.70 89.95 27.89 م2017

 160.60 15.15 4.81 15.81 0.88 2.57 83.12 38.26 م2016

صا�� أقساط التأم�ن  

 املكتسبة 

  

  

 67.50 5.48 15.65 1.75 0.45 2.01 37.28 4.88 م2020

 125.74 6.32 15.51 3.96 4.14 2.11 84.10 9.60 م2019

 152.45 7.79 10.26 8.44 1.69 3.54 94.42 26.31 م2018

 150.31 11.64 6.28 11.41 1.71 0.92 86.00 32.35 م2017

 207.30 15.09 7.19 16.86 0.92 2.66 122.70 41.88 م2016

 *صا�� نتائج اإلكتتاب

  

 47.16 4.28 1.99 5.12 0.32- 3.77 22.50 9.82 م2020

 58.11 5.31 4.58 6.29 1.80 4.35 25.47 10.30 م2019

 85.98 8.99 2.55 10.11 0.23 5.94 23.40 34.76 م2018

 100.56 10.76 (5.42) 17.13 0.42 8.34 31.68 37.65 م2017

 101.70 11.33 7.06 15.00 (0.38)  4.90 28.93 34.86 م2016

مصار�ف التشغيل  

 الغ�� مخصصة 

  

 

 

 م2020
 

)51.28( 

 م2019
 

)40.83( 

 م2018
 

)57.37( 

 م2017
 

)55.53( 

 م2016
 

)55.27( 

(ال�جز)  الفائض / 

 من عمليات التأم�ن 

 

  

 م2020
 

)4.12( 

 م2019
 

17.28 

 م2018
 

28.62 

 م2017
 

45.03 

 م2016
 

46.43 

 صا�� النتائج املكتتبة باستثناء نفقات االكتتاب األخرى غ�� ا�خصصة. * .

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 لأ�شطة األعما

 إجما�� أقساط التأم�ن املكتتبة

 
 
 

 صا�� أقساط التأم�ن املكتتبة 

 
 

 صا�� النتائج املكتتبة*
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 الحیاةالتأمین الجماعي على 
 

 تأمین الممتلكات
 
 

 تأمین المركبات 
 
 

 التأمین الھندسي 
 

 التأمین الطبي
 
 

 تأمین النقل البحري
 
 

 غیر ذلك

 التأمین الجماعي على الحیاة 
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 غیر ذلك 
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 *صا�� النتائج املكتتبة باستثناء نفقات االكتتاب األخرى غ�� ا�خصصة.   

 

 

 

 

 
ً
 املستقبليةالتوقعات و ا�خطط  -ثانيا

ا�ـــــــ� الســــــعودي بينمــــــا �ســــــتمر االقتصـــــــاد  ال�ــــــي أعقبـــــــت جائحــــــة �ورونـــــــا ، تباطـــــــأ النمــــــو االقتصـــــــادي �ــــــ� اململكـــــــة العر�يــــــة الســــــعودية �ســـــــبب صــــــامًدا وقو�ــــــً

أســـــــــــعار الـــــــــــنفط. بـــــــــــذلت ا�ح�ومـــــــــــة جهـــــــــــوًدا كب�ـــــــــــ�ة لتنويـــــــــــع االقتصـــــــــــاد وتقليـــــــــــل االعتمـــــــــــاد ع�ـــــــــــ� الـــــــــــنفط والـــــــــــذي مـــــــــــن املتوقـــــــــــع أن يجلـــــــــــب �ـــــــــــ� انخفـــــــــــاض 

للنمــــــــــو محــــــــــرك رئي�ــــــــــ�ي نيــــــــــة التحتيــــــــــة، وال�ــــــــــي مــــــــــن املتوقــــــــــع أن ت�ــــــــــون بــــــــــدورها اســــــــــتثمارات كب�ــــــــــ�ة �ــــــــــ� القطــــــــــاع غ�ــــــــــ� النفطــــــــــي باإلضــــــــــافة إ�ــــــــــ� تطــــــــــو�ر الب

 .التأم�ن �� اململكة العر�ية السعوديةقطاع املستقب�� �� 

ال يــــــــزال الطلــــــــب ع�ــــــــ� التــــــــأم�ن �ــــــــ� اململكــــــــة العر�يــــــــة الســــــــعودية مــــــــدفوًعا �شــــــــ�ل أسا�ــــــــ�ي بالتشــــــــريعات ا�ح�وميــــــــة حيــــــــث ��ــــــــيمن التــــــــأم�ن الط�ــــــــي وتــــــــأم�ن 

املنصـــــــــات الرقميـــــــــة ال�ـــــــــي يـــــــــتم مـــــــــن خاللهـــــــــا تقـــــــــديم إزدادت �ـــــــــ� اآلونـــــــــة األخ�ـــــــــ�ة، و .املكتتبـــــــــةق التـــــــــأم�ن مـــــــــن حيـــــــــث أقســـــــــاط التـــــــــأم�ن ع�ـــــــــ� ســـــــــو املركبـــــــــات 

ا مــــــــــع شـــــــــــركة التــــــــــأم�ن ا�خاصـــــــــــة ��ــــــــــم، و�التـــــــــــا�� ســــــــــي�ون لشـــــــــــر�ات التـــــــــــأم�ن  املنتجــــــــــات وا�خـــــــــــدمات، و�فضــــــــــل العمـــــــــــالء �شــــــــــ�ل م��ايـــــــــــد التفاعــــــــــل رقميـــــــــــً

 
ً
 .أفضل املتقدمة رقمًيا م��ة

التــــــــــأم�ن مــــــــــن خــــــــــالل ال��ك�ــــــــــ� ع�ــــــــــ� �شــــــــــأن التــــــــــأم�ن لعمــــــــــالء اتولــــــــــت العامليــــــــــة مســــــــــؤولية تلبيــــــــــة احتياجــــــــــات الســــــــــتفادة مــــــــــن هــــــــــذه اإلم�انــــــــــات الكب�ــــــــــ�ة، ل

�ــــــــــ� الشــــــــــراكة مــــــــــع الوســــــــــطاء والشــــــــــر�اء العامليــــــــــة الرقميــــــــــة بينمــــــــــا ستســــــــــتمر  القنــــــــــواتواألعمــــــــــال الصــــــــــغ��ة ومتناهيــــــــــة الصــــــــــغر مــــــــــن خــــــــــالل ال�خ�ــــــــــ�ي 

والعمــــــــالء إل�شــــــــاء منصــــــــة يمكــــــــن للعامليــــــــة مــــــــن خاللهــــــــا تحقيــــــــق نمــــــــو مســــــــتدام ومــــــــر�ح. كمــــــــا ستســــــــمح هــــــــذه االســــــــ��اتيجية لشــــــــركة العامليــــــــة الرئيســــــــي�ن 

 .السوق  ��با�حصول ع�� حصة 

 و�ة لتحقيق نمو مر�ح:أجرت العاملية �غي��ا اس��اتيجًيا كب�ً�ا وس��كز ع�� ثالثة مجاالت رئيسية ذات أول

 .تنمية ا�حفظة التأمينية ا�خاصة بقطاع األفراد •

 التوسع �� قطاع الشر�ات الصغ��ة ومتناهية الصغر. •

 الشركة. يتفعيل الشراكة مع بنك الر�اض �أحد مساه� •

ســـــــتمرار ع�ـــــــ� تطـــــــو�ر إ. كمـــــــا ســـــــتعمل ب��ـــــــمواإلحتفـــــــاظ لعمال��ـــــــا لتقـــــــديم خـــــــدمات فعالـــــــة إ�ـــــــ� جانـــــــب ذلـــــــك ستواصـــــــل العامليـــــــة ا�حفـــــــاظ ع�ـــــــ� جهودهـــــــا 

ــارات املمجموعــــــــة  ــاء بيئــــــــة �شـــــــــغيلية فعالــــــــة دون املســــــــاس بـــــــــأي مــــــــن الضــــــــوابط الداخليـــــــــة ملهــــــ ــ� التكنولوجيـــــــــا الرقميــــــــة و�نــــــ ــتثمار �ــــــ ــا وكـــــــــذلك اإلســــــ وظف��ــــــ

 .التشغيلية�� العمليات القو�ة 

 

  



 

  

 
ً
 الشامل والتغ��ات �� رأس مال املساهم�نالبيانات املوجزة للمركز املا�� والدخل  -ثالثا

 وقائمـــــــــــة الـــــــــــدخل الشـــــــــــامل عـــــــــــن الســـــــــــنة املاليـــــــــــة املن��يـــــــــــة �ـــــــــــ� م31/12/2020 تظهـــــــــــر ا�جـــــــــــداول الـــــــــــواردة أدنـــــــــــاه قائمـــــــــــة املركـــــــــــز املـــــــــــا�� للشـــــــــــركة كمـــــــــــا �ـــــــــــ�

 وكذلك قائمة التغ��ات �� حقوق املساهم�ن: ،م31/12/2020

           مليون ر�ال سعودي                                                    م31/12/2020بيان موجز للمركز املا�� بتار�خ: 

 م2019 م2020  بيان موجز 
 م2018

 (املعاد بيا��ا)
 م2016 م2017

 411.34 403.14 416.11 422.39 374.88 أصول عمليات التأم�ن 

 372.62 404.13 382.37 390.01 398.20 أصول املساهم�ن 

 783.96 807.27 798.48 812.40 773.08 إجما�� األصول 

 
 مليون ر�ال سعودي

 م2019 م2020  بيان موجز 
 م2018

 (املعاد بيا��ا)
 م2016 م2017

 411.34 403.14  363.89 351.18 308.24 مطلو�ات عمليات التأم�ن

 41.66 37.27 45.93 53.52 61.16 املساهم�نمطلو�ات 

 453.01 440.41 409.82 404.69 369.40 املطلو�ات إجما��

 330.96 366.86 388.66 407.71 403.68 إجما�� حقوق املساهم�ن

 
 مليون ر�ال سعودي                                        بيان املؤشرات الرئيسية للمركز املا��

 
  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Total Assets Total Liabilities Total Shareholders' Equity

2020 2019 2018 2017 2016

 املساهم�نإجما�� حقوق  إجما�� املطلو�ات إجما�� األصول 



 

  

 مليون ر�ال سعودي            م 31/12/2020بيان موجز لعمليات تأم�ن الدخل الشامل للعام املنت�ي �� 

 م2019 م2020  عمليات التأم�ن  -الدخل الشامل 
 م2018

 (املعاد بيا��ا)
 م2016 م2017

 310.75 263.37 293.53 219.94 191.17 إجما�� أقساط التأم�ن املكتتبة 

 160.6 146.37 157.42 102.41 53.59 صا�� أقساط التأم�ن املكتتبة

 207.3 150.31 152.45 125.74 67.50 املكتسبة أقساط التأم�ن صا��

 (101.70) (46.62) (59.99) (62.25) (22.58) املتكبدة صا�� املطالبات 

 100.12 99.18 85.98 56.99 45.78 صا�� فائض االكتتاب 

 (57.18) (57.10) (59.95)         (50.35) (61.16) املصار�ف اإلدار�ة والعمومية 

 46.43 45.03 28.62 17.28 (4.12) فائض / (�جز) عمليات التأم�ن

 4.64 4.50 2.86 1.73 - صا�� الفائض �عد حصة املساهم�ن �� ��اية الف��ة 

 
 مليون ر�ال سعودي    م 31/12/2020لعمليات املساهم�ن للعام املنت�ي ��  بيان موجز لعمليات تأم�ن الدخل الشامل 

 عمليات املساهم�ن -الدخل الشامل 
 م2019 م2020 

 م2018

 (املعاد بيا��ا)
 م2016 م2017

 41.78 40.53 25.75 7.45 (9.77) حصة املساهم�ن من فائض/ (�جز) عمليات التأم�ن.

 6.30 5.76 7.32 9.60 7.02 إيرادات االستثمار

 (1.73) (1.81) (1.81) (1.49) (1.46) الت�اليف واملصار�ف 

 46.35 44.49 31.26 23.66 1.45 صا�� الر�ح / (ا�خسائر)

 46.94 44.31 30.45 27.50 3.05 إجما�� الر�ح/ (ا�خسائر) قبل الز�اة والضر�بة

 38.49 35.90 20.73 19.05 (4.03) إجما�� الر�ح/ (ا�خسائر) �عد الز�اة والضر�بة

 1.16 1.11 0.54 0.38 (0.15) ر�حية / (خسارة) األسهم األساسية وا�خفضة ل�ل سهم (بالر�ال السعودي)

    
 مليون ر�ال سعودي                        بيان موجز للتغي��ات �� �سبة املساهم�ن   

 �غي��ات �� رأس مال املساهم�ن 
 م2019 م2020 

 م2018

 (املعاد بيا��ا)
 م2016 م2017

 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 رأس املال 

 (68.36) (32.27) (9.22) 5.80 (0.34) ا�خسائر امل��اكمة) (األر�اح غ�� املوزعة / 

 (0.68) (0.86) (1.67) 2.17 3.77 (خسائر) غ�� محققة / أر�اح من االستثمارات املتاحة للبيع

 - - (0.46) (0.26) 0.26 االحتياطي االكتواري الستحقاق املوظف�ن

 330.96 366.87 388.66 407.71 403.68 إجما��
 

  



 

  

 
ً
 التحليل ا�جغرا�� والتغي��ات ا�جوهر�ة عن العام السابق  - را�عا

 التحليل ا�جغرا��  )أ

ا�جغرافية إلجما�� أقساط التأم�ن املكتتبة لف��ات التقار�ر املالية ا�ختلفة  فيما ي�� التفاصيل  ي��كز �شاط الشركة داخل اململكة العر�ية السعودية فقط.  

 مليون ر�ال سعودي                     :م2020سنوات ح�ى عام  5ألخر 

 م2016 م2017 م2018 م2019 م2020  املنطقة إجما�� أقساط التأم�ن املكتتبة حسب 

 92.05 125.43 156.99 134.97 92.17 املنطقة الوسطى 

 73.94 44.59 67.30 34.14 44.50 املنطقة الشرقية 

 144.76 93.35 69.25 50.83 54.50 املنطقة الغر�ية

 310.75 263.37 293.53 219.94 191.17 اإلجما�� �� اململكة العر�ية السعودية 
 

 
 ليس للشركة أي فروع تا�عة ضمن أي دائرة اختصاص. 

 

 الفروق ا�جوهر�ة �� نتائج التشغيل  )ب

مقارنة م 31/12/2020. ويشـــــــــرح التحليل أدناه الفروقات �� نتائج التشـــــــــغيل للعام املا�� املنت�ي �� ســـــــــنواتآخر خمس �ســـــــــتعرض  املعلومات الواردة أعاله 

ــابق (أي العــــام  لم �علن الشـــــــــــــركــــة عن أي توقعــــات بخصـــــــــــــوص النتــــائج املــــاليــــة التشـــــــــــــغيليــــة تتعلق بــــالف��ة من  ).م31/12/2019املنت�ي �� بــــالعــــام الســــــــــــــ

 مقارنة ب�ن النتائج الفعلية والتوقعات.إجراء تم ي، و�ناًء ع�� ذلك لم م 31/12/2020ح�ى م 01/01/2020

م 2019مليون ر�ال ســـــــــعودي �� عام  219.94مقارنة بمبلغ  م 2020مليون ر�ال ســـــــــعودي �� عام  191.17 كةبلغ إجما�� األقســـــــــاط التأمينية املكتتبة للشـــــــــر 

ا  ب م، �� 2020% �� عام 70.3ل�ي انخفضـت بنسـبة اإلنخفاض �� مبيعات تأم�ن املركبات و هذا اإلنخفاض �شـ�ل أسـا�ـ�ي إ�� ا  ويعود %. 13.1وقدره انخفاضـً

م. وقد أدى االنخفاض العام �� إجما�� أقساط التأم�ن املكتتبة إ�� انخفاض صا�� 2019ا أقساط أع�� مقارنة �عام ح�ن أن ا�حافظ الرئيسية األخرى لد��

 .م2019% ع�� التوا�� مقارنة �عام 46.3و %  47.7األقساط املكتتبة وانخفاض صا�� األقساط املكتسبة الذي انخفض بنسبة 

، و�رجع ذلك م2020مليون ر�ال ســـــعودي �� عام  22.6م إ�� 2019مليون ر�ال ســـــعودي �� عام  62.2% من  63.7  بنســـــبةانخفض صـــــا�� املطالبات املتكبدة 

ا إ�� انخفاض ت�اليف املطالبات �� املمتل�ات واملركبات وا�حافظ الطبية وغ��ها، وال�ي تم �عو�ضــــــــــها جزئًيا من خالل ارتفاع ت�ال ف املطالبات �� يأســــــــــاســــــــــً

 محفظة التأم�ن ا�جما�� ع�� ا�حياة.

م، و�رجع ذلك 2020مليون ر�ال ســــــعودي �� عام  45.78م إ�� 2019مليون ر�ال ســــــعودي �� عام  56.99% من 19.7انخفض صــــــا�� دخل االكتتاب بنســــــبة  

 �اليف ومصار�ف اإلكتتاب.أساًسا إ�� انخفاض أقساط التأم�ن املكتسبة وال�ي تم �عو�ضها جزئًيا بإنخفاض إجما�� ت

م، 2019مليون ر�ال ســـــــعودي �� عام  6.58% من  46.6م بنســـــــبة 2020مليون ر�ال ســـــــعودي �� عام  3.58والبالغ   اســـــــتثمارات حملة األســـــــهم إيرادانخفض  

 رجع ذلك أساًسا إ�� انخفاض متوسط عائد االستثمار ع�� الودائع ألجل املودعة لدى البنوك ا�حلية.�و 
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مليون ر�ال ســعودي �� عام   59.71م إ�� 2019مليون ر�ال ســعودي �� عام  57.18% من 4.4  صــار�ف العمومية واإلدار�ة لعمليات التأم�ن بنســبةارتفعت امل

ها الديون املشــــــ�وك �� تحصــــــيلســــــلًبا ع�� ا�عكس والتباطؤ الناتج عن الو�اء فايروس �ورونا الديون جراء تحصــــــيل  اإلنخفاض �� عالوة ع�� ذلك،  م. 2020

 م.2019مليون ر�ال �� عام  6.8م مقابل 2020مليون ر�ال �� عام  1.1بمبلغ وقدره 

م. 2019مليون ر�ال سعودي �� عام  17.28مليون ر�ال سعودي مقارنة بإجما�� الدخل البالغ     4.12م �� عمليات التأم�ن 2020لعام  ا�خسائر إجما��   تبلغ

�نخفاض دخل اإلســتثمار و مقارنة بالف��ة نفســها من العام الســابق �شــ�ل أســا�ــ�ي إ�� انخفاض األقســاط املكتســبة  لهذه الف��ة اإلنخفاض �� الدخل  ويعود  

 اإليرادات األخرى.وارتفاع املطالبات ت�اليف �� فاض قابلھ جزئًيا انخوالذي وارتفاع املصار�ف 

م، و�رجع ذلك أساًسا إ�� 2020مليون ر�ال سعودي �� عام  7.02م إ�� 2019مليون ر�ال سعودي �� عام  9.60انخفض الدخل االستثماري للمساهم�ن من 

ادة اإلســـتثمار �� الصـــ�وك ا�ح�ومية ال�ي تحمل متوســـط عائد اســـتثمار جزئًيا من خالل ز�تم �عو�ضـــها  انخفاض عوائد االســـتثمار ع�� الودائع ألجل وال�ي  

 أع�� مقارنة بالودائع ألجل.

 م.2019مليون ر�ال سعودي لعام  20.78مليون ر�ال سعودي مقارنة بإجما�� الدخل الشامل البالغ  )4.03(م 2020 إجما�� ا�خسارة الشاملة لعام تبلغ

 .م2019عام ر�ال سعودي ل 0.38لسهم ل يةمقابل ر�ح، ) ر�ال سعودي0.15(م 2020الواحد �� عام و�لغت خسارة السهم  

 

  
ً
 أساسيات التقار�ر -خامسا

 ملا ي��:  وفًقا م2020د�سم��  31للسنة املن��ية �� للشركة املالية  القوائمتم إعداد 

الصادرة عن الهيئة السعودية واملعاي�� واإلصدارات األخرى �� اململكة العر�ية السعودية  ه عتمد، واململعاي�� الدولية إلعداد التقار�ر املاليةا •

 �� اململكة العر�ية السعودية").  ه املعتمدو (�شار إل��ا مجتمعة باسم "املعاي�� الدولية إلعداد التقار�ر املالية  (SOCPA)للمحاسب�ن القانوني�ن 

القوائم ضرور�ة لتمك�ن إعداد  بأ��ا  ارة  والرقابة الداخلية ال�ي تحددها اإلد  للشركة  الشر�ات والنظام األساسبنظام  متطلبات اللوائح ا�خاصة   •

 �انت ناتجة عن االحتيال أو ا�خطأ. املالية ا�خالية من األخطاء ا�جوهر�ة، سواءً 

  
ً
تحتفظ كما التأم�ن �� اململكة العر�ية الســعودية، تحتفظ الشــركة بدف�� حســابات منفصــل لعمليات التأم�ن وعمليات املســاهم�ن.  ملا تقتضــية لوائح وفقا

إ�� أي ال�ي �عزى بوضــــــوح �تم ��ــــــجيل اإليرادات واملصــــــروفات  و املادية �جميع األصــــــول املتعلقة �عمليات التأم�ن وعمليات املســــــاهم�ن.  بالوصــــــاية الشــــــركة 

  اإلدارة ومجلس اإلدارة.بواسطة اإليرادات واملصروفات األخرى من العمليات املش��كة تخصيص . يتم تحديد أساس املعنية� ا�حسابات ��شاط 

 25رقم  اإليضــــــاحالدخل الشــــــامل والتدفقات النقدية لعمليات التأم�ن وعمليات املســــــاهم�ن الواردة ��  قائمةالدخل و  قائمةاملركز املا�� و  قائمة إظهارتم   

البنك املركزي الســـــــعودي. تتطلب الالئحة التنفيذية للبنك عن صـــــــادرة  الاإلرشـــــــادات  و ملتطلبات  امع  ىلتتما�ـــــــ�كمعلومات مالية تكميلية  ةاملالي القوائممن 

تم  لذلك،وفقا  و واإليرادات واملصــــــروفات ا�خاصــــــة �عمليات التأم�ن وعمليات املســــــاهم�ن.  املطلو�اتو   املوجوداتاملركزي الســــــعودي الفصــــــل الوا�ــــــح ب�ن 

الشـــــامل والتدفقات النقدية لعمليات التأم�ن وعمليات املســـــاهم�ن ع�� النحو املشـــــار إليھ أدناه ��  الدخلقائمة  و  لالدخ وقائمة املا��،ملركز اإعداد قائمة 

 طلو�ات واإليرادات واملصروفات وامل�اسب وا�خسائر الشاملة للعمليات املعنية. وامل املوجوداتعكس � 25رقم  اإليضاح

عمليات التأم�ن ا�خاصــــــــة �عامالت  املرصــــــــدة و األ عند إعداد املعلومات املالية ع�� مســــــــتوى الشــــــــركة وفًقا للمعاي�� الدولية إلعداد التقار�ر املالية، يتم دمج  

خالل عملية بال�امل   -  إن وجدت -  أرصــدة العمليات البينية واملعامالت واألر�اح أو ا�خســائر غ�� ا�حققةبعاد  إســتيتم كما ودمجها مع عمليات املســاهم�ن.  

لعمليات التأم�ن وعمليات املســــــاهم�ن موحدة للمعامالت واألحداث املتشــــــا��ة �� ظروف مماثلة. يتم عرض املعتمدة الســــــياســــــات ا�حاســــــبية وت�ون  الدمج. 

ملزايا املوظف�ن �� باعتباره الفائض امل��اكم �� قائمة املركز املا�� و�احتياطي اكتواري �شــــ�ل منفصــــل  الفائض من عمليات التأم�ن واالحتياطيات االكتوار�ة 

 . قائمة حقوق امللكية

٪ ملســاه�ي الشــركة 90 ســتخصــص النســبة املتبقية البالغة٪ من صــا�� الفائض من عمليات التأم�ن ع�� حام�� وثائق التأم�ن و 10يتع�ن ع�� الشــركة توزيع  

  
ً
� عمليات املســـــــاهم�ن يتم تحو�ل أي �جز ينشـــــــأ عن عمليات التأم�ن إ�كما الســـــــعودي.  البنك املركزي  التأم�ن واللوائح التنفيذية الصـــــــادرة عن لنظام وفقا

 بال�امل.



 

  

ع�� أ��ا بصــــــــــفة عامة املركز املا�� للشــــــــــركة باســــــــــتخدام تصــــــــــنيف متداول / غ�� متداول. ومع ذلك ، يمكن تصــــــــــنيف األرصــــــــــدة التالية قائمة عرض  لم يتم 

، إعادة التأم�ن من األقســــــــــاط غ�� املكتســــــــــبة والصــــــــــا�� وحصــــــــــة  املدينة معيدي التأم�ن وذمم  أقســــــــــاط التأم�ن ،  الودائع ألجلوما�� حكمھ، النقد  .متداولة

واملصــروفات املدفوعة ، وفائض خســارة أقســاط التأم�ن املؤجلة املؤجلةالتأم�ن وثائق  اكتتابت�اليف تحت التســو�ة،  وحصــة إعادة التأم�ن من املطالبات  

ت التأم�ن. يتم تصنيف األرصدة التالية �ش�ل عام ع�� أ��ا ممتل�ات األخرى واالستثمارات باستثناء االستثمارات املتاحة للبيع �� عملياواملوجودات  مقدًما 

 ، والود�عة النظامية، و�يرادات عموالت مستحقة ع�� الود�عة النظامية واإلستثمارات املتاحة للبيع �� عمليات التأم�ن. ومعدات غ�� متداولة

املالية للسـنة ع�� القوائم من املالحظات  3و  2رقم  املالية والسـياسـات ا�حاسـبية الهامة بمز�د من التفصـيل �� اإليضـاح�ن  البياناتتم شـرح أسـاس عرض  
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ً
 سياسة توزيع األر�اح -سادسا

ات الشـــركة. ومع ذلك، ال تقدم الشـــركة أي ضـــمان بأن أر�اح �ع��م الشـــركة دفع أر�اح ســـنو�ة ع�� األســـهم بناًء ع�� مســـتوى رأس املال املطلوب لدعم عملي

 معينة.األسهم سيتم دفعها فعلًيا. كما أ��ا ال تقدم أي ضمان �شأن املبلغ الذي سيتم دفعھ �� أي سنة 

وثائق التأم�ن، و�تم ترحيل الرصــــــــيد ع�� حام�� التأم�ن من صــــــــا�� الفائض من عمليات  %10للشــــــــركة، ســــــــيتم توزيع  من النظام األســــــــاس 44وفًقا للمادة  

 إ�� بيان دخل املساهم�ن. %90البالغ 

 70من النظام األســــاس للشــــركة واملادة   45من وقت آلخر، يتم دفع أر�اح األســــهم إ�� املســــاهم�ن من صــــا�� األر�اح مع مراعاة القيود التالية الواردة �� املادة 

 �شأن قانون اإلشراف ع�� شر�ات التأم�ن التعاو�ي:السعودي للبنك املركزي من الالئحة التنفيذية 

 تجنيب قيمة الز�اة واجبة السداد وكذلك قيمة الضرائب ع�� الدخل ؛ .1

هذا التخصــــــيص عندما يصــــــل   ايقافمن صــــــا�� األر�اح لت�و�ن االحتياطي النظامي. ول�جمعية العامة العادية أن تقرر   %20تخصــــــيص �ســــــبة   .2

 % من رأس مال الشركة املدفوع؛100االحتياطي املذ�ور إ��  

�و�ن احتياطيات إضــــــافية ل�جمعية العامة العادية بناًء ع�� توصــــــية مجلس اإلدارة، أن تخصــــــص �ســــــبة محددة من صــــــا�� األر�اح الســــــنو�ة لت .3

 مخصصة لغرض أو أغراض محددة تقررها ا�جمعية العامة؛

 % من رأس املال املدفوع للمساهم�ن؛5يتم توزيع البا�� ع�� املساهم�ن كدفعة أو�� تمثل �سبة التقل عن  .4

 يتم توزيع البا�� ع�� املساهم�ن كحصة �� األر�اح أو يتم تحو�لھ إ�� حساب األر�اح ا�حتجزة؛ .5

ــار إل��ـا �� الفقرة  � .6 ا لألنظمـة والقواعـد  4جلس اإلدارة إصـــــــــــــدار قرار بتوزيع األر�ـاح الـدور�ـة ا�خصـــــــــــــومـة من األر�ـاح الســـــــــــــنو�ـة املشـــــــــــ أعاله، وفقـً

 الصادرة من ا�جهات ا�ختصة.

ناخ اإلقتصــــــــــادي العام وغ��ها من أي إعالن عن توزيع أر�اح ســــــــــوف �عتمد ع�� ما حققتھ الشــــــــــركة من فائض وع�� وضــــــــــعها املا�� وع�� وضــــــــــع الســــــــــوق وامل

العتبـارات العوامـل، بمـا �� ذلـك تحليـل الشـــــــــــــركـة للفرص االســـــــــــــتثمـار�ـة واحتيـاجـات إعـادة االســـــــــــــتثمـار والســـــــــــــيولـة الالزمـة ومتطلبـات  رأس املـال وغ��هـا من ا

 القانونية والتنظيمية األخرى.

بـأي قرارات أو توصـــــــــــــيـات تتعلق بتوزيع األر�ـاح. وســـــــــــــيتم توزيع األر�ـاح ع��  (CMA)ســـــــــــــوف تقوم الشـــــــــــــركـة ع�� الفور بـإبالغ ا�جمهور وهيئـة الســـــــــــــوق املـاليـة 

البنك وزارة التجارة و�شرط ا�حصول ع�� املوافقة الكتابية من   عناملساهم�ن �� امل�ان والزمان ا�حددين من قبل مجلس اإلدارة وفًقا للتعليمات الصادرة  

 السعودي.املركزي 

 
 

 

 

 

 



 

  

 
ً
 ا�خاطر ال�ي تواجھ الشركة -سا�عا

ثالثة" �شــمل جميع العتمدت الشــركة مفهوم "خطوط الدفاع إأســســت الشــركة إطاًرا إلدارة ا�خاطر ا�ختلفة ال�ي تواجھ الشــركة بفعالية. ولهذا الغرض،  

 املستو�ات �� املؤسسة �� إدارة ا�خاطر ع�� النحو التا��:

ـــــدفاع األول: - ـــ ـــ ـــــط الــ ـــ ـــ ــا  خــ  عـــــــــــن إدارة ا�خـــــــــــاطر ال�ـــــــــــي تواجههـــــــــ
ً
�شـــــــــــمل هـــــــــــذا ا�خـــــــــــط جميـــــــــــع وحـــــــــــدات األعمـــــــــــال املســـــــــــؤولة مســـــــــــؤولية مباشـــــــــــرة

تنفيــــــــذ جميـــــــع الضـــــــوابط الالزمـــــــة واإلجـــــــراءات املتعلقــــــــة �عمـــــــل ا�خـــــــط األول (وال�ـــــــي تتضـــــــمن إعــــــــداد و�تعـــــــ�ن ع�ـــــــ� هـــــــذه الوحـــــــدات  الشـــــــركة.

 التقار�ر و�جراء املراجعات)؛

ـــــا�ي: - ـــ ـــــدفاع الثــ ـــ ـــــط الــ ـــ ــ� إدارة ا�خــــــــاطر واإلل�ــــــــ�ام. وت�ــــــــون إدارة ا�خــــــــاطر مســــــــؤولة عــــــــن  �شــــــــمل هــــــــذا خــ ــي تتمثــــــــل �ــــــ ــة ال�ــــــ ــام الرقابــــــ ا�خــــــــط مهــــــ

التأكــــــد مــــــن أن الضــــــوابط واإلجــــــراءات املتعلقــــــة بجميــــــع أنــــــواع ا�خــــــاطر يــــــتم تطبيقهــــــا بفعاليــــــة مــــــن قبــــــل خــــــط الــــــدفاع األول. يــــــتم ذلــــــك مــــــن 

وت�ـــــــــون إدارة اإلل�ـــــــــ�ام مســـــــــؤولة عـــــــــن إدارة ومراقبـــــــــة ا�خـــــــــاطر التنظيميـــــــــة أنـــــــــواع ا�خــــــــاطر. تتعلـــــــــق بمختلـــــــــف خــــــــالل إعـــــــــداد تقـــــــــار�ر محـــــــــددة 

ا عـــــــــــن  ــً وتقـــــــــــدم إدارة الشـــــــــــركة مـــــــــــن خـــــــــــالل تطـــــــــــو�ر اســـــــــــ��اتيجية و�رنـــــــــــامج ســـــــــــنوي مخصـــــــــــص لهـــــــــــذا الغـــــــــــرض. إدارة اإلل�ـــــــــــ�ام مســـــــــــتقلة تمامـــــــــ

 تقار�رها إ�� �جنة املراجعة التا�عة للشركة.

ــــث: - ـــ ــدفاع الثالــ ــ ـــ ــــط الــ ـــ تــــــــتم إدارة هــــــــذا ا�خــــــــط مــــــــن قبــــــــل إدارة املراجعــــــــة الداخليــــــــة ال�ــــــــي تقــــــــوم بتقــــــــديم تأكيــــــــدات مســــــــتقلة حــــــــول فعاليــــــــة  خــ

 نظام الرقابة إ�� �جنة املراجعة التا�عة للشركة.

�� ال�جنة مســــؤولية عن كما قامت الشــــركة بتشــــكيل �جنة للمخاطر �عود مرجعي��ا إ�� مجلس اإلدارة و�رأســــها أحد األعضــــاء غ�� التنفيذين �� ا�جلس. تتو 

 تحديد و�عتماد اإلشـــراف ع�� جميع ال��تيبات املتعلقة بإدارة ا�خاطر �� الشـــركة. ومن خاللها يتم مناقشـــة جميع ا�خاطر ال�ي تواجهها الشـــركة و�تم أيضـــ 
ً
ا

 اإلجراءات ال�ي من شأ��ا تخفيف هذه ا�خاطر.

 ثالث بتقديم تقار�رهما إ�� �جنة املراجعة ع�� أساس ر�ع سنوي.تقوم وحدات العمل �� خط الدفاع الثا�ي وخط الدفاع ال

 قامت الشركة أيًضا بتطو�ر: 

والـــذي يو�ـــــــــــــح جميع مؤشـــــــــــــرات ا�خـــاطر والقيود �� مواجهـــة جميع مفهوم "القـــدرة ع�� تحمـــل ا�خـــاطر" وهو مفهوم اعتمـــده مجلس اإلدارة  -1

 ع�� أساس ر�ع سنوي إ�� �جان ا�خاطر واملراجعة.ا�خاطر، و�تم تقديم تقار�ر بخصوص اإلل��ام ��ذا املفهوم 

 مجموعة من السياسات ال�ي تم تنفيذها �� جميع أعمال الشركة، و��دف إ�� إدارة ا�خاطر �� جميع أقسام الشركة.  -2

�شـــــ�ل املتعلقة بإصـــــدار املوافقات املالية والتشـــــغيلية والفنية  وا�حدود"إطار للصـــــالحيات املســـــندة" الذي ��دف إ�� �عر�ف وا�ـــــح لإلجراءات  -3

 .وا�ح

 
 يمكن تصنيف ا�خاطر ال�ي تواجهها الشركة ع�� النحو التا��: 

 أ) ا�خاطر املالية: 

، الودائع لدى البنوك واالستثمارات �� حكمھتتمثل األدوات املالية الرئيسية للشركة �� الذمم املدينة الناشئة عن عقود التأم�ن و�عادة التأم�ن، النقد وما 

 �� السندات والص�وك. ال تدخل الشركة �� معامالت املشتقات املالية.

(العمالء، الوســـــــــطاء، ومعيدي التأم�ن) وذلك   ذات العالقةاالئتمان املتعلقة باألطراف �ســـــــــ�� الشـــــــــركة إ�� ا�حد من مخاطر   مخاطر االئتمان: .1

 من خالل سياسة ائتمانية منظمة تحدد معاي�� وضع حدود ائتمان الطرف املقابل وكذلك إلختيار األطراف املقابلة إلعادة التأم�ن.

ـــيولة: .2 ـــ ر الســـــــــيولة املالية ال�افية تتم مراقبة متطلبات الســـــــــيولة ع�� أســـــــــاس منتظم و و�تم إتخاذ اإلجراءات الالزمة لضـــــــــمان توف مخاطر الســ

 للوفاء باالل��امات املالية ا�حالية واملستقبلية عند حدو��ا.

 تقوم الشركة با�حد من مخاطر أسعار السوق من خالل سياسة استثمار متحفظة. مخاطر سعر السوق: .3

ــتثمار: .4 قبة التغ��ات �� معدالت عائد االســـتثمار تقوم الشـــركة با�حد من مخاطر �ســـبة عائد االســـتثمار من خالل مرا  مخاطر معدل عائد االسـ

 املتعلقة بالنقد واستثمارات الشركة.

ـــــرف العمالت: .5 ـــ ـــــعار صــ ـــ ال يوجد لدى الشـــــــــــركة أي مخاطر كب��ة تتعلق بأســـــــــــعار صـــــــــــرف العمالت وذلك �ســـــــــــبب محدودية  التعامل   مخاطر أســ

 بالعمالت األجنبية.
 

 

 



 

  

 ب) ا�خاطر االس��اتيجية:  

ة لبيئة االقتصــاد تتم إدارة ا�خاطر االســ��اتيجية بفعالية من خالل إجراءات منظمة لتحديد ومراجعة االتجاه االســ��اتي�� للشــركة، بناًء ع�� دراســة متأني

 الك�� والتطورات �� سوق التأم�ن وتحليل املنافس�ن وتقييم الشركة ا�خاص بقدرة تحملها للمخاطر. 

 من املدخالت من منظور عاملي من خالل املعلومات ال�ي �ستلمها من مجموعة رو�ال أند صن الالينس للتأم�ن. كما أن الشركة �ستفيد أي
ً
 ضا

 

 ج) ا�خاطر التشغيلية:

الت تتســم بالكفاءة والفعالية من خالل �شــر التكنولوجيا ا�حديثة و�طار الســياســة الذي يتناول مجا  يةتم تخصــيص موارد هامة  ل�حفاظ ع�� بيئة �شــغيل

وتقوم  مثل مســــــؤولية الشــــــركة وأخالقيات العمل وميثاق الســــــلوك امل�ي. كما أن اإلدارة التنفيذية للشــــــركة �شــــــرف ع�� إحتمالية حدوث مخاطر �شــــــغيلية

 بتقديم تقار�ر ل�جنة املراجعة و مجلس اإلدارة.
ً
 أيضا

 

 د) ا�خاطر التنظيمية:

التنظيمية مناســـــب من االســـــتقاللية تا�ع ل�جنة املراجعة. كما تم تطو�ر إطار شـــــامل إلدارة ا�خاطر بمســـــتوى  يتمتع  قامت الشـــــركة بتعي�ن مســـــؤول  ال��ام 

لنظـــاميـــة  وذلـــك لضـــــــــــــمـــان االل��ام بـــاملتطلبـــات النظـــاميـــة املطبقـــة ومتـــا�عـــة ومراقبـــة التغي��ات النظـــاميـــة وتمك�ن الشـــــــــــــركـــة من أن تظـــل مل��مـــة بـــالتغ��ات ا

 قدمة لإلفصاح إ�� مجلس إدارة الشركة.والشفافية الالزمة �� التقار�ر امل

 

 ه) مخاطر التأم�ن:

ــياســـة �ســـع�� مخاطرها بناًء ع�� عوام ــ�� وســـرعة �ســـو�ة املطالبات. كما أن الشـــركة تتب�ى سـ ل فنية، إن طبيعة محفظة أعمال الشـــركة تتم�� بمداها القصـ

. كما أن الشــــــــركة تقوم بمراجعة دور�ة كما تقوم بالتنســــــــيق مع مجموعة رو�ال أند صــــــــن الالينس للتأم�ن �شــــــــأن  
ً
ا�جوانب الفنية  م�ى ما �ان ذلك ضــــــــرور�ا

. كما أن
ً
الشـــــركة تتم��  �جميع محافظها الرئيســـــية �� مجاالت االعمال ا�ختلفة وذلك لتقييم أدا��ا واتخاذ اإلجراءات الت�ـــــحيحية م�ى ما�ان ذلك ضـــــرور�ا

لة إلجما�� احتمالية التعرض للمخاطر، كذلك قامت ب��تيب عقود إعادة التام�ن املناســـــــــــــبة إلدارة بقدرة تحمل وا�ـــــــــــــحة للمخاطر وتقوم بمراقبة متواـصــــــــــــ 

 اآلثار ا�حتملة للمخاطر الكب��ة و ال�وارث.

 و) مخاطر السمعة:  

و الوســـــــــطاء بطر�قة تحقق وضـــــــــع تداب�� تمك��ا من إدارة مخاطر الســـــــــمعة بصـــــــــورة اســـــــــتباقية مع ال��ك�� �شـــــــــ�ل كب�� ع�� خدمة العمالء  ببادرت الشـــــــــركة 

 .رضاهم

  



 

  

 املتعلقة بتعاقدات، وحقوق  االكتتاب،  وأدوات الدين. األسهم، واألوراق املالية .ب
 

 
ً
االهتمام بمن لهم مص�حة �� فئة األسهم ذات األحقية �� التصو�ت (بخالف أعضاء مجلس اإلدارة، وكبار التنفيذي�ن وأزواجهم  -أوال

 وأطفالهم القصر)
 

 % من فئة أسهم الشركة ذات أحقية التصو�ت.5يوجد مساهمون أفراد يمل�ون أك�� من ال 

 (غ�� األفراد) وملكي��م �� الشركة  ع�� النحو التا��: املساهمون الكبار

 ٪50.07   رو�ال أند صن الالينس للتأم�ن (الشرق األوسط) ا�حدودة ش.م.ب.م       •

 ٪19.92                            بنك الر�اض  •

 
 
ً
من لهم مص�حة �� األسهم، األوراق املالية التعاقدية، حقوق اإلكتتاب، أدوات الدين من أعضاء مجلس اإلدارة، كبار التنفيذي�ن أو  -ثانيا

 هم وأطفالهم القصر  أزواج

 ال يوجد ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذي�ن أو أزواجهم أو أبنا��م القصر أية مصا�ح �� أسهم الشركة . 

�عمل  أي شـــــــر�ات تا�عةللشـــــــركة انھ اليوجد  إ�� إضـــــــافة تدخل �� أية �عاقدات تتعلق باألوراق املالية، كذلك لم أية أدوات دين كما أن الشـــــــركة لم تصـــــــدر

 .  داخل أو خارج اململكة العر�ية السعودية

 
ً
 االق��اض، إصدار / اس��داد الضمانات  -ثالثا

كرات حق اكتتاب لم تقم الشــــــركة باق��اض أي أموال كما أ��ا  لم تصــــــدر أو تمنح أي أدوات دين قابلة للتحو�ل أو االســــــ��داد أو أوراق مالية �عاقدية أو مذ

لية �عاقدية أو مذكرات لم تصـــــــــــــدر أو تمنح أية حقوق تحو�ل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحو�ل أو أوراق ماأ��ا أو أية حقوق أخرى مماثلة. كما 

أي ديون مســــــتحقة أو أدوات دين قابلة للتحو�ل أو االســــــ��داد أو أوراق مالية �عاقدية أو مذكرات حق  ع�� الشــــــركة حق  إكتتاب أو حقوق مشــــــا��ة. وليس  

 ح�ى ��اية هذه الف��ة.   إكتتاب أو حقوق أخرى مشا��ة

 
 معامالت األطراف ذات الصلة .ج

 

 رو�ال أند صن الالينس للتأم�ن املعامالت مع مجموعة 

 اتفاقية استخدام العالمة التجار�ة -

م. 11/03/2014تم توقيع اتفاقية اســــــــتخدام العالمة التجار�ة مع مجموعة رو�ال أند صــــــــن الالينس للتأم�ن (الشــــــــرق األوســــــــط) ا�حدودة وتم تجديدها �� 

رو�ال أند صن الالينس للتأم�ن �� شركة العاملية للتأم�ن التعاو�ي من خالل مجموعة  رو�ال ولم يتم تحديد مدة االتفاقية و�� مرتبطة بمساهمة مجموعة 

 30.100، تحملت الشركة رسوًما إجمالية قدرها م31/12/2020إ��  م01/01/2020أند صن الالينس للتأم�ن (الشرق األوسط) ا�حدودة. خالل الف��ة من 

مقابل إلســـــتخدام العالمات التجار�ة املســـــتحقة �جموعة  رو�ال أند صـــــن الالينس للتأم�ن (الشـــــرق األوســـــط) ر�ال �� قائمة الدخل الشـــــامل للمســـــاهم�ن ك

 ا�حدودة.
 

 اتفاقيات إعادة التأم�ن  -

ال�ي بدأت �� قامت الشـــــــــركة ب��تيبات إعادة التأم�ن �شـــــــــروط الســـــــــوق مع مجموعة رو�ال أند صـــــــــن الالينس للتأم�ن، عن طر�ق توقيع عقود إعادة التأم�ن 

مليون ر�ال ســـــــعودي تمثل أقســـــــاط إعادة  42.75. بناًء ع�� عقود إعادة التأم�ن هذه، قامت الشـــــــركة بدفع مبلغ  م31/12/2020وتنت�ي �� م 01/01/2020

 مليون ر�ال سعودي. 16.95التأم�ن وحصلت ع�� إيرادات عمولة إعادة التأم�ن بمبلغ 
 

 اتفاقية األعمال الفنية  -

الســــــــــعودي وتم ي البنك املركز أبرمت الشــــــــــركة اتفاقية أعمال فنية مع مجموعة رو�ال أند صــــــــــن الالينس للتأم�ن ش.م.ع وال�ي تمت املوافقة عل��ا من قبل  

ومن خالل هــذه االتفــاقيــة، تقــدم مجموعــة رو�ــال أنــد صـــــــــــــن الالينس للتــأم�ن ا�خــدمــات الفنيــة للشـــــــــــــركــة. خالل الف��ة من . م21/09/2014تجــديــدهــا �� 

 تبلغ  م31/12/2020إ�� م 01/01/2020
ً
خدمات فنية ال�ي تم مليون ر�ال ســـــــــــــعودي �� قائمة عمليات التأم�ن مقابل   6.92، وقد تحملت الشـــــــــــــركة رســـــــــــــوما

 تلق��ا �� مجاالت مختلفة من العمل بموجب اتفاقية األعمال الفنية املذ�ورة أعاله.

 



 

  

رو�ال آند صـــن الالينس (الشـــرق شـــركة و�عت�� مجموعة رو�ال أند صـــن الالينس للتأم�ن طرف ذو عالقة بالشـــركة من خالل أحد مســـاهم��ا الرئيســـي�ن و��  

التالية أســـماؤهم �� مجلس اإلدارة يمثلون مجموعة رو�ال أند صـــن الالينس للتأم�ن (الشـــرق األوســـط) ا�حدودة �� مجلس األوســـط) ش.م.ب.م، واألعضـــاء 

 إدارة الشركة:

 كريستوفر فيليب دو�� •

 خالد جعفر مصطفى اللقا�ي •

 مارتن رو�ج •

 �وب جونثان •
 

 املعامالت مع بنك الر�اض والشر�ات التا�عة لھ
 

 الر�اضاملعامالت مع بنك 

 عقود التأم�ن -

، أبرمت الشــــــــــــركة عقود تأم�ن ســــــــــــنو�ة  حســــــــــــب شــــــــــــروط الســــــــــــوق مع بنك الر�اض، أحد املســــــــــــاهم�ن م31/12/2020إ��  م01/01/2020خالل الف��ة من 

مليون ر�ال ســـــــــــــعودي تمثل إجما��   5.14وذلك بقيمة تأم�ن غطاء البنوك الرئيســـــــــــــي�ن �� الشـــــــــــــركة الذي يقوم بتوف�� التغطية التأمينية ا�خاصـــــــــــــة ب��نامج 

            األقساط املكتتبة، وفيما ي�� تفاصيل هذه العقود:
 القيمة بالر�ال سعودي                                  

 اجما�� أقساط التأم�ن املكتتبة تار�خ العقد قطاع العمل نوع العقد

ــــة ( التأم�ن  ــــامـــ ــعـــ ــحــــوادث الــ ــــاء ا�ــ ــطـــ ــ�ــــن غــ ــــأمــ تـــ

 )البنوك

ـــخ  ــــار�ـــ ـــتـــ ــــة بـــ ـــو�ـــ ــنـــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــة الســـ ـــقـــ ـــيـــ ـــوثـــ ــــذه الـــ ــــد هـــ ــــديـــ ـــجـــ ـــم تـــ تـــ

 ملدة عام واحد. م07/07/2020

5,144,512 

 5,144,512   اإلجما��
 

 املعامالت مع الشر�ات التا�عة لبنك الر�اض

 عقود التأم�ن من خالل شركة الر�اض لو�الة التأم�ن    -

ــة 29/07/2013أبرمت الشـــركة اتفاقية و�الة مع شـــركة الر�اض لو�الة التأم�ن (شـــركة تا�عة لبنك الر�اض) بتار�خ  م لتســـو�ق و�يع منتجات التأم�ن ا�خاصـ

 4.83وتم دفع  م 31/12/2020إ�� م 01/01/2020مليون ر�ال ســــــــعودي خالل الف��ة من  55.68بالشــــــــركة. تم تحقيق إجما�� أقســــــــاط تأم�ن مكتتبة بقيمة 

   مليون ر�ال سعودي كعموالت لشركة الر�اض لو�الة التأم�ن ، وفيما ي�� تفاصيل هذه العقود:
 القيمة بالر�ال سعودي                                    

 العميل تار�خ العقد قطاع العمل وصف العقد
إجما�� أقساط 

 التأم�ن املكتتبة 

العمولة 

املدفوعة 

 للو�الة

ا�حوادث العامة (التأم�ن  التأم�ن 

 ا�جما�� ع�� ا�حياة) 

تم إصدار عدد من وثائق التأم�ن من 

م 31/12/2020إ��  م 01/01/2020

وذلك وفق وثيقة التأم�ن السنو�ة 

م 2020/ 01/05ال�ي تم  تجديدها �� 

ملدة سنة واحدة وتنت�ي �� 

 .م30/04/2021

برنامج الرهن العقاري لبنك 

 الر�اض

47,981,488 4,167,821 

تم إصدار عدد من وثائق التأم�ن من  املمتل�ات التأم�ن 

م 31/12/2020إ��  م01/01/2020

وذلك وفق وثيقة التأم�ن السنو�ة 

م 2020/ 01/05ال�ي تم  تجديدها �� 

ملدة سنة واحدة وتنت�ي �� 

 .م30/04/2021

برنامج الرهن العقاري لبنك 

 الر�اض

5,709,848 491,321 

تم توقيع عقد الو�الة ��  التأم�ن البحري  التأم�ن 

 م.29/07/2013

عدد من وثائق التأم�ن الصادرة 

م إ�� 01/01/2020من  هخالل الف�� 

 م31/12/2020

عمالء شركة الر�اض لو�الة 

 التأم�ن

1,992,782 172,892 

 4,832,034 55,684,118    اإلجما��



 

  

 
  

 حر�ري خالد محمد ع��  •

 )م05/03/2020(املستقيل بتار�خ محمد ع�� ال ش�وان  •

 )م05/05/2020(املع�ن بتار�خ عبدالعز�ز يوسف بن يوسف  •

 
 املعامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ن

 عقود التأم�ن -

مباشـــرة أو مع املؤســـســـات التجار�ة ال�ي تملك مصـــ�حة مباشـــرة مع خالل الف��ة املعد ع��ا التقر�ر، أبرمت الشـــركة عقود التأم�ن و�شـــروط الســـوق بطر�قة  

 أعضاء مجلس إدارة الشركة، الرئيس التنفيذي و املدير املا�� وفيما ي�� تفاصيل هذه العقود:
 القيمة بالر�ال سعودي 

 
معامالت أو عقود أبرم��ا الشـــــــــركة فيما يتعلق �عمليات أو أ�شـــــــــطة ي�ون ف��ا مصـــــــــ�حة مادية ألعضـــــــــاء مجلس اإلدارة أو بجانب ما ذكر أعاله، ال توجد أية 

 الرئيس التنفيذي أو املدير املا��.

 
 املبالغ النظامية مستحقة السداد واملبالغ املسددة ل�جهات ا�حكومية .د

   ، باستثناء ما ي��:م2020/ 31/12أومستحقة السداد ح�ى ال يوجد لدى الشركة أي  مبالغ نظامية معلقة  -
 القيمة بالر�ال سعودي                                               

 م31/12/2019 م31/12/2020 الوصف والبيان

 210,772 198,673 م*2020املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية لشهر د�سم�� 

 257,908 268,605 م**2020السعودي املستحقة الدفع �� الر�ع الرا�ع لعام البنك املركزي رسوم إشراف 

 397,404 682,505 ضر�بة االستقطاع *** -الهيئة العامة للز�اة والدخل 

 180,322 666,176 ضر�بة القيمة املضافة *** -الهيئة العامة للز�اة والدخل 

 8,639,795 7,593,797 الز�اة والدخل (مخصص) ****

 9,686,201 9,409,756 اإلجما��

 من القوائم املالية. 13*�ش�ل املبالغ املستحقة الدفع للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية جزًء من "املصروفات املستحقة األخرى" �� اإليضاح 

 من القوائم املالية.  13السعودي مدرجة معا ضمن "أ�عاب إشراف مستحقة" �� اإليضاح رقم للبنك املركزي ** ت�اليف أعمال اإلشراف والرقابة ل

من القوائم املالية. باإلضــافة إ�� هذا املبلغ يوجد مخصــصــات لضــر�بة   14*** ضــر�بة االســتقطاع الواجبة الســداد جزء من "ضــر�بة اســتقطاع مســتحقة" �� اإليضــاح رقم  

 الية وغ�� واجبة السداد وامل��اكمة �� القوائم املالية.استقطاع مستحقة �� القوائم امل

من    15من االل��امات املســــــتقلة امل�ــــــجلة �� القوائم املالية (ير�� الرجوع إ�� اإليضــــــاح م  2019وعام   م2020**** مو�ــــــح أعاله مخصــــــصــــــات الز�اة وضــــــر�بة الدخل لعام 

ــــــــــر�بة ا)القوائم املالية ــــــــــعودي �� ��اية عام    44,267م و2020ألف ر�ال ســـــــــــعودي �� ��اية عام    50,916لدخل هو  . إجما�� املبلغ ا�خصـــــــــــص للز�اة زضـ  م2019ألف ر�ال سـ

 من القوائم املالية) 15(ير�� الرجوع إ�� اإليضاح 

 
 
 
 
 
 

 قطاع العمل اسم املؤسسة املنصب االسم 
 الف��ة 

 من / إ��

إجما�� األقساط 

 الف��ةاملكتتبة خالل 

الرئيس التنفيذي والعضو  خالد جعفر مصطفى اللقا�ي

 املنتدب

التأم�ن ع��  -

 املركبات  

 2,500 م2021مايو  09إ�� م 2020 مايو  10

التأم�ن ع��  - املدير املا�� سنُح فادي أبو ا�

 املركبات 

 1,500 م2021مايو  08إ�� م 2020 مايو   09



 

  

 
       م 31/12/2020إ��  م 01/01/2020بيان باملبالغ املسددة إ�� الهيئات ا�حكومية خالل الف��ة من  -

 بالر�ال سعوديالقيمة     

 م2019 م2020 الوصف والبيان

 1,968,765 953,796 الهيئة العامة للز�اة والدخل (الز�اة وضرائب الشر�ات)

 9,874,982 18,750,212 الهيئة العامة للز�اة والدخل (ضر�بة القيمة املضافة وضر�بة االستقطاع) 

 3,129,358 2,757,133 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

 350,910 359,826 وزارة الداخلية، مكتب العمل، الغرفة التجار�ة، البلدية، الهيئة العامة لالستثمار

 1,235,827 920,482   السعودي الر�ع سنو�ة للبنك املركزي ت�اليف أعمال اإلشراف والرقابة 

 20,000 0 هيئة السوق املالية (غرامات)

 50,000 150,000 تجديد التأهيل –التعاو�ي مجلس الضمان الص�� 

 214,189 0 دفعات سنو�ة لت�اليف أعمال اإلشراف والرقابة    -مجلس الضمان الص�� التعاو�ي 

 16,844,031 23,891,449 اإلجما�� 

 
 مزايا املوظف�ن .ه

هو مطلوب لدفع م�افأة األداء وم�افآت ��اية ا�خدمة خالل لم تقم الشــــــــــــركة بأي اســــــــــــتثمارات أو إ�شــــــــــــاء أي احتياطيات تتعلق بمزايا املوظف�ن بخالف ما 

 اإلجراءات العادية للعمل.
 

 البيانات املالية . و

 �جالت ا�حسابات أعّدت بالش�ل ال�حيح.  .1

 نظام الرقابة الداخلية أعّد ع�� أسس سليمة ونّفذ بفاعلية.  .2

 ال يوجد أي شك يذكر �� قدرة الشركة ع�� مواصلة �شاطها. .3

 

 �� ا�حسابات ا�خارجي�نتقار�ر مراج .ز

املالية. �� تقر�رهم عن مراجعة ا�حســابات بينوا أنھ �� القوائم ا�حســابات ا�خارجي�ن رأًيا غ�� متحفظ  ولم يتضــمن تقر�رهم أي تحفظ ع��   مراج��أصــدر 

 املالية بصفة عامة:القوائم رأ��م واعتقادهم أن 

ا للمعـاي�� الـدوليـة تم ، وأداءهـا املـا�� وتـدفقـا��ـا النقـديـة للســـــــــــــنـة املن��يـة �� ذلـك التـار�خ م2020د�ســـــــــــــم��  31املركز املـا�� للشـــــــــــــركـة كمـا �� بـأن  - وفقـً

عن الهيئة الســـــــعودية للمحاســـــــب�ن القانوني�ن  واألح�ام الصـــــــادرة ") املعتمدة �� اململكة العر�ية الســـــــعودية واملعاي�� IFRSإلعداد التقار�ر املالية ("

)SOCPAاسم "املعاي�� الدولية إلعداد التقار�ر املالية ع�� النحو املعتمد �� اململكة العر�ية السعودية").) (�شار إل��ا مجتمعة ب 

�تم وصــف مســؤوليا��م بموجب هذه املعاي�� بمز�د و الدولية املعتمدة �� اململكة العر�ية الســعودية   املراجعةوفًقا ملعاي��   بالتدقيققام املراجعون   -

 املالية للتقر�ر.القوائم مراج�� ا�حسابات للمراجعة قسم ضمن مسؤوليات تلك املعاي�� من التفصيل �� 

ــلھ  ال�ي أقرت �� اململكة العر�ية الســـــــــــعودية   الســـــــــــلوك امل�ي وأخالقيات املهنةلقواعد ا  عن الشـــــــــــركة وفًق أ��م مســـــــــــتقلون   - بمراجع��م وال�ي لها صـــــــــ

حصـلوا ال�ي املراجعة ا�حسـابات أن أدلة  �مراج� األخالقية األخرى وفقا لهذه املتطلبات . ويعتقد  �امسـؤوليا�بوفت  أ، وأ��ا للقوائم املالية للشـركة

 .لرأ��مأساس لتوفر عل��ا �افية ومناسبة 

قرار وممـارســـــــــــــة لغ املعنيـة االنـاشـــــــــــــئـة عن عقـد التـأم�ن نظرا ألهميـة املبـ ليـة ال��ـائيـة للقوائم املـاليـة تقييم حـدود املســـــــــــــؤو املراجعـة أهم جوانـب ـ�ان  -

 .اإلدارة ا�جوهري �� عملية تحديد املطالبات تحت التسو�ة

 

 التفاصيل.لمز�د من م ل31/12/2020للف��ة املن��ية �� املالية املدققة البيانات الوارد �� املستقل" ا�حسابات  لتقر�ر مراجع"ير�� الرجوع 

 

 استمرار  مراج�� ا�حسابات ا�خارجي�ن  .ح

 وافق مجلس اإلدارة ع�� جميع توصيات �جنة املراجعة املتعلقة بتعي�ن وتحديد م�افآت مراج�� ا�حسابات ا�خارجي�ن .

 لم يوص مجلس اإلدارة بتغي�� مراج�� ا�حسابات ا�خارجي�ن قبل انقضاء مدة عضو���م ا�حالية.

ــابات ا�خارجي�ن  لعام  ينظر مجلس اإلدارة    م2021�� �عي�ن مراج�� ا�حســــــ
ً
و�قدم توصــــــــيات إ�� املســــــــاهم�ن للنظر ف��ا �� اجتماع ا�جمعية العمومية وفقا

 للنظام.

  



 

  

 قواعد ا�حوكمة . ط

 بالقوان�ن و اللوائح   اإلل��ام   .1
 

 حوكمة الشر�ات الصادرة  عن هيئة السوق املالية اإلل��ام بإنظمة  .أ

  أدناه: الواردة ، بإستثناء األح�ام تطبق الشركة جميع األح�ام الواردة �� الئحة حوكمة الشر�ات الصادرة عن هيئة السوق املالية

 أسباب عدم التطبيق  الفقرة  املادة الفرعية املادة

 املادة إرشادية   تدر�ب وتأهيل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  - 39

يضع ا�جلس، بناًء ع�� اق��اح �جنة ال��شيح، اآلليات الالزمة  - 41

لتقييم أداء ا�جلس وأعضائھ و�جانھ واإلدارة التنفيذية 

 سنوً�ا.

 املادة إرشادية  

 املادة إرشادية   حوافز املوظف�ن - 85

 املادة إرشادية   االجتماعية  املسؤولية - 87

 املادة إرشادية  املبادرات االجتماعية  - 88

ــــة االلـكـ�ـ�و�ـي عـ�ـ� جـمـيـع  3 89 ـــــــركـــ ــــ ــــل مـوقـع الشـــ ـــــــتـمـــ ــــ ــــب أن �شـــ يـجـــ

ـــــيل أو غ��ها من   ــــ ـــــف ع��ا وأي تفاصـــ ــــ املعلومات املطلو�ة للكشـــ

 األخرى؛ املعلومات ال�ي قد يتم �شرها من خالل طرق الكشف 

 الفقرة إرشادية 

 

 توار�خ تلك الطلبات وأسبا��ا: و عدد طلبات الشركة �جالت املساهم�ن 

 السبب التار�خ الرقم

 الستخدامات الشركة  م12/02/2020 1

 ا�جمعية العمومية م19/05/2020 2

 الستخدامات الشركة  م17/11/2020 3
 
  



 

  

 مجلس اإلدارة .2

 �شكيل مجلس اإلدارة 

) أعضــــــاء �عي��م ا�جمعية العامة العادية ملدة ال تتجاوز 9النظام األســــــاس للشــــــركة ع�� أن الشــــــركة يجب أن يديرها مجلس إدارة يت�ون من �ســــــعة (ينص 

 م.2021أكتو�ر  9ثالث سنوات. تنت�ي ف��ة الثالث سنوات ا�حالية �جلس اإلدارة �� 

 خالل العام حدثت التغي��ات التالية �� مجلس اإلدارة:

عبدالعز�ز ، وتم �عي�ن األســـــــــتاذ/ م05/03/2020من منصـــــــــبھ �� مجلس اإلدارة و�جنة ا�خاطر بتار�خ  محمد ع�� ال شـــــــــ�وان  اســـــــــتقال األســـــــــتاذ/   -

 لألستاذ/ يوسف بن يوسف 
ً
 من تار�خ محمد ع�� ال ش�وان بديال

ً
 .م05/05/2020اعتبارا

 

ــــ�ي بـھ األنظمـة واللوائح،   ـــ ـــ  ملـا تقت�ــ
ً
وافقـة عل��ـا  وتمتم إحـاطـة ا�جهـات الرقـابيـة بـ�افـة التغي��ات أعاله وفقـا ــاهم�ن للم ــ ـــ ـــ ــهـا ع�� املســ ــ ـــ ـــ  إجتمـاع��  عرضــ

 م.08/06/2020املنعقد ��  �جمعية العامةا
 

 و�ناًء ع�� التغي��ات أعاله فإن عضو�ة ا�جلس �التا��:  

 
 التصنيف املنصب  اسم عضو مجلس اإلدارة

  عبد العز�ز عبد ا�حسن بن حسن 1
ً
 عضو مستقل رئيسا

 عضو مستقل نائب الرئيس طارق ز�د عبد هللا ا�خيال 2

  صا�ح الشنيفي  حمدد. صا�ح  3
ً
 عضو مستقل  عضوا

  خالد محمد ع�� حر�ري  4
ً
 عضو غ�� تنفيذي، ممثل بنك الر�اض عضوا

  عبدالعز�ز يوسف بن يوسف 5
ً
 عضو غ�� تنفيذي، ممثل بنك الر�اض عضوا

  جونثان �وب 6
ً
 عضو غ�� تنفيذي، ممثل رو�ال أند صن الالينس للتأم�ن عضوا

  كريستوفر فيليب دو�� 7
ً
 عضو غ�� تنفيذي، ممثل رو�ال أند صن الالينس للتأم�ن عضوا

  مارتن رو�ج 8
ً
 للتأم�نعضو غ�� تنفيذي، ممثل رو�ال أند صن الالينس  عضوا

 عضو تنفيذي، ممثل رو�ال أند صن الالينس للتأم�ن العضو املنتدب خالد جعفر مصطفى اللقا�ي 9

 

 �� مجلس إدار��ار أسماء الش
ً
 من أعضاء مجلس اإلدارة عضوا

ً
 :�ات املساهمة ال�ي يكون أيا

 اسم عضو مجلس اإلدارة

العضو�ة �� مجلس إدارة شركة أخرى داخل اململكة أو 

 الوظيفة  خارجها

 

 الش�ل القانو�ي للشركة 

األستاذ/ عبد العز�ز عبد ا�حسن بن 

 حسن

 شركة سعودية مساهمة مقفلھ عضو مجلس اإلدارة مجموعة الفيصلية

 شركة مالية  عضو مجلس اإلدارة السعودي الفر���ي �ابيتال

 شركة سعودية مساهمة ُمدرجة    �جنة املراجعةعضو  البنك العر�ي الوط�ي
 

 اإل�شاءات املؤسس والعضو املنتدب شركة ديار ا�خيال للتطو�ر العقاري  األستاذ/ طارق ز�د عبد هللا ا�خيال
 

 شركة تأم�ن  األم�ن العام وعضو مجلس اإلدارة مؤسسة سعفة الدكتور/ صا�ح حمد صا�ح الشنيفي 

 شركة مدرجة  املراجعةعضو �جنة  مجموعة الطيار

عضو مجلس اإلدارة ورئيس �جنة   مستشفى ومركز الدارة الط�ي

 املراجعة 

 شركة سعودية مساهمة ُمدرجة   

 

 شركة سعودية مساهمة ُمدرجة    مدير قسم املبيعات-نائب الرئيس  بنك الر�اض عبدالعز�ز يوسف بن يوسفاألستاذ/ 

شركة ذات مسؤولية محدودة  مجلس اإلدارةعضو  شركة الر�اض لو�الة التأم�ن

 مملوكة لبنك الر�اض

 شركة ذات مسؤولية محدودة رئيس مجلس اإلدارة  شركة �� العقار�ة 
 

شركة ذات مسؤولية محدودة  عضو مجلس اإلدارة شركة الر�اض لو�الة التأم�ن خالد محمد ع�� حر�ري 

 مملوكة لبنك الر�اض

رئيس قسم إدارة -ا�جلس نائب رئيس  بنك الر�اض

 العمالء واملنتجات.

 شركة سعودية مساهمة ُمدرجة   

 

مجموعة  رو�ال أند صن الالينس للتأم�ن ا�حدودة  مارتن رو�ج

 ش.م.ب

العضو املنتدب، وعضو �جنة 

 ال��شيحات وامل�افآت

 شركة مساهمة بحر�نية ُمقفلة 



 

  

مساهمة  شركة األهلية للتأم�ن، ش.م.ع.ع. (شركة 

 عمانية عامة) 

عضو مجلس اإلدارة وعضو �جنة 

املراجعة و ا�خاطر وعضو �� �جنة 

 ال��شيحات وامل�افآت و�جنة اإلستثمار

 شركة مساهمة عمانية ُمدرجة 

 

مجموعة  رو�ال أند صن الالينس للتأم�ن ا�حدودة  كريستوفر فيليب دو��

 ش.م.ب

عضو غ�� تنفيذي، وعضو �جنة 

 ال��شيحات وامل�افآت

 شركة مساهمة بحر�نية ُمقفلة 

شركة األهلية للتأم�ن، ش.م.ع.ع. (شركة مساهمة  

 عمانية عامة) 

�جنة عضو غ�� تنفيذي، رئيس  

 ال��شيحات وامل�افآت و�جنة اإلستثمار
 شركة مساهمة عمانية ُمدرجة 

شركة ذات مسؤولية محدودة،  ومدرب تنفيذيعضو مؤسس  )، اململكة املتحدة(Execme Ltdإكسيم ليميتد 

 اململكة املتحدة

 

ــة  جونثان �وب ــــــن الالينس للتــــــأم�ن ، اململكـــ ــــ مجموعــــــة رو�ــــــال أنــــــد صـــ

 املتحدة

رئيس قســـم الشـــؤون القانونية ا�حلية و 

 الدولية

شــــــركة عمومية محدودة، اململكة 

 املتحدة

ـــــــاهمــة  ــــ ــــــركــة مســـ ــــ ــــــركــة األهليــة للتــأم�ن، ش.م.ع.ع. (شـــ ــــ شـــ

 عمانية عامة)

العضو املنتدب وعضو �جنة ال��شيحات 

 وامل�افئآت وعضو �جنة اإلستثمار
 شركة مساهمة عمانية ُمدرجة

ــات  ــــــن الالينس �خـــدمـــات املمتل�ـ ــــ ــال أنـــد صـــ مجموعـــة رو�ـ

 ا�حدودة 

ــــة  عضو مجلس اإلدارة ــــ ــــركة خاصـــ ــــ اململكة املتحدة، شـــ

ـــة ار   ـــدودة (جزء من مجموعـــ محـــ

 اف اس ايھ)

 رو�ال للتأم�ن ا�حدودة، (اململكة املتحدة)شركة 

 

ــــة  عضو مجلس اإلدارة ــــ ــــركة خاصـــ ــــ اململكة املتحدة، شـــ

ـــة ار   ـــدودة (جزء من مجموعـــ محـــ

 اف اس ايھ)

 رو�ال أند صن الالينس إصالحات ا�حوادث ا�حدودة

 

ــــة  عضو مجلس اإلدارة ــــ ــــركة خاصـــ ــــ اململكة املتحدة، شـــ

ـــة ار   ـــدودة (جزء من مجموعـــ محـــ

 اف اس ايھ)
 

 شركة مساهمة سعودية ُمدرجة املدير التنفيذي الشركة العاملية للتأم�ن التعاو�ي  خالد جعفر مصطفى اللقا�ي

 
 مهام مجلس اإلدارة 

 أمـــــــامهم عـــــــن جميـــــــع جوانـــــــب أعمـــــــال الشـــــــركة. 
ً
مجلــــــس اإلدارة هـــــــو املســـــــؤول عـــــــن توجيـــــــھ ومراقبـــــــة أداء الشـــــــركة نيابـــــــة عـــــــن املســـــــاهم�ن، و��ـــــــون مســـــــؤوال

عـــــــــاتق مجلـــــــــس اإلدارة مســـــــــؤولية إعتمـــــــــاد ا�خطـــــــــط اإلســـــــــ��اتيجية ومراقبـــــــــة األداء التشـــــــــغي�� والتأكـــــــــد مـــــــــن وجـــــــــود اســـــــــ��اتيجية فعالـــــــــة إلدارة تقـــــــــع ع�ـــــــــ� 

ا�خـــــــــــاطر واإلل�ـــــــــــ�ام بجميـــــــــــع التشـــــــــــريعات واللـــــــــــوائح املعمـــــــــــول ��ـــــــــــا. يقـــــــــــوم ا�جلـــــــــــس بتشـــــــــــغيل �جـــــــــــان ا�جلـــــــــــس التاليـــــــــــة للمســـــــــــاعدة �ـــــــــــ� أداء الواجبـــــــــــات 

 ا�خاصة بھ:

 لتنفيذيةال�جنة ا 

 �جنة االستثمار 

 �جنة اإلفصاح 

 �جنة املراجعة 

 �جنة ا�خاطر 

 �جنة ال��شيحات وامل�افآت 

تل�ـــــــــ�م الشـــــــــركة بتنفيـــــــــذ إطـــــــــار عمـــــــــل ســـــــــليم �حوكمـــــــــة الشـــــــــر�ات يـــــــــتم مـــــــــن خاللـــــــــھ تحديـــــــــد أهـــــــــداف الشـــــــــركة وتحديـــــــــد وســـــــــائل تحقيـــــــــق هـــــــــذه األهـــــــــداف 

مجموعــــــــــة مــــــــــن مبــــــــــادئ حوكمــــــــــة الشــــــــــر�ات باإلضــــــــــافة ا�ــــــــــ� مهــــــــــام ومســــــــــؤوليات مجلــــــــــس ومراقبــــــــــة األداء. ولتحقيــــــــــق ذلــــــــــك فــــــــــأن الشــــــــــركة �عمــــــــــل ضــــــــــمن 

 �حوكمة مجلس إدارة الشركة.
ً
 مرجعا

ً
 اإلدارة وال�ي تمثل سو�ا

 رئيس ا�جلس والعضو املنتدب 

القـــــــــوان�ن يـــــــــتم تحديـــــــــد تقســـــــــيم املســـــــــؤوليات بـــــــــ�ن رئـــــــــيس مجلـــــــــس اإلدارة والعضـــــــــو املنتـــــــــدب �شـــــــــ�ل وا�ـــــــــح مـــــــــن قبـــــــــل مجلـــــــــس اإلدارة بمـــــــــا يتوافـــــــــق مـــــــــع 

رهـــــــا مـــــــن واللـــــــوائح املعمـــــــول ��ـــــــا �ـــــــ� اململكـــــــة العر�يـــــــة الســـــــعودية. حيـــــــث ال �شـــــــارك رئـــــــيس مجلـــــــس اإلدارة �ـــــــ� اإلدارة اليوميـــــــة للشـــــــركة أو أعمالهـــــــا، بإعتبا

 املسؤوليات واملهام املباشرة ال�ي يقوم ��ا العضو املنتدب.

 



 

  

 إجتماعات مجلس اإلدارة

جائحـــــــــة ف��ـــــــــا  تنظـــــــــًرا للظـــــــــروف والقيـــــــــود املفروضـــــــــة ع�ـــــــــ� الســـــــــفر ال�ـــــــــي �ســـــــــببو إجتماعـــــــــات.  ســـــــــتةعـــــــــدد  ،م2020عقـــــــــد مجلـــــــــس اإلدارة خـــــــــالل العـــــــــام 

 من قبل أعضاء ا�جلس ع�� النحو التا��:هذه اإلجتماعات  تم حضور وسائل التقنية ا�حديثة، من خالل تم عقد هذه اإلجتماعات �ورونا 
 االجتماعتار�خ 

 مالحظات  م08/12/2020 م29/10/2020 م29/09/2020 م28/07/2020 م08/06/2020 م04/03/2020 

األستاذ/ عبد العز�ز عبد  

 ا�حسن بن حسن 
√ √ √ √ √ √  

األستاذ/ طارق ز�د  

 عبدهللا ا�خيال 
√ 

X 
√ √ √ √  

الدكتور/ صا�ح حمد  

 صا�ح الشنيفي 
√ √ √ √ √ √  

محمد ع��  األستاذ/ خالد 

 حر�ري 
√ √ √ √ √ √ 

محمد ع�� آل  األستاذ/  بتوكيلقام 

ش�وان �� اإلجتماع بتار�خ  

 م04/03/2020

عبدالعز�ز  األستاذ/ 

 يوسف بن يوسف* 
 √ √ ال ينطبق 

X 
√ 

X 
 م05/05/2020ُع�ن �� 

األستاذ/ كريستوفر  

 فيليب دو�� 
√ √ √ √ √ √  

  √ √ √ X √ √ األستاذ/ جونثان �وب 

  √ √ √ √ √ √ األستاذ/ مارتن رو�ج 

األستاذ/ خالد جعفر  

 مصطفى اللقا�ي 
√ √ √ √ √ √  

األستاذ/ محمد ع�� ال  

 #ش�وان 
√ 

X X X X X 
 م 05/03/2020إستقال �� تار�خ 

 

ا - √  أو بالو�الھ �ع�ي حضر �خصي�

X - ع�ي لم يحضر� 

ن ��  -ال ينطبق   ذلك الوقت �ع�ي إما أنھ استقال أو لم ُ�ع�َّ

 * ُع�ن خالل الف��ة ا�حددة

 # استقال خالل الف��ة ا�حددة



 

  

 وال�جان املنبثقة منھتقييم أداء مجلس اإلدارة 

قـــــــام مجلــــــــس اإلدارة باالشــــــــ��اك مـــــــع �جنــــــــة ال��شــــــــيحات وامل�افـــــــآت بوضــــــــع عمليــــــــة مؤلفــــــــة مـــــــن مــــــــرحلت�ن وال�ــــــــي ��ـــــــدف إ�ــــــــ� مراجعــــــــة أداء مجلــــــــس اإلدارة. 

يقـــــــــوم ســـــــــكرت�� مجلـــــــــس اإلدارة بتوزيـــــــــع اســـــــــتبيان ع�ـــــــــ� األعضـــــــــاء يـــــــــدعوهم لتقـــــــــديم إجابـــــــــا��م ع�ـــــــــ� مجموعـــــــــة مـــــــــن املعـــــــــاي�� ال�ـــــــــي ففـــــــــي املرحلـــــــــة األو�ـــــــــ�، 

ــام�غطــــــــي  ا�جلـــــــــس وهي�لــــــــھ وأ�شــــــــطتھ وأدائـــــــــھ. ُت�خــــــــص هــــــــذه الـــــــــردود مــــــــن قبــــــــل ســـــــــكرت�� مجلــــــــس اإلدارة وُتقــــــــدم إ�ـــــــــ� �جنــــــــة ال��شــــــــيحات وامل�افـــــــــآت.  مهــــــ

 للمجلــــــس حـــــــول ردود التقيــــــيم الــــــذا�ي ألعضــــــاء ا�جلـــــــس مــــــع �ســــــليط الضــــــوء ع�ـــــــ� املالحظــــــات الرئيســــــية حســـــــب 
ً
يقــــــدم رئــــــيس ال�جنــــــة �عـــــــد ذلــــــك تقر�ــــــرا

لثانيـــــــة وســـــــيلة لـــــــرئيس ا�جلـــــــس إلجـــــــراء مناقشـــــــات ســـــــر�ة مـــــــع أعضـــــــاء مجلـــــــس اإلدارة بنـــــــاًء ع�ـــــــ� طلـــــــب مقـــــــدم مـــــــن ِقبـــــــل أحـــــــد االقتضـــــــاء. تـــــــوفر املرحلـــــــة ا

ــ� أدا��ــــــــم ومســــــــاهما��م مــــــــع تلقـــــــــي  ــ�ن �ــــــ ــاه لتــــــــوف�� التغذيــــــــة العكســــــــية لألعضـــــــــاء املعنيــــــ ــي تــــــــوفر منصـــــــــة ثنائيــــــــة االتجــــــ ــاء أو حســــــــب الضــــــــرورة وال�ــــــ األعضــــــ

 االق��احات والتعليقات من ِقبلهم. 

كمـــــــــا ُتجـــــــــرى �جـــــــــان مجلـــــــــس اإلدارة �ـــــــــ� ��ايـــــــــة �ـــــــــل عـــــــــام بتقيـــــــــيم ذا�ـــــــــي قـــــــــائم ع�ـــــــــ� املناقشـــــــــة، والـــــــــذي يـــــــــتم تنظيمـــــــــة مـــــــــن ِقبـــــــــل ســـــــــكرت�� مجلـــــــــس اإلدارة،  

ــ� شـــــــــ�ل مــــــــذكرة مـــــــــن  ــ� االســـــــــتنتاجات �ــــــ ــھ �ـــــــــ� اختصاصــــــــات ال�جنـــــــــة. يــــــــتم ا�حصـــــــــول ع�ــــــ ــ��م ع�ـــــــــ� النحــــــــو املنصـــــــــوص عليــــــ ــا��م املو�لـــــــــة إلــــــ و�تعلــــــــق بواجبــــــ

 ك��ا مع �جنة ال��شيحات وامل�افآت ومجلس اإلدارة.رئيس ال�جنة ومشار 

 

 اجتماعات املساهم�ن .3

 ، عقدت الشركة اجتماًعا واحًدا ل�جمعية العامة للمساهم�ن ع�� النحو املب�ن أدناه.م2020خالل العام املا�� 

ارســــــــــــة حقــــــــــــوقهم، وطــــــــــــرح األســــــــــــئلة أو و�ــــــــــــ� هــــــــــــذا االجتمــــــــــــاع، قامــــــــــــت الشــــــــــــركة بإتخــــــــــــاذ جميــــــــــــع ا�خطــــــــــــوات الالزمــــــــــــة لتــــــــــــوف�� الفرصــــــــــــة للمســــــــــــاهم�ن ملم 

اإليضــــــــــاحات، وتقــــــــــديم اق��احــــــــــات أو مالحظــــــــــات ألعضــــــــــاء مجلــــــــــس اإلدارة. �عــــــــــد هــــــــــذه االجتماعــــــــــات، رفعــــــــــت الشــــــــــركة محاضــــــــــر االجتماعــــــــــات كمــــــــــا هــــــــــو 

 مطلوب ع�� موقع تداول، وشارك رئيس ا�جلس أعضاء مجلس اإلدارة اآلخر�ن بأي اق��احات أو مالحظات تلقاها من املساهم�ن.

 

 :�ان تار�خ وحضور أعضاء مجلس اإلدارة �� االجتماع ع�� النحو التا��

 
 حضور أعضاء مجلس اإلدارة نوع االجتماع التار�خ 

 اجتماع ا�جمعية العامة السنوي وا�جمعية العامة العادية م08/06/2020

 األستاذ/ عبدالعز�ز عبدا�حسن بن حسن  •

 األستاذ/ طارق ز�د عبدهللا ا�خيال  •

 األستاذ/ خالد محمد ع�� حر�ري  •

 عبدالعز�ز يوسف بن يوسف األستاذ/  •

 الدكتور/ صا�ح حمد صا�ح الشنيفي  •

 مارتن رو�ج األستاذ/   •

 األستاذ/ كريستوفر فيليب دو��  •

 األستاذ/ خالد جعفر مصطفى اللقا�ي  •

 األستاذ/ جونثان �وب  •

 
  



 

  

 �جان مجلس اإلدارة:  .4

  ال�جنة التنفيذية:

 التشكيل  .أ

 ال�جنة التنفيذية من ثالثة أعضاء كحٍد أد�ى وخمسة أعضاٍء كحٍد أق��ى. وفيما ي�� التشكيل ا�حا�� ل�جنة:تتألف 
س�ى الوظيفي  االسم

ُ
 العضو�ة �� ال�جنة  امل

  والرئيس التنفيذي   دبالعضو املنت خالد جعفر مصطفى اللقا�ياألستاذ/ 
ً
 رئيسا

دير  سناألستاذ/ فادي أبو ا�ُح 
ٌ
  املا��امل

َ
 عضوا

 م30/11/2020إستقال �� تار�خ  املدير التنفيذي للشؤون الفنية األستاذ/ راسل تونج

 

 املهام .ب

 تتمثل مهام ال�جنة �� مساعدة الرئيس التنفيذي �� أداء املهام املو�لة إليھ، بما �� ذلك:

 واإلجراءات واملوازنة التقدير�ة؛تطو�ر وتنفيذ ا�خطط االس��اتيجية وا�خطط التشغيلية والسياسات  

 مراقبة األداء التشغي�� واملا��؛ 

 تقييم ا�خاطر والسيطرة عل��ا؛ 

 تحديد أولو�ات املوارد وتخصيصها؛ و 

 مراقبة القوى التنافسية �� �ل �افة جوانب التشغيل. 
 

 االجتماعات .ج

 :. وفيما ي�� توار�خ االجتماعات وا�حضور م31/12/2020وح�ى  م01/01/2020عقدت ال�جنة ستة اجتماعات خالل الف��ة من 
 تار�خ االجتماع 

 مالحظات 
 م20/12/2020 م14/10/2020 م19/08/2020 م15/07/2020 م20/04/2020 م10/02/2020 

خالد جعفر األستاذ/ 

 مصطفى اللقا�ي 
√ √ √ √ √ √  

  √ √ √ √ √ √ سن األستاذ/ فادي أبو ا�حُ 
إستقال �� تار�خ   الينطبق  √ √ √ X √ # األستاذ/ راسل تونج

 م30/11/2020
 

ا - √  �ع�ي حضر �خصي�

X - ع�ي لم يحضر� 

ن �� ذلك الوقت  -ال ينطبق   �ع�ي إما أنھ استقال أو لم ُ�ع�َّ

 # استقال خالل الف��ة ا�حدد

 
  �جنة االستثمار:

 التشكيل  .أ

 أعضاء كحٍد أد�ى وخمسة أعضاٍء كحٍد أق��ى. وفيما ي�� التشكيل ا�حا�� ل�جنة:تتألف �جنة االستثمار من ثالثة 
 العضو�ة �� ال�جنة  العضو�ة بمجلس اإلدارة / اإلدارة التنفيذية  االسم

  رئيس مجلس اإلدارة  األستاذ/ عبد العز�ز عبد ا�حسن بن حسن 
ً
 رئيسا

  اإلدارة نائب رئيس مجلس  األستاذ/ طارق ز�د عبد هللا ا�خيال 
َ
 عضوا

  عضو غ�� تنفيذي، ممثل بنك الر�اض  األستاذ/ خالد محمد ع�� حر�ري 
َ
 عضوا

 

 املهام .ب

ابط تتمثـــــــل مهـــــــام ال�جنـــــــة �ـــــــ� إدارة �افـــــــة جوانـــــــب األصـــــــول االســـــــتثمار�ة اململوكـــــــة للشـــــــركة مـــــــع االل�ـــــــ�ام بمراعـــــــاة توج��ـــــــات االســـــــتثمار، وا�حـــــــدود والضـــــــو 

 بمراعاة األنظمة واللوائح الواجبة التطبيق �� اململكة العر�ية السعودية.ا�حدةة من قبل الشركة وذلك 
 

 االجتماعات .ج

 :. وفيما ي�� توار�خ االجتماعات وا�حضور م31/12/2020وح�ى  م01/01/2020عقدت ال�جنة أر�عة اجتماعات خالل الف��ة من
 تار�خ االجتماع 

 مالحظات 
 م07/12/2020 م22/09/2020 م04/06/2020 م03/03/2020 

  √ √ √ √ األستاذ/ عبد العز�ز عبدا�حسن بن حسن 

  √ √ X √ األستاذ/ طارق ز�د عبد هللا ا�خيال 

  √ √ √ X األستاذ/ خالد محمد ع�� حر�ري 

ا - √  �ع�ي حضر �خصي�

X -  يحضر�ع�ي لم 



 

  

 : �جنة الإلفصاح

 التشكيل  .أ

 وخمسة أعضاٍء كحٍد أق��ى. وفيما ي�� التشكيل ا�حا�� ل�جنة:تتألف �جنة اإلفصاح من ثالثة أعضاء كحٍد أد�ى 
 العضو�ة �� ال�جنة  العضو�ة بمجلس اإلدارة / اإلدارة التنفيذية  االسم

  العضو املنتدب والرئيس التنفيذي  األستاذ/ خالد جعفر مصطفى اللقا�ي 
َ
 رئيسا

  مجموعة  رو�ال أند صن الالينس للتأم�ن عضو غ�� تنفيذي، ممثل  األستاذ/ كريستوفر فيليب دو�� 
ً
 عضوا

دير املا��   سن األستاذ/ فادي أبو ا�حُ 
ٌ
  امل

ً
 عضوا

 

 املهام .ب

 
ُ
قدمـــــــة تتمثـــــــل مهـــــــام هـــــــذه ال�جنـــــــة �ـــــــ� ضـــــــمان ال�ـــــــ�ام الشـــــــركة بجميـــــــع املتطلبـــــــات القانونيـــــــة والتنظيميـــــــة املتعلقـــــــة باإلعالنـــــــات واإلفصـــــــاحات والوثـــــــائق امل

واملوافقـــــــــات الناشــــــــــئة عـــــــــن قيـــــــــدها بموقــــــــــع تـــــــــداول. كمــــــــــا يمكـــــــــن ل�جنـــــــــة أن �عقــــــــــد اجتماعـــــــــات ع�ــــــــــ� الوســـــــــائل االلك��ونيـــــــــة بمــــــــــا يتما�ـــــــــ�ى مــــــــــع وامللفـــــــــات 

 أساليب عمل ال�جنة وصالحيا��ا.
 

 االجتماعات .ج
دد هـــــــذه اإلجتماعــــــــات عقـــــــدت ال�جنـــــــة اجتماعـــــــات ع�ـــــــ� الوســـــــائل اإللك��ونيـــــــة ملراجعـــــــة إعالنـــــــات الشــــــــركة واعتمادهـــــــا ع�ـــــــ� موقـــــــع تـــــــداول. حيـــــــث بلـــــــغ ـعــــــ 

 .م31/12/2020وح�ى  م01/01/2020اجتماًعا خالل الف��ة من خمسة عشر 

 شارك جميع أعضاء ال�جنة �� هذه االجتماعات ع�� الوسائل اإللك��ونية بما ينطبق ألساليب عمل ال�جنة وصالحيا��ا.

 
 �جنة املراجعة: 

 التشكيل  .أ

 أد�ى وخمسة أعضاٍء كحٍد أق��ى. وفيما ي�� التشكيل ا�حا�� ل�جنة:تتألف �جنة  املراجعة من ثالثة أعضاء كحٍد 
 العضو�ة �� ال�جنة  العضو�ة بمجلس اإلدارة / اإلدارة التنفيذية  االسم

  عضو مجلس إدارة مستقل  صا�ح الشنيفي  حمدالدكتور/ صا�ح  
ً
 رئيسا

  عضو مستقل �� ال�جنة    أيمن صا�ح الغامدي 
ً
 عضوا

  عضو مستقل �� ال�جنة  محمد السلمان الدكتور/ أحمد 
ً
 عضوا

 

 املهام .ب

. تتمثـــــــــل مهـــــــــام هـــــــــذه ال�جنـــــــــة �ـــــــــ� مراجعـــــــــة مهمـــــــــة ال�ـــــــــ�ام الشـــــــــركة وتقيـــــــــيم عمليا��ـــــــــا املتعلقـــــــــة بأنظمـــــــــة ا�خـــــــــاطر ومراقبـــــــــة النظاميـــــــــة والرقابـــــــــة الداخليـــــــــة

�اجع ال�جنــــــة مــــــدى ســــــالمة البيانــــــات املاليــــــة للشــــــركة وتقيــــــيم مــــــدى 
ُ
فاعليــــــة نظــــــم مراقبــــــة ا�حســــــابات ال�ــــــي تــــــتم مــــــن قبــــــل مراق�ــــــي عــــــالوة ع�ــــــ� ذلــــــك، ســــــ�

 ا�حسابات ا�خارجي�ن واملراجع�ن الداخلي�ن.
 

 االجتماعات .ج

 :. وفيما ي�� توار�خ االجتماعات وا�حضور م31/12/2020وح�ى  م01/01/2020اجتماعات خالل الف��ة من ستةعقدت ال�جنة إجما�� 

 لوجھ)
ً
 االجتماعات الفعلية (وجها

 مالحظات  تار�خ االجتماع 

 م03/03/2020

  √ الدكتور/ صا�ح حمد صا�ح الشنيفي 

  √ أيمن صا�ح الغامدي 

  √ الدكتور/ أحمد محمد السلمان 

ا  - √  �ع�ي حضر �خصي�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

 جتماعات الهاتفيةاال 

ع�ــــــ� الهــــــاتف. وقــــــد وضــــــعت �جنـــــــة تمــــــت ا�خمســــــة ال�جنــــــة ، ُعقــــــدت جميـــــــع اجتماعــــــات  م2020�عــــــد اجتمــــــاع مــــــارس �ســــــببت ف��ــــــا جائحــــــة �ورونــــــا نظــــــًرا 

ا عمليــــــــة لعقــــــــد اجتماعــــــــات محــــــــددة ، ل�ــــــــي املراجعــــــــة  ــً ا الشــــــــركة تقــــــــديم القــــــــوائم املاليــــــــة األوليــــــــة والســــــــنو�ة إ�ــــــــ� أعضــــــــاء ال�جنــــــــة دارة يتســــــــ�ى إل أيضــــــ ــً وفقــــــ

 
ً
ملاليـــــــــة األوليـــــــــة خـــــــــالل هـــــــــذه االجتماعـــــــــات وتقـــــــــديم توصـــــــــيات �شـــــــــأ��ا إ�ـــــــــ� مجلـــــــــس االقـــــــــوائم بمراجعـــــــــة املراجعـــــــــة . تقـــــــــوم �جنـــــــــة للمهلـــــــــة ا�حـــــــــددة نظاميـــــــــا

ا �ــــــــ� هــــــــذه االجتماعــــــــات لتقــــــــديم املراجعــــــــون �شــــــــارك كمــــــــا اإلدارة.  ــً يطرحهــــــــا ع�ــــــــ� أي استفســــــــارات قــــــــد إجابــــــــا��م ا�خــــــــارجيون والــــــــداخليون للشــــــــركة أيضــــــ

 األعضاء. 

 
 مالحظات  تار�خ االجتماع 

 م07/12/2020 م28/10/2020 م28/09/2020 م27/07/2020 م04/06/2020

  √ √ √ √ √ الدكتور/ صا�ح حمد صا�ح الشنيفي 

  √ √ √ √ √ أيمن صا�ح الغامدي األستاذ/ 

  √ √ √ √ √ الدكتور/ أحمد محمد السلمان 

ا - √  �ع�ي حضر �خصي�

 
 �جنة ا�خاطر: 

 التشكيل  .أ

ــة  ــٍد أد�ــــــــى وخمســــــ ــاء كحــــــ ــة  ا�خــــــــاطر مــــــــن ثالثــــــــة أعضــــــ ــا�� تتــــــــألف �جنــــــ ــ� التشــــــــكيل ا�حــــــ ــا ي�ــــــ ــ� تنفيــــــــذي. وفيمــــــ ــ�ى ي��أســــــــهم عضــــــــو غ�ــــــ ــٍد أق�ــــــ ــاٍء كحــــــ أعضــــــ

 ل�جنة:
 العضو�ة �� ال�جنة  العضو�ة بمجلس اإلدارة / اإلدارة التنفيذية  االسم

  عضو غ�� تنفيذي، ممثل مجموعة  رو�ال أند صن الالينس للتأم�ن  األستاذ/ كريستوفر فيليب دو�� 
ً
 رئيسا

  العضو املنتدب والرئيس التنفيذي  جعفر مصطفى اللقا�ي األستاذ / خالد 
ً
 عضوا

دير املا��  سن األستاذ / فادي أبو ا�حُ 
ٌ
   امل

ً
 عضوا

  عضو غ�� تنفيذي، ممثل مجموعة  رو�ال أند صن الالينس للتأم�ن  �وب  جونثاناألستاذ/ 
ً
 عضوا

 م 05/03/2020إستقال �� تار�خ  الر�اض عضو غ�� تنفيذي، ممثل بنك  محمد ع�� ال ش�وان  األستاذ/ 

 م 05/05/2020  عضو ُمع�ن �� عضو غ�� تنفيذي، ممثل بنك الر�اض  عبدالعز�ز يوسف بن يوسف األستاذ/ 

 

 املهام .ب

ا�خـــــــاطر ال�ـــــــي تتمثـــــــل مهـــــــام هـــــــذه ال�جنـــــــة �ـــــــ� مســـــــؤولية اإلشـــــــراف ع�ـــــــ� ترتيبـــــــات إدارة ا�خـــــــاطر �ـــــــ� الشـــــــركة بمـــــــا يضـــــــمن تـــــــوافر الـــــــنظم املائمـــــــة لتحديـــــــد 

 يمكن أن تتعرض لها الشركة، ومن ثم السيطرة عل��ا و�دار��ا.
 

 االجتماعات .ج

 . وفيما ي�� توار�خ االجتماعات وا�حضور م31/12/2020وح�ى  م01/01/2020عقدت ال�جنة أر�عة اجتماعات خالل الف��ة من
 مالحظات  تار�خ االجتماع 

 م08/12/2020 م29/09/2020 م08/06/2020 م04/03/2020

  √ √ √ √ األستاذ/ كريستوفر فيليب دو�� 

  √ √ √ √ األستاذ / خالد جعفر مصطفى اللقا�ي 

  √ √ √ √ األستاذ / فادي أبو ا�حسن 

  √ √ √ √ األستاذ/ جونثان �وب 

 م 05/03/2020استقال ��  ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق  √ # محمد ع�� ال ش�وان األستاذ/ 

 م 05/05/2020عضو ُمع�ن ��  √ √ √ ال ينطبق  عبدالعز�ز يوسف بن يوسف األستاذ/ 

ا  - √  �ع�ي حضر �خصي�

X -  ع�ي لم يحضر� 

ن �� ذلك الوقت  -ال ينطبق   �ع�ي إما أنھ استقال أو لم ُ�ع�َّ

 # استقال خالل الف��ة ا�حددة 

 
  



 

  

  �جنة ال��شيحات وامل�افآت:

 التشكيل  .أ

 من ثالثة أعضاء كحٍد أد�ى وخمسة أعضاٍء كحٍد أق��ى. وفيما ي�� التشكيل ا�حا�� ل�جنة: تال��شيحانت وامل�افآتتألف �جنة  
 العضو�ة �� ال�جنة  العضو�ة بمجلس اإلدارة / اإلدارة التنفيذية  االسم

  عضو مستقل  األستاذ/ طارق ز�د عبد هللا ا�خيال 
َ
 رئيسا

  عضو مستقل  ا�حسن بن حسن األستاذ/ عبد العز�ز عبد 
َ
 عضوا

  عضو غ�� تنفيذي، ممثل بنك الر�اض  األستاذ/ خالد محمد ع�� حر�ري 
َ
 عضوا

  رو�ال أند صن الالينس للتأم�ن   عضو غ�� تنفيذي، ممثل مجموعة األستاذ/ مارتن رو�ج 
َ
 عضوا

 

 املهام .ب

 بــــــــأن �افــــــــة التعيينــــــــات واإلقــــــــاالت تتمثــــــــل مهــــــــام ن هــــــــذه ال�جنــــــــة �ــــــــ� ضــــــــمان تــــــــوافر الشــــــــفافية �ــــــــ� إجــــــــراءات 
ً
ــا اختيــــــــار املــــــــدير�ن و�عييــــــــ��م و�قــــــــال��م. علمــــــ

ا مســـــــؤولية وضـــــــع سياســـــــات تتعلـــــــق بتعو�ضـــــــات وم�افـــــــآت أعضـــــــاء  يجـــــــب التصـــــــديق عل��ـــــــا مـــــــن قبـــــــل ا�جمعيـــــــة العامـــــــة للشـــــــركة. وتتحمـــــــل ال�جنـــــــة أيضـــــــً

 مجلس اإلدارة وشاغ�� وظائف اإلدارة العليا بالشركة.
 

 االجتماعات .ج

 :. وفيما ي�� توار�خ االجتماعات وا�حضور م31/12/2020وح�ى  م01/01/2020عقدت ال�جنة أر�عة اجتماعات خالل الف��ة من
 مالحظات   تار�خ االجتماع 

 م08/12/2020 م29/09/2020 م08/06/2020 م04/03/2020

األستاذ/ طارق ز�د عبد هللا 

 ا�خيال 

√ X √ √  

العز�ز عبد ا�حسن  األستاذ/ عبد 

 بن حسن 

√ √ √ √  

  √ X √ X األستاذ/ خالد محمد ع�� حر�ري 

  √ √ √ √ األستاذ/ مارتن رو�ج 

ا  - √  �ع�ي حضر �خصي�

X -  ع�ي لم يحضر�  



 

  

 التعو�ضات املدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة، أعضاء �جنة مجلس اإلدارة وكبار املعاون�ن التنفيذي�ن  .5
 

 اإلدارة أعضاء مجلس  .أ

 
ً
للنظـام   امل�ـافـآت ال�ي تـدفع إ�� رئيس مجلس إدارة الشـــــــــــــركـة وأعضـــــــــــــاء مجلس اإلدارة، بمـا �� ذلـك بـدالت حضـــــــــــــور اجتمـاعـات مجلس اإلدارة وال�جـان، وفقـا

درجت املســـتحقات �� القوائم املالية وفقا لهذه األح�ام، و�عد مراعاة تنازل أعضـــاء مجلس 
ُ
اإلدارة غ�� املســـتقل�ن عن مســـتحقا��م األســـا�ـــ�ي للشـــركة. وقد أ

 ع�� النحو املب�ن أدناه.

والواردة �� القوائم م 31/12/2020وح�ى م 01/01/2020فيما ي�� تفاصـــــيل امل�افآت املســـــتحقة لرئيس مجلس اإلدارة ولألعضـــــاءاملســـــتقل�ن عن الف��ة من 

 املالية:

  م�افآت مجلس اإلدارة  
 القيمة بالر�ال سعودي    

ر�ح�ن من بنك الر�اض ومجموعة  رو�ال أند صن الالينس 
ُ
للتأم�ن (الشرق األوسط) ا�حدوده ش.م.ب) عن حقوقهم �� امل�افآت ورسوم حضور اجتماعات  * تنازل أعضاء مجلس اإلدارة غ�� املستقل�ن (أي امل

 مجلس اإلدارة وال�جان. 
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: املدير�ن املستقل�ن 
ً

 أوال

عبد العز�ز عبد ا�حسن  

 بن حسن 
180,000 3,000 12.000 0 0 0 210,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144,000 0 0 0 9,000 3,000 120,000 طارق ز�د عبد هللا ا�خيال 

د. صا�ح حمد صا�ح آل  

 شنيف
120,000 3,000 0 0 0 0 138,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 492,000 0 0 0 21,000 9,000 420,000 إجما��

 ثانًيا: املدير�ن غ�� التنفيذي�ن 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 محمد ع�� ال ش�وان* 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 خالد محمد ع�� حر�ري*

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 كريستوفر فيليب دو��* 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ماثيو هو�سون 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 جونثان �وب* 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  طارق عبد هللا الغز�ري*

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 إجما��



 

  

 أعضاء ال�جنة .ب

 و�ـــــــــــدل حضـــــــــــوراجتماعات قـــــــــــدره  120.000يتقا�ـــــــــــ�ى األعضـــــــــــاء املســـــــــــتقلون �ـــــــــــ� الشـــــــــــركة م�افـــــــــــأة ســـــــــــنو�ة قـــــــــــدرها 
ً
ر�ـــــــــــال  1.500ر�ـــــــــــال ســـــــــــعودي ســـــــــــنو�ا

اجتمــــــــاع. �ــــــــ� حــــــــال تمــــــــت دعــــــــو��م �حضــــــــور أي مــــــــن اجتماعــــــــات مجلــــــــس اإلدارة، يحــــــــق لهــــــــم ا�حصــــــــول ع�ــــــــ� رســــــــوم حضــــــــور اجتمــــــــاع ســــــــعودي عــــــــن �ــــــــل 

 ر�ال سعودي عن �ل اجتماع، وذلك �حضور هذا االجتماع. 3.000مجلس اإلدارة البالغة 
 القيمة بالر�ال السعودي 

ــــط) ا� ــــرق األوسـ ــــن الالينس للتأم�ن (الشـ ــــح�ن من بنك الر�اض ومجموعة  رو�ال أند صـ ر�ـ
ُ
ــــتقل�ن (أي امل ــــاء مجلس اإلدارة غ�� املسـ ــــور اجتماعات * تنازل أعضـ ــــوم حضـ حدوده ش.م.ب) عن حقوقهم �� امل�افآت ورسـ

  مجلس اإلدارة وال�جان.

 
�افأة الثابتة (باستثناء بدل حضور 

ُ
امل

 اجتماعات مجلس اإلدارة)
 إجما�� اجتماعات مجلس اإلدارةبدل حضور 

 أعضاء �جنة املراجعة 

 129,000 9,000 120,000 صا�ح حمد صا�ح الشنيفي  الدكتور/

 129,000 9,000 120,000 األستاذ/ أيمن صا�ح الغامدي 

 129,000 9,000 120,000  الدكتور/ أحمد محمد السلمان 

 387,000 27,000 360,000 إجما��

 أعضاء �جنة  ال��شيحات وامل�افآت 

 4,500 4,500 0 طارق ز�د عبد هللا ا�خيال األستاذ/ 

 6,000 6,000 0 األستاذ/ عبد العز�ز عبد ا�حسن بن حسن 

 0 0 0 * خالد محمد ع�� حر�ري األستاذ/ 

 0 0 0 *األستاذ/ مارتن رو�ج

 10,500 10,500 0 إجما��

 أعضاء �جنة ا�خاطر 

 0 0 0 *األستاذ/ كريستوفر فيليب دو��

 0 0 0 * األستاذ/ خالد جعفر مصطفى اللقا�ي

 0 0 0 *جونثان �وب األستاذ/ 

 0 0 0 *سناألستاذ/ فادي أبو ا�حُ 

 0 0 0 عبدالعز�ز يوسف بن يوسف* األستاذ/ 

 0 0 0 إجما��

 ال�جنة التنفيذية 

 0 0 0 * األستاذ/ خالد جعفر مصطفى اللقا�ي

 0 0 0 *سناألستاذ/ فادي أبو  ا�حُ 

 0 0 0  * األستاذ/ راسل تونج

 0 0 0 إجما��

 �جنة االستثمار:

 6,000 6,000 0 األستاذ/ عبد العز�ز عبد ا�حسن بن حسن 

 4,500 4,500 0 طارق ز�د عبد هللا ا�خيال األستاذ/ 

 0 0 0 * خالد محمد ع�� حر�ري األستاذ/ 

 10,500 10,500 0 إجما��



 

  

 التنفيذي�ن كبار املدير�ن  .ج

ر�ال  7,359,135) خالل تلك الف��ة املا��بلغت التعو�ضـــــــــات وامل�افآت املدفوعة لكبار املدير�ن التنفيذي�ن ا�خمســـــــــة (بما �� ذلك الرئيس التنفيذي واملدير  

 سعودي ع�� النحو التا��:
 

 املبلغ (ر�ال سعودي)  البيان

 م2019 م2020  

 4,452,053 4,499,585 الرواتب   1
 1,249,813 1,265,622 البدالت  2
 1,289,891 920,721 العالوات الدور�ة والسنو�ة  3
ا  4 ا أو سنو��  759,383 673,207 التعو�ضات أو املزايا األخرى املدفوعة شهر��

 7,751,140 7,359,135 إجما�� 
 

 التأكيد .6

فايروس ا�خاصــــــــــــة بية ئباالجراءات الوقار�ال ســــــــــــعودي للبنك املركزي الســــــــــــعودي لعدم التقيد  10,000دفعت الشــــــــــــركة غرامة قدرها  ، م2020خالل عام 

  �ورونا.
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بمســـــــــــؤولياتھ فيما يتعلق باإلشـــــــــــراف ع�� إجراءات إعداد التقار�ر املالية ا�خاصـــــــــــة شـــــــــــ�ل مجلس اإلدارة �جنة املراجعة ��دف دعم ا�جلس �� االضـــــــــــطالع 

 بالشركة، وتقييم مدى كفاية وفعالية ترتيبات املراجعة واإلشراف ع�� البيئة الرقابية العامة للشركة.

الداخلي�ن وا�خارجي�ن لنظام الرقابة الداخلية للشـــركة ولم ُتحدد أية ، أجرت �جنة املراجعة مراجعة شـــاملة لتقييم مراج�� ا�حســـابات م2020خالل عام 

 جوانب ضعف جوهر�ة �� هذا ا�خصوص.

، مما يوفر درجة معقولة من التأكيد م2020ا�حسابات الداخلي�ن وا�خارجي�ن و�دارة االل��ام �� الشركة عدة مراجعات خالل عام  مراج��كما قام �ل من 

راجعـات  املراجعـة �جنـة أخـذت قيق أهـدافهـا االســـــــــــــ��اتيجيـة. وقـد  ع�� قـدرة الشـــــــــــــركـة ع�� تح
ٌ
مراجعـة فعـاليـة أنظمـة الرقـابة �ع�ن اإلعتبـار عنـد نتـائج هـذه امل

الناشـــــئة فيما يتعلق باإلجراءات ال�ي اتخذ��ا إدارة الشـــــركة ملعا�جة املالحظات والتوصـــــيات الرضـــــا  الداخلية للشـــــركة. كما حظيت ال�جنة بقدر معقول من 

تؤدي إ��  تلك املراجعات. و�ناًء ع�� ما ســــبق، �عتقد �جنة املراجعة أنھ لم تكن هناك نقاط ضــــعف جوهر�ة �� إجراءات الرقابة الداخلية من شــــأ��ا أنعن 

 ع�� أداء الشركة.
ً
 جوهر�ا

ً
 أثرا

ً
 أو مستقبال

ً
 نتائج أو حاالت طارئة غ�� متوقعة أو احتماالت يمكن أن ي�ون لها حاليا

ــائل الناشـــئة عن مراجعة نظم الرقابة الداخلية مع تقديم توصـــيات �شـــأن اإلجراءات ال�ي يتع�ن عقامت �جنة  �� املراجعة بإبالغ مجلس اإلدارة بجميع املسـ

 إدارة الشركة تنفيذها.

خاللها  قامت ال�جنة . وخالل هذه االجتماعات،م 31/12/2020وح�ى  م 01/01/2020اجتماعات خالل الف��ة من   ســـــــــتةعقدت �جنة مراجعة ا�حســـــــــابات 

 بإتمام ما ي�� ع�� سبيل املثال ال ا�حصر:

 استعراض ومراجعة ترتيبات املراجعة الداخلية وا�خارجية وتقييم مدى استقاللي��ا. 

 استعراض واعتماد خطط املراجعة الداخلية باإلضافة إ�� مدى كفاية موارد املراجعة الداخلية لتنفيذ خططها املعتمدة. 

اإلجــــــــــراءات ال�ــــــــــي إتخــــــــــذ��ا  تقيــــــــــيمتقيــــــــــيم فعاليــــــــــة وظيفــــــــــة املراجعــــــــــة الداخليــــــــــة ومراجعــــــــــة النتــــــــــائج الــــــــــواردة �ــــــــــ� تقــــــــــار�ر املراجعــــــــــة وكــــــــــذلك  

 اإلدارة ملعا�ج��ا.

ال�ــــــــــي يطلبو��ــــــــــا مــــــــــن قبــــــــــل الشــــــــــركة إلجــــــــــراء عمليــــــــــة واإليضــــــــــاحات ا�خــــــــــارجي�ن متــــــــــوفر لهــــــــــم جميــــــــــع املعلومــــــــــات املــــــــــراجع�ن التأكــــــــــد مــــــــــن أن  

 تعب�� عن رأ��م �شأن مراجعا��م. املراجعة وال

 مجلس اإلدارة و�شرها.قبل مراجعة القوائم املالية األولية وال��ائية قبل إعتمادها من  

 .ا�حددة  ا�خاطر التنظميةو�دارة  يةالتخفيفجراءات اإل تطو�ر وتنفيذ و مراجعة أ�شطة إدارة اإلل��ام  

 لتحقيق االل��ام بالقواعد واألنظمة واجبة اإلتباع.مراجعة ال��تيبات واإلجراءات املعمول ��ا  
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 عبدالعز�ز عبدا�حسن بن حسن، رئيس مجلس اإلدارة  األستاذ/ 

 املؤهالت العلمية: 

 م.1991عام ب�الور�وس �� القانون من جامعة امللك سعود، الر�اض، الدرجة  -

 م2020برنامج املواءمة اإلس��اتيجية، جامعة إكسفورد، عام  -

 ا�خ��ة املهنية:

 اململكة العر�ية السعودية. سنة وتو�� مناصب عديدة لدى بنوك ومؤسسات مالية رائدة ��   26أخصائي �� أعمال البنوك و�متلك خ��ة تمتد إ�� ما يز�د عن 

 ح�ى االن: عضو مجلس إدارة (مستقل) وعضو �� �جنة اإلستثمار �� شركة الفيصلية القابضة.  2019من شهر مارس لعام  -

: املدير التنفيذي والعضو املنتدب لدى شركة كر�ديت سويس العر�ية السعودية، الر�اض،  م2019ف��اير م ح�ى 2010من شهر أغسطس  -

 ر�ية السعودية. اململكة الع

: املدير التنفيذي والعضو املنتدب لدى شركة رنا لالستثمار، الر�اض، اململكة العر�ية  م2010إ�� شهر أغسطس  م2010من شهر مارس  -

 السعودية. 

 : املدير التنفيذي لدى شركة �ابيتال العر�ية، الر�اض، اململكة العر�ية السعودية.م2009إ�� شهر مايو  م2008من شهر مارس  -

: نائب الرئيس، رئيس إدارة ا�خزانة واالستثمارات، بنك مسقط، الر�اض، اململكة العر�ية  م2008إ�� شهر مارس  م2006من شهر يونيو  -

 السعودية. 

: مناصب متعددة لدى مجموعة سامبا املالية، الر�اض، اململكة العر�ية السعودية، حسب ما هو مب�ن  2006مإ�� شهر يونيو  م1994من سنة  -

 ه:أدنا

 )م2006إ��  م2004مدير قسم االستثمارات البديلة ( •

 )م2001إ��  م1998مدير إدارة ا�حافظ، ا�خزانة ( •

 )م1998إ��  م1997مدير سوق األموال ( •

 )م1997إ��  م1994وحدة �سو�ق ا�خزانة ( •

 السعودية.: وسيط شر�ات، بنك الر�اض، الر�اض، اململكة العر�ية م1994إ�� سنة  م1992من سنة  -

 املناصب األخرى:

 الفيصلية القابضة مجموعة عضو مجلس إدارة  وعضو �� �جنة اإلستثمار ��  -

 �جنة اإلل��ام �� الشركة السعودية الفر�سية �ابيتال ورئيس عضو مجلس إدارة ورئيس �جنة املراجعة  -

 عضو �� �جنة املراجعة �� البنك العر�ي الوط�ي -

 

 ا�خيال، نائب رئيس مجلس اإلدارةطارق ز�د األستاذ/  

 املؤهالت العلمية: 

 درجة ب�الور�وس �� اآلداب من جامعة توفتس، بوسطن، والية ماسا�شوستس.  -

 العالقات الدولية والتار�خ. �� تخصص م -

 ا�خ��ة املهنية:

 األعمال البنكية.وذو خ��ة تصل ملدة ثالثة عشر سنة �� العقاري تطو�ر  مجال الرجل أعمال مبادر ومهتم ب

 ح�ى اآلن: مؤسس والعضو املنتدب لشركة ديار ا�خيال للتطو�ر العقاري.  م2008من سنة  -

 : تو�� العديد من املناصب لدى البنك األه�� التجاري حسب ما هو مب�ن أدناه:م2008إ�� سنة  م1995من سنة  -

 )م2007مدير منطقة، مراكز خدمات الشر�ات، مجموعة العمليات ( -

 )م2006إ��  م2003مدير منطقة / كب�� املصرفي�ن الدولي�ن، القسم الدو�� ( -

 )م2003إ��  م2000مدير، خدمات الدفعات، التوزيع البديل ( -

 )م2000إ��  م1999مدير عالقات العمالء، وحدة �سو�ق قطاع التجزئة ( -

 )م1999إ��  م1998مدير مس�� الرواتب، وحدة �سو�ق قطاع التجزئة ( -

 )م1998إ��  م1997قات، األعمال البنكية ا�خاصة (مدير العال -

 
 



 

  

 
 الدكتور/ صا�ح حمد الشنيفي، عضو مستقل، ورئيس �جنة املراجعة  

 املؤهالت العلمية: 

 دكتوراه �� إدارة األعمال/ ا�حاسبة واملراجعات املالية الرئيسية، جامعة فلور�دا أتالنتيك، الواليات املتحدة األمر�كية  -

 املاجست�� �� إدارة األعمال، ا�حاسبة الرئيسية، جامعة سانت لويس، الواليات املتحدة األمر�كية درجة  -

 درجة الب�الور�وس �� االقتصاد واألعمال (ا�حاسبة)، جامعة امللك سعود، اململكة العر�ية السعودية  -

 ا�خ��ة املهنية:

 امللك سعود، الر�اض أستاذ مساعد �� ا�حاسبة، جامعة : ح�ى اآلن م2003 -

 السكرت�� العام ملؤسسة سعفة وعضو مجلس اإلدارة، الر�اض، اململكة العر�ية السعودية : ح�ى اآلن م2008 -

 
 خالد محمد حر�ري، عضو غ�� تنفيذي األستاذ/  

 املؤهالت العلمية: 

 إدارة األعمال، جامعة امللك فيصل �� تخصص �الور�وس البدرجة  -

 ا�خ��ة املهنية:

 بنك الر�اض، اململكة العر�ية السعودية  

 وح�ى اآلن  م2016النائب األول للرئيس، ورئيس قسم إدارة العمالء واملنتجات، منذ شهر يونيو  -

 م 2016ح�ى شهر مايو  م2014النائب األول للرئيس ورئيس قسم ا�خدمات واملنتجات، من شهر يوليو  -

 السعوديةشركة ماس�� �ارد, اململكة العر�ية 

 م2014ح�ى شهر مايو  م2012ماس�� �ارد، من شهر مايو  – مدير منطقة، اململكة العر�ية السعودية والبحر�ن واليمن  -

 البنك السعودي الفر���ي، اململكة العر�ية السعودية 

 م2012ح�ى ف��اير  م2008نائب رئيس قسم أعمال التجزئة املصرفية ورئيس قسم أصول العمالء وعمليات التجزئة املصرفية، من أغسطس  -

 م2008ح�ى شهر أغسطس  م2005رئيس قسم خدمات التجزئة املصرفية اإلقليمية، من شهر يوليو  -

 م2005ح�ى شهر يوليو  م2000رئيس أقسام أ�شطة التجزئة املصرفية وشبكة أعمال التجزئة، من شهر أكتو�ر  -

 م2000شهر أكتو�ر ح�ى  م1996رئيس قسم عمليات وخدمات البطاقات، من شهر يونيو  -

 م1996ح�ى شهر يونيو  م1993رئيس قسم املش��يات وتأم�ن البطاقات، من شهر مارس  -

 م 1993ح�ى شهر مارس  م1991موظف �� املكتب الرئي��ي للفرع (الصرف وخدمات العمالء)، من شهر يوليو  -

 

 خالد جعفر اللقا�ي، عضو منتدب األستاذ/  

 املؤهالت العلمية: 

 م2002الب�الور�وس �� إدارة األعمال من جامعة أمليدا، الواليات املتحدة األمر�كية، �� عام درجة  -

 ا�خ��ة املهنية:

ح�ى اآلن (�عد العمل لف��ة قص��ة    م2012من    –العضو املنتدب واملدير التنفيذي للشركة العاملية للتأم�ن التعاو�ي، اململكة العر�ية السعودية   -

 )م2012ي �� عام كنائب للمدير التنفيذ

 م2012ح�ى  م2011من  –العضو املنتدب لشركة قيمة لالستثمارات، اململكة العر�ية السعودية  -

  م2011ح�ى  م2007من  –املدير التنفيذي الرئي��ي لشركة األه�� للت�افل  -

 م2007ح�ى  م2004من  –رئيس مجموعة العمل التأمي�ى �� البنك األه�� التجاري   -

 م2004ح�ى  م2001رئيس قسم التأم�ن وا�خدمات التأمينية املصرفية �� البنك السعودي الهولندي، من  -

 م2001ح�ى  م1995رئيس قسم التأم�ن �� البنك السعودي الفر���ي، من  -

 م1995ح�ى  م1993وطنية للتأم�ن التعاو�ي، من مسئول االكتتاب ا�خاص بالشركة ال -

 
 
 
 



 

  

 
 كريستوفر فيليب دو��، عضو غ�� تنفيذي 

 املؤهالت العلمية: 

 م2020الشهادة اإلح��افية �� التدر�ب، عام  -

 م1999دبلوم �� التسو�ق املباشر من املعهد ال��يطا�ي للتسو�ق املباشر �� عام  -

 م1986املعتَمد، اململكة املتحدة �� عام عضو منتسب �� معهد التأم�ن  -

 م1982درجة الب�الور�وس �� الفنون مع مرتبة الشرف من �لية �ومبتون إلدارة األعمال �� اململكة املتحدة �� عام  -

 ا�خ��ة املهنية: 

 م.2019عان ح�ى  م2011األوسط) مناملدير التنفيذي لعمليات اإلمارات والبحر�ن وا�خاصة �شركة رو�ال أند صان أليا�س (الشرق  -

 م2011ح�ى  م2010من  –املدير التنفيذي لشركة أر إس أيھ للتأم�ن �� هو�غ �و�غ   -

 م2010ح�ى   م2005من  –مدير وكب�� املسئول�ن التنفيذي�ن �جموعة اس��اليا للتأم�ن (تايالند)  -

 م2005ح�ى  م2003من  –م�ن (تايالند)  مدير وكب�� املسئول�ن التنفيذي�ن لشركة رو�ال أند صان أليا�س للتأ -

  – مدير الشر�ات الشر�كة، قسم العمالء واأل�خاص، آسيا، فر�ق آسيا اإلقلي�ي ا�خاص �شركة رو�ال أند صان أليا�س للتأم�ن، سنغافورة  -

  م2002ح�ى  م1999من عام 

 م1999ح�ى  م1997من –آسيا  �العاملية � ا�خاطرينس لتأم�ن آسيا(العمالء والوسطاء) شركة رو�ال أند صن أال  عضو منتدب، -

 م1997ح�ى  م1995من   –مدير تطو�ر، آسيا، شركة رو�ال أند صان أليا�س الدولية للتأم�ن، هو�غ �و�غ   -

 مناصب أخرى: 

  – طاع التأم�ن عضو مجلس إدارة شركة رو�ال أند صان أليا�س للتأم�ن (الشرق األوسط)، و�� شركة مساهمة مقفلة �� البحر�ن �عمل �� ق -

 م2012وعضو منتدب منذ  م2011منذ عام 

ح�ى اآلن وقبل ذلك   م2017من أكتو�ر  –رئيس الشركة األهلية للتأم�ن ش.م.ع.ع، و�� شركة مساهمة عامة �� عمان �عمل �� قطاع التأم�ن  -

 �� مجالس اإلدارة منذ عام 
ً
 م2011�ان عضوا

 م2020عام ح�ى  م2019)، اململكة املتحدة، منذ (Execme Ltdإكسيم ليميتد عضو مجلس اإلدارة  -

 
 جونثان كوب، عضو غ�� تنفيذي األستاذ/  

 املؤهالت العلمية: 

 درجة املاجست�� من جامعة أدن��ه.  -

 القانون من �لية ا�حقوق �� لندن.دراسات عليا ��  -

 املعتمدين واإلدار��ن سكرت�� شركة مؤهل لدى معهد األمناء  -

 ا�خ��ة املهنية:

عام   ستة عشر عاًما من ا�خ��ة �� وظائف مختلفة مع م�اتب ا�حاماة �� اململكة املتحدة، و�عد إنضمامة إ�� مجموعة رو�ال آند صن الالينس �� -

 أصبح اآلن رئيس قسم الشؤون القانونية باململكة املتحدة والعالم. ح�ى م 2013

، مع مجم -
ً
 م ح�ى االن.2017وعة رو�ال آند صن الالين من رئيس الشؤون القانونية، اململكة املتحدة ودوليا

 م.2017م ح�ى ف��اير 2016املستشار اإلداري لدى مجموعة رو�ال اند صن الالينس اململكة املتحدة من مارس  -

 م.2016م وح�ى مارس 2013مستشار قانو�ي لدى مجموعة رو�ال اند صن الالينس اململكة املتحدة من يونيو  -

 شغل مناصب أخرى �� مجلس اإلدارة.  -

 مناصب أخرى: 

 للتأم�ن ش.م.ع.ع عمان.  ة�جنة ال��شيحات وامل�افآت و�جنة اإلستثمار للشركة األهليوعضو �جنة العضو املنتدب  -

 ا�حدودة �� اململكة املتحدة.  ات�لعضو مجلس اإلدارة �� مجموعة رو�ال آند صن الالينس �خدمات املمت -

 عضو مجلس اإلدارة �� شركة رو�ال للتأم�ن ا�حدودة �� اململكة املتحدة. -

 عضو مجلس اإلدارة �� رو�ال آند صن الالينس إلصالحات ا�حوادث ا�حدودة. -

 
 
 



 

  

 
 مارتن رو�ج، عضو غ�� تنفيذي األستاذ/ 

 املؤهالت العلمية: 

 أعمال التأم�ن، �لية إدارة األعمال فين��تور درجة الب�الور�وس �� إدار  -

 محاسب عام قانو�ي، �لية فين��تور لألعمال -

 ا�خ��ة املهنية:

 من ا�خ��ة �� صناعة التأم�ن  20أك�� من  -
ً
 سنوات �� مناصب قيادية رفيعة املستوى �� أورو�ا واألسواق الناشئة.  10، م��ا العامعاما

 م ح�ى االن. 2019اإلمارات والبحر�ن �� شركة رو�ال آند صن الالينس الشرق األوسط، من سبتم�� الرئيس التنفيذي لعمليات  -

 م2019ن ح�ى أغسطس 2018الرئيس التنفيذي لشركة أكسا ل�حلول، هونج �ونج من  -

 م.2019م ح�ى أغسطس 2018العضو املنتدب لشركة أكسا للتأمينات العامة، هونج �ونج من  -

 م.2017م ح�ى 2013ة أكسا للتأم�ن، تايلند من الرئيس التنفيذي لشرك -

 م.2013م ح�ى 2012الرئيس التنفيذي لألعمال لشركة أكسا للتأم�ن سنغافورا، من  -

 م.2013م ح�ى 2010الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة أكسا للتأم�ن سنغافورا، من  -

 م.2010م ح�ى 2007الرئيس التنفيذي لشركة أكسا ل�حلول، هونج �ونج من  -

 م.2007م ح�ى 2005لرئيس التنفيذي للمجممع السويسري لتأم�ن الط��ان، ز�ور�خ من ا -

 م.2004م ح�ى 2001العضو املنتدب، املنظمة اإلقتصادية للعمالء، فين��تور من  -

 مناصب أخرى: 

 البحر�ن. العضو املنتدب �� شركة رو�ال آند صن الالنيس للتأم�ن (الشرق األوسط)، شركة مساهمة مقفلة ��  -

 عضو �جنة اإلستثمار �� مجلس إدارة شركة رو�ال آند صن الال�س للتأم�ن (الشرق األوسط).  -

 
 أيمن صا�ح الغامدي, عضو �جنة املراجعة األستاذ/ 

 املؤهالت العلمية: 

 درجة ماجيست�� (علم ا�حاسبة) جامعة امللك سعود، الر�اض، اململكة العر�ية السعودية  -

 ا�حاسبة، جامعة امللك سعود، الر�اض، اململكة العر�ية السعودية ب�الور�وس  -

 ا�خ��ة املهنية:

 ح�ى تار�خھ – م2018الداخلية، الشركة السعودية للس��اميك، رئيس املراجعة  -

 م2017د�سم��  – م2017املدير املا��، شركة تمو�ل تطو�ر العقارات، (مشروع تحو�ل)، الر�اض، اململكة العر�ية السعودية، إبر�ل  -

 م2017ح�ى إبر�ل  م2014املدير املا��، شركة املياه الوطنية، الر�اض، اململكة العر�ية السعودية، منذ عام  -

 م2009كب�� مديري مراج�� ا�حسابات الداخلي�ن، قسم املراجعة الداخلية، شركة املياه الوطنية، الر�اض، اململكة العر�ية السعودية من عام   -

 م2014ح�ى 

ئم بأعمال املدير، قسم ا�خدمات املالية، مستشفى امللك فيصل التخص��ي ومركز األبحاث، الر�اض، اململكة العر�ية السعودية من عام قا -

 م2009ح�ى  م2007

 م2007ح�ى  م2006مدير، قسم سياسات ا�حاسبة واللوائح املالية، شركة تيلي�وم السعودية، الر�اض، اململكة العر�ية السعودية، من عام  -

 م2006ح�ى عام  م2004مدير التمو�ل، قسم اإلشراف الط�ي، سفارة اململكة العر�ية السعودية، برل�ن، أملانيا من عام  -

ح�ى  م2002مدير حسابات، قسم التمو�ل، مدينة سلطان بن عبد العز�ز ل�خدمات اإل�سانية، الر�اض، اململكة العر�ية السعودية، من عام  -

 م2004

املستحقات واجبة الدفع، الشئون املالية، مستشفى امللك فيصل التخص��ي ومركز األبحاث، الر�اض، اململكة العر�ية السعودية.  مشرف،  -

 م2002ح�ى  م1994من عام 

 
 
 
 
 



 

  

 
 أحمد محمد السلمان، عضو �جنة املراجعة الدكتور/ 

 املؤهالت العلمية:  

 م2003أتالنتيك، الواليات املتحدة األمر�كية، درجة الدكتوراه �� ا�حاسبة، جامعة فلور�دا  -

 م.1994درجة املاجست�� �� إدارة األعمال (ترك�� ا�حاسبة)، جامعة سينت لويس، الواليات املتحدة األمر�كية،  -

 م. 1998درجة الب�الور�وس �� ا�حاسبة، جامعة امللك سعود، فرع القصيم،  -

 ا�خ��ة املهنية (التدريس): 

 ح�ى اآلن) م2003عد، إدارة ا�حاسبة، �لية األعمال واالقتصاد، جامعة القصيم (أستاذ (دكتور) مسا -

 )م2002-م2001أستاذ غ�� متفرغ �� مدرسة ا�حاسبة، �لية األعمال، جامعة فلور�دا أتالنتيك، الواليات املتحدة األمر�كية ( -

 )م1977سعود، فرع القصيم (محاضر، إدارة ا�حاسبة، �لية األعمال واالقتصاد، جامعة امللك   -

 )م1991و م1990أستاذ مساعد، إدارة ا�حاسبة، �لية األعمال واالقتصاد، جامعة امللك سعود، فرع القصيم ( -

 ا�خ��ة املهنية

 هـ ح�ى اآلن) 1439عضو �جنة املراجعة �شركة األلبان الوطنية (من  -

 هـ ب�لية األعمال واالقتصاد بجامعة القصيم  1440الذي سينعقد �� سنة  رئيس ال�جنة املنظمة ملؤتمر ا�حاسبة ا�جنائية والغش املا�� -

 عضو ال�جنة املنظمة ملؤتمر معاي�� إعداد التقار�ر املالية، الفرص والتحديات، �لية األعمال واالقتصاد، جامعة القصيم  -

 رئيس �جنة ملتقى االعداد ملهنة ا�حاسبة، �لية األعمال واالقتصاد، جامعة القصيم -

 هـ ح�ى اآلن) 1433و مجلس �لية األعمال واالقتصاد (من عض -

 هـ ح�ى اآلن) 1424عضو مجلس إدارة ا�حاسبة، �لية األعمال واالقتصاد، جامعة القصيم (من  -

 هـ ح�ى اآلن)  1437رئيس �جنة ا�حاضر�ن �� �لية األعمال واالقتصاد (من  -

 هـ ح�ى اآلن) 1437(من  رئيس ال�جنة العليا للمن�جيات، �لية األعمال واالقتصاد -

 هـ ح�ى اآلن)  1437رئيس �جنة تقييم األهداف التعليمية وال��ك�� ع�� التعلم �� �لية األعمال واالقتصاد، جامعة القصيم (من  -

 هـ ح�ى اآلن) 1437رئيس �جنة التعيينات �� �لية األعمال واالقتصاد، جامعة القصيم (من  -

 هـ ح�ى اآلن)  1439الوفاء لرعاية املسن�ن (من عضو مجلس إدارة جمعية واحة  -

 عضو �جنة أخصائيي األعمال واالقتصاد �� وزارة التعليم لتقييم ال�ليات وا�جامعات ا�خاصة -

 عضو مؤسسة برنامج "دكتور محاسبة" �� جامعة الفيصل  -

 مجلس التحر�ر  –عضو مجلة أبحاث ا�حاسبة  -

 التقييم ا�خاص ب��امج ا�حاسبة �� اململكة وتطو�ر االختبارات عضو �جنة القياس �� املركز الوط�ي للقياس و  -

 عضو �� مجموعة من ال�جان داخل اإلدارة  -

 هـ) 1436هـ إ��  1434عضو مجلس إدارة شركة القرعاوي لصيانة السيارات (من  -

 هـ) 1431هـ إ��  1427مشرف الر�اضة، �لية األعمال واالقتصاد (من  -

 هـ) 1431والتمو�ل، �لية األعمال واالقتصاد، جامعة القصيم (عضو مؤسسة االستثمار  -

 هـ) 1433هـ إ��  1431عضو ال�جنة الدائمة ألخالقيات البحث العل�ي �� عمادة البحث العل�ي، جامعة القصيم (من  -

 هـ) 1429هـ إ��  1427عضو ال�جنة الدائمة لتطو�ر عمادة خدمة ا�جتمع، جامعة القصيم (من  -

 هـ ح�ى اآلن)  1437ية األعمال واالقتصاد، جامعة القصيم (من نائب عميد �ل -

 هـ ح�ى اآلن) 1433رئيس إدارة ا�حاسبة، �لية األعمال واالقتصاد، جامعة القصيم (من  -

 هـ) 1433هـ إ��  1428مدير مركز البحث وتطو�ر املوارد البشر�ة، �لية األعمال واالقتصاد، جامعة القصيم (من  -

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 ، عضو غ�� تنفيذي  عبدالعز�ز يوسف بن يوسفاألستاذ/ 

 املؤهالت العلمية: 

 م2012ا�جامعة العر�ية املفتوحة، الر�اض عام ، �� تخصص نظم املعلومات �الور�وس إدارة األعمالالبدرجة  -

 ا�خ��ة املهنية:

 أصول التجزئة.النائب األول للرئيس، ورئيس م ح�ى االن: 2019من شهر مارس  -

 بداية لتمو�ل املساكن:

 م مدير عام املبيعات.2019م ح�ى شهر ف��اير  2018من شهر مارس  •

 م رئيس قسم املنتجات. 2018م ح�ى شهر مارس 2016من شهر مارس  •

 املتحدة العقار�ة. م الرئيس التنفيذي �� شركة فاي 2016م ح�ى شهر مارس 2014من شهر أبر�ل  -

 م: رئيس أعمال التمو�ل العقاري �� بنك البالد. 2014م ح�ى شهر مارس 2012من شهر مايو  -

 م مدير املنتجات �� بنك اإلمارات د�ي الوط�ي، �� اململكة العر�ي السعودية. 2012م ح�ى شهر مايو 2010من شهر مارس  -

 الر�اض �� شركة ا�خ��اء العرب املالية. م: مدير فرع2010م ح�ى شهر ف��اير  2008من شهر أكتو�ر  -

 بنك اإلمارات د�ي الوط�ي �� اململكة العر�ية السعودية: 

 م مساعد مدير املنتجات. 2008م ح�ى سبتم�� 2007من شهر يناير  •

 م مسئول �سو�ق. 2006م ح�ى شهر د�سم��  2006من شهر يناير  •

 م متدرب.2006م ح�ى شهر يناير 2005من شهر مارس  •

 م مساعد إداري �� مجموعة دار اليوسفية.2005م ح�ى شهر ف��اير  2002رس من شهر ما -

  



 

  

 نبذه عن فر�ق اإلدارة .9

 خالد جعفر اللقا�ي األستاذ/  

 م20/02/1967تار�خ امليالد: 

 سعودي ا�جنسية: 

 العضو املنتدب والرئيس التنفيذي املنصب: 

 املؤهالت العلمية:  

 م2002األعمال من جامعة أمليدا، الواليات املتحدة األمر�كية، �� عام درجة الب�الور�وس �� إدارة  -

 ا�خ��ة املهنية:

 م ح�ى اآلن.2012العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لشركة العاملية للتأم�ن التعاو�ي، منذ عام  -

عر�ية السعودية �عمل �� قطاع التأم�ن، منذ عام نائب الرئيس التنفيذي لشركة العاملية للتأم�ن التعاو�ي، و�� شركة مساهمة عامة باململكة ال -

 م 2012م وح�ى ��اية عام 2012

العضو املنتدب لشركة قيمة لالستثمارات و�� شركة ذات مسئولية محدودة باإلمارات العر�ية املتحدة �عمل �� قطاع االستثمارات، خالل   -

 م.2012م ح�ى ��اية عام 2011الف��ة من عام 

م 2007ة األه�� للت�افل و�� شركة مساهمة عامة باململكة العر�ية السعودية �عمل �� قطاع التأم�ن �� الف��ة منذ عام  الرئيس التنفيذي لشرك -

 م.2011وح�ى عام 

رئيس مجموعة أعمال التأم�ن لدى البنك األه�� التجاري و�� شركة مساهمة مقفلة باململكة العر�ية السعودية �عمل �� القطاع املصر��،   -

 م.2007م وح�ى عام 2004��ة منذ عام خالل الف

رئيس قسم التأم�ن والتأم�ن املصر�� لدى البنك السعودي الهولندي، و�� شركة مساهمة عامة باململكة العر�ية السعودية �عمل �� القطاع   -

 م.2004م ح�ى عام 2001املصر��، خالل الف��ة منذ عام 

ركة مساهمة عامة باململكة العر�ية السعودية �عمل �� القطاع املصر��، خالل الف��ة رئيس قسم التأم�ن لدى البنك السعودي الفر���ي و�� ش -

 م2001م ح�ى عام 1995منذ عام 

مسؤول االكتتاب لدى الشركة الوطنية للتأم�ن التعاو�ي و�� شركة مساهمة عامة باململكة العر�ية السعودية �عمل �� قطاع التأم�ن خالل   -

 م.1995ام م ح�ى ع1993الف��ة منذ عام 

 

 فادي أبو ا�ُحسن األستاذ/ 

 م23/11/1970تار�خ امليالد: 

 كندي ا�جنسية: 

 املدير املا��املنصب: 

 املؤهالت العلمية:  

 م.2003ماجست�� إدارة األعمال من جامعة س��اثكاليد، اململكة املتحدة �� عام  -

 م.1994والية �اليفورنيا، الواليات املتحدة االمر�كية �� عام ب�الور�وس العلوم �� إدارة األعمال مع تخصص ا�حاسبة من جامعة  -

 م.2009)، اململكة املتحدة �� عام CIIمنحة �� التخطيط املا�� من معهد التأم�ن ( -

 ا�خ��ة املهنية:

 م وح�ى اآلن. 2013املدير املا�� لشركة الشركة العاملية للتأم�ن التعاو�ي منذ عام  -

 م وح�ى اآلن. 2013عضو ال�جنة الفرعية للمالية ع�� مستوى ال�جنة التنفيذية للتأم�ن السعودية منذ عام  -

 م.2012م ح�ى عام 2004مدير املالية والشئون اإلدار�ة �شركة وهبة �خدمات التأم�ن، اإلمارات العر�ية املتحدة، من عام  -

 م.2004م ح�ى عام 1999من عام  ،(GET Group/Global Information Technology)ات املراقب املا�� لدى الشركة ال�ونية لتقنية املعلوم -

 م.1999م ح�ى عام 1996استشاري األعمال وتقنية املعلومات �شركة هاي تك للكمبيوتر، الواليات املتحدة األمر�كية من عام  -

 م.1996م ح�ى عام 1990املتحدة األمر�كية من عام املتحدة، الواليات  مدير ا�حاسبة والتمو�ل �شركة رو�ال فور�شن -

 

  



 

  

 بدر عطاهللا العن�ي األستاذ/ 

  م27/05/1979تار�خ امليالد: 

   سعودي ا�جنسية: 

 رئيس الرقابة النظاميةاملنصب: 

 املؤهالت العلمية:  

 دبلوم الدراسات العليا �� التأم�ن -

 ا�خ��ة املهنية:

 وح�ى اآلن. م09/2017العاملية للتأم�ن التعاو�ي، من رئيس الرقابة النظامية �� الشركة  -

  م09/2017ح�ى  م03/2017رئيس إدارة العناية بالعمالء �� الشركة العاملية للتأم�ن التعاو�ي، من  -

   م03/2017ح�ى  م01/2014محلل الرقابة النظامية ومدير الش�اوى �� الشركة العاملية للتأم�ن التعاو�ي من  -

 م12/2013ح�ى  م09/2011طالبات �� قسم املركبات واإلصابات �� الشركة العاملية للتأم�ن التعاو�ي من مدير مبادرات امل -

 م08/2011ح�ى  م04/2005مدير مطالبات املركبات �� قسم املركبات واإلصابات �� شركة أكسا للتأم�ن التعاو�ي من  -

 م03/2005ح�ى  م01/1999مدير حسابات العمالء �� شركة عبد اللطيف جميل من  -

 

 *وليد نجيب املصري األستاذ/ 

  م22/11/1968تار�خ امليالد:  

 سعودي ا�جنسية: 

 مدير املوارد البشر�ة املنصب: 

 املؤهالت العلمية:  

 .م1995ب�الور�وس �� الهندسة املي�انيكية التطبيقية من جامعة امللك فهد للب��ول واملعادن، الظهران،  -

 املهنية:ا�خ��ة 

 وح�ى اآلن.  م2016مدير املوارد البشر�ة لدى شركة العاملية، من شهر سبتم��  -

 �� مدينة الر�اض.  م2016إ�� مايو  م2014مدير املوارد البشر�ة والشئون اإلدار�ة لدى مجموعة الراحة ل�خدمات التقنية، من مايو  -

 ، �� مدينة الر�اض.م2014إ�� مايو  م2013السعودي، من يوليو مدير عام املوارد البشر�ة لدى مؤسسة النقد العر�ي  -

 .م2013إ�� مايو  م2010بنك �� �ي مورغان �شيس، الر�اض، من يونيو -نائب رئيس املوارد البشر�ة  -

 .م2010إ�� يونيو  م2008مدير أول، املوارد البشر�ة، مدينة إعمار االقتصادية، جدة، من أكتو�ر  -

 .م2008إ�� سبتم��  م2008شركة ر�اعيات، جدة، من يناير   مدير املوارد البشر�ة، -

، �� ثالث مراكز ��: مساعد مدير إدارة املوارد  م2007إ�� د�سم��  م1996شركة ا�خطوط السعودية للتمو�ن (الر�اض وجدة) من نوفم��  -

 البشر�ة، املدير الف�ي لوحدة التمو�ن بالر�اض، مدير قسم إسناد األعمال.
 م30/11/2020* استقال �� 

 

 لي�� محمد العيثان /ةاألستاذ

  م12/09/1986تار�خ امليالد: 

   سعوديةا�جنسية: 

 رئيس إدارة العناية بالعمالء املنصب: 

 املؤهالت العلمية:  

 دبلوم متقدم �� علوم ا�حاسب اآل�� -

 دبلوم متقدم �� التمر�ض العام -

 ا�خ��ة املهنية: 

 م2017العاملية مسئولة العناية بالعمالء �� شركة  -

 م2017مشرفة ضمان ا�جودة �� شركة العاملية  -

 م2014مشرفة خدمة العمالء �� مجموعة العي��ى  -

 م2011وكيلة ومسئولة خدمة العمالء �� مجموعة النجم  -

 م2010مشرفة سكرتار�ة �� مستشفى املو��ى العام  -



 

  

 * عبداملالك ع�� ا�حج��ي األستاذ/ 

  م09/03/1977تار�خ امليالد: 

 سعودي ا�جنسية: 

 مدير املطالباتاملنصب: 

 املؤهالت العلمية: 

 دبلوم الدراسات العليا، لغة إنجل��ية   -

 ا�خ��ة املهنية:

 مسؤول قسم املبيعات والتسو�ق �� شركة مهارات األجيال. -

 مسؤول مبيعات الشر�ات �� شركة مجوهرات الفردان.  -

 ا�جموعة �� شركة التعاونية للتأم�ن.قائد  –خدمة إدارة املطالبات  -

 مدير وحدة املساندة �� شركة مالذ للتأم�ن و�عادة التأم�ن.  -

 رئيس قسم املطالبات �� شركة أليانز السعودي الفر���ي للتأم�ن التعاو�ي.  -

 مدير أول، مطالبات املركبات، شركة مالذ للتأم�ن و�عادة التأم�ن. -

 ركة ميدغلف للتأم�ن.  مدير أول، إدارة ا�جودة والتطو�ر، ش -
 م30/11/2020* استقال �� 

 

 *راسل تونجاألستاذ/  

  م15/05/1959تار�خ امليالد:  

 تر�نيداد وتو�اغو ا�جنسية: 

 املدير الف�ي املنصب: 

 املؤهالت العلمية: 

 زميل معهد التأم�ن املعتمد  -

 دبلوم الزمالة �� إدارة ا�خاطر ملعهد التأم�ن األمر��ي  -

 الزمالة �� املطالبات ملعهد التأم�ن األمر��ي دبلوم  -

 ا�خ��ة املهنية:

 متعهد إصدارات أول، قسم الطاقة �� شركة إليس�و ا�حدودة، د�ي.  -

 ري إل إل ��ي، الدوحة.  –نائب أول للرئيس، قسم العمليات �� شركة كيو  -

 نائب أول للرئيس، قسم الطاقة �� شركة قطر للتأم�ن.  -

 �خزانة للتأم�ن، أبو ظ�ي. مدير ف�ي أول �� شركة ا -

 متعهد ممتل�ات �� الشركة. -

 مدير قسم ا�خاطر والتأم�ن �� سلطة الكهر�اء، تر�نيداد وتو�اغو -

 مدير، مسؤول تأم�ن املمتل�ات والتدر�ب �� الشركة الوطنية للتأم�ن التعاو�ي، الر�اض.  -
 م30/11/2020* استقال �� 

 

 أخ�� عبدالغفور عباس األستاذ/ 

  م16/12/1979تار�خ امليالد:  

 باكستا�ي ا�جنسية: 

 رئيس املراجعة الداخليةاملنصب: 

 املؤهالت العلمية: 

 م.1999�� عام  درجة الب�الور�وس �� التجارة من جامعة بنجاب، باكستان  -

 م.2006زميل معهد ا�حاسب�ن القانوني�ن الباكستا�ي منذ عام  -

 م.2013مراجع خدمات مالية معتمد �� عام  -

 ا�خ��ة املهنية:

 م وح�ى اآلن.2012كب�� املراجع�ن الداخلي�ن �� الشركة العاملية للتأم�ن التعاو�ي منذ عام  -



 

  

املراقب املا�� �شركة خدمات املبيعات ا�حدودة (ا�خاصة) و�� شركة ذات مسؤولية محدودة �عمل �� قطاع التجزئة �� باكستان منذ عام  -

 م.2012م ح�ى عام 2010

املراجعة الداخلية لشركة خدمات املالية ا�حدودة و�� مجموعة شر�ات مساهمة عامة �عمل �� قطاع ا�خدمات املالية ��  –مجموعة  مدير -

 م.2010م ح�ى عام 2006باكستان منذ 

تان، منذ عام عضو متدرب �شركة برا�س ووترهاوس �و�رز و�� شركة ذات مسؤولية محدودة �عمل �� قطاع التأم�ن واالستشارات �� باكس -

 م.2006م ح�ى عام 2002

 

 ر�اض عباس الدخيل األستاذ/ 

 م07/09/1982تار�خ امليالد: 

 سعودي ا�جنسية: 

 مدير تقنية املعلومات والعملياتاملنصب: 

 املؤهالت العلمية:  

 .م2007درجة الب�الور�وس �� هندسة الكمبيوتر، جامعة امللك فهد للب��ول واملعادن، الظهران،  -

 ا�خ��ة املهنية:

 وح�ى اآلن. م2016مدير تقنية املعلومات والعمليات لدى شركة العاملية، من نوفم��  -

 .م2016إ�� نوفم��  م2013مدير تقنية املعلومات، الشركة السعودية الهندية للتأم�ن التعاو�ي، الر�اض، أكتو�ر  -

 .م2013إ�� أكتو�ر  م2010د�سم��  مدير تقنية املعلومات املساعد، شركة الراج�� ت�افل، الر�اض، من -

 .م2010إ�� د�سم��   م2007محلل تطبيقات تقنية املعلومات، شركة أكسا للتأم�ن، الر�اض، اململكة العر�ية السعودية، من ف��اير  -

 

 ناصر سلمان ال�حيم* األستاذ/ 

 م09/06/1982تار�خ امليالد: 

 سعودي ا�جنسية: 

 و�ق تساملبيعات والمدير املنصب: 

 املؤهالت العلمية:  

 هـ1419الثانو�ة العامة، الر�اض  -

 ا�خ��ة املهنية:

 .م2021 نوفم�� م إ�� 2020يونيو دى شركة العاملية، من املبيعات والتسو�ق ل مدير  -

 م.2020إ�� يونيو  م2018من أغسطس للتأم�ن التعاو�ي، شركة ميدغيلف ، الرئيس التنفيذي للشؤون التجار�ة -

 .م2018أغسطس إ�� م 2016يوليو ، من للتأم�ن التعاو�ي شركة ميدغيلف ، الوسطاءمدير عالقات  -

 م.2016م إ�� يوليو 2015مدير أول (رئيس م�لف) مدير عالقة مبيعات الشر�ات، شركة بو�ا العر�ية للتأم�ن، من أغسطس  -

 م.2015م إ�� أغسطس 2015، من مارس  مدير تطو�ر األعمال، مبيعات الشركة، شركة بو�ا العر�ية للتأم�ن -

 م.2015م إ�� مارس 2011مدير قناة الوسطاء، شركة التعاونية للتأم�ن التعاو�ي، من سبتم��  -

 م.2011م إ�� سبتم�� 2010شركة التعاونية للتأم�ن التعاو�ي، من مايو مدير اإلحصاء والفوات�� والتوزيع،   -

 م.2010م إ�� مايو 2010للتأم�ن التعاو�ي، من يناير مشرف العمليات وا�جودة، شركة التعاونية  -

 م. 2010م إ�� يناير 2006مدير عالقات العمالء، شركة التعاونية للتأم�ن التعاو�ي، من نوفم��  -
 م30/11/2020* استقال �� 

 

  



 

  

 محمد محمود ع��  األستاذ/ 

 م21/02/1982تار�خ امليالد: 

 سعودي ا�جنسية: 

 السعودية والشرق األوسط  العر�يةمدير إدارة ا�خاطر للمملكة املنصب: 

 املؤهالت العلمية:  

 م.2011درجة املاجست�� �� إدارة ا�خاطر، جامعة غالس�و �الدونيان، اململكة املتحدة �� عام  -

 م.2006والتكنولوجيا �� مصر، �� عام درجة الب�الور�وس �� الهندسة الصناعية واإلدارة، األ�اديمية العر�ية للعلوم  -

 الشهادات املهنية:

 م.2020) �� عام CIIدبلوم التأم�ن املتقدم ( -

 ا�خ��ة املهنية: 

 م ح�ى اآلن.2020رئيس إدارة  ا�خاطر �� اململكة العر�ية السعودية والشرق األوسط، شركة العاملية للتأم�ن التعاو�ي، من يونيو  -

 م.2020م إ�� يونيو 2019الشركة ا�خليجية للتأم�ن التعاو�ي، من مايو  )CROرئيس قسم ا�خاطر ( -

 م.2019م إ�� أبر�ل 2015، شركة غسان أحمد السليمان لتجارة املفروشات ا�حدودة (ايكيا السعودية)، من مارس مدير ا�خاطر  -

 م.2015ير م إ�� ف��ا2014مدير  ا�خاطر، شركة عناية السعودية للتأم�ن التعاو�ي، من يوليو  -

 م.2014إ�� يوليو  2012كب�� مسؤو�� ا�خاطر (قطاع التجزئة)، البنك األه�� التجاري، من سبتم��  -

 م.2009م إ�� نوفم�� 2008مسؤول مراقبة ا�خاطر (قطاع تمو�ل املس��لك)، البنك األه�� التجاري، من شهر أكتو�ر  -

 م.2008م إ�� سبتم�� 2007�اء، من أبر�ل مهندس ا�خدمات الفنية، شركة را�غ العر�ي للمياه والكهر  -

 
 خورام أم�ن األستاذ/  

 م10/07/1974تار�خ امليالد: 

 باكستا�ي ا�جنسية: 

 اإلكتواري املع�ن، مدير اإلدارة الكتوار�ةاملنصب: 

 املؤهالت العلمية:  

 م.2005�� عام  الزمالة �� جمعية اإلكتوار��ن بالواليات املتحدة األمر�كية -

 الشهاداة املهنية:

 م.2006�� عام  الزمالة �� العلوم اإلكتوار�ة -

 ا�خ��ة املهنية:

 م ح�ى اآلن. 2015، من شهر مارس ع�ن خب�ً�ا اكتوارً�ا ورئيس لإلدارة اإلكتوار�ة �� شركة العاملية للتأم�ن التعاو�ي -

 م.2015م إ�� مارس 2012من شهر يونيو ، نائب رئيس وخب�� اكتواري، شركة عمان للتأم�ن، اإلمارات العر�ية املتحدة  -

 م.2012م إ�� يونيو 2010، من شهر أكتو�ر )، اإلمارات العر�ية املتحدة ACE Lifeخب�� إكتواري للتقييم اإلقلي�ي، ( -

 م.2010م إ�� سبتم�� 2005، من شهر يونيو باكستان )EFU Life Assurance LTDاملدير العام، إدارة منافع ا�جموعة، ( -

 م.2005م إ�� يونيو 1994، من شهر ف��اير باكستان��  اإلكتوار�ة، شركة التأم�ن ع�� ا�حياة ا�ح�ومية الباكستانيةمدير  -

 
 

 نيابة عن مجلس اإلدارة 

 

 
 

 

   خالد جعفر مصطفى اللقا�ي                          العز�ز عبدا�حسن بن حسندعب

 العضو املنتدب والرئيس التنفيذي                                            رئيس مجلس اإلدارة             
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