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 املحترمين  السعودّية للّتكافل                        سوليدرتيـادة مسـاهمي شركة الس

 الم عليكم ورحمة هللا وبركاته؛؛؛الس
 

 تن تقد الســـــعودية تحية تويةم واســـــموو    ســـــوليدرتيتهديكم شـــــركة 
 
م لكم باألصـــــالة ع   ونـــــ ي و يابة

م 2018ديســـم ر  31ة اينتهية ف  ملجلد اإلدارة ع  الســـنة ايالي نوي قرير الســـالت الشـــركةع  تعضـــاج م لد ردارة 

م 2019للعام الشركة وتبرز تهداف  التي مّرت بها ركة للعام  وسه وتهم األحداثوالذي يتضم  تهم ر  ازات الش

 .تعا ى والعام الذي يليه بإذن هللا

لرف  مســــــــتوة الكواجة لتوســــــــين تداج  د متينةم ف  تن تضــــــــ  تســــــــ2018عام وقد ســــــــع  الشــــــــركة  ال  

زيادة ايبيعات وزيادة  على بالتركيز  مســــاهم هام حيد عمدت  ال  العام ايا ــــ ي تهداف ف  ســــتيل توقي الشــــركة 

ة لزيادة مستوة الدقة ف  توديد ربويّ وتطوير ردارة االكتتاب واملخاحر  حصة الشركة م  سوق التأمين السعودي

 
م
 ة.ر  صد  الوثائ  اي

رت على  والظروف ف  العام اينصــــــــرم التأمين بصــــــــوة  اصــــــــة وق ســــــــوكلنا يعلم ظروف 
 
غير ايؤاتية التي تث

ركات العاملة ف  هذا القطا  
ّ

ة الشــــــــــــ
ّ
حيد انعكد ذلك على النتائج مم 2018 ال  العام والقطاعات األ رة كاف

 بتوقي  تهداف مســــــــــاهم ها يعالجات الكويلةتنها اتخذت اذلك فإن الشــــــــــركة تؤكد على  رغمم و لهذا العامايالية 

 .ستؤتي تكلها بإذن هللا ف  األعوام القادمة راسخة ومدروسةعمل واعد ررساج ق بعد

مكمــا تم م2018لمووظــة التــأميفيــة ف  العــام ل بعــدة معــالجــات ف  هــذا الخصــــــــــــو  قــامــ  الشــــــــــــركــةوقــد 

 التعاقد 
 
اســــــــــــتكما   كما تمم آ ري التعاقد م   الســــــــــــتكما جاري العمل و  نالوســــــــــــطاج الدوليي عدد م م  مؤ را

 وســاحة  شــركتيالتعاقد م  رجراجات 
 
م وحصــل  كذلك على موافقة مؤســســة تأمين لبي  منت ات األفراد رلكترو يا

 ري  ســـــــــينعكدمما  مالنقد العربي الســـــــــعودي على  دمات البي  اإللكتروني
 
م بمشـــــــــي ة 2019العام  تائج على  ابيا

يتماشـــــــــ م م  األ ظمة الرقابية  بشـــــــــكل اتهاســـــــــياســـــــــتوديد و  عدد م  ردارات الشـــــــــركةعادة هيلكة هللام كما تم  ر

م وم  جهــة ت رةم 
 
وكالج و  وايعرفــةالخ رة  ي كالج م  ذو و  عــدة التعــاقــد م  تمواإلشــــــــــــرافيــة التي صــــــــــــــدرت مؤ را

 مناح  ايملكة ت ري  لتغطية كافة 
 
 لســـياســـات واســـتراتي يو حتياجات عمالئها و ال  تلبية

 
 يتو وبما الشـــركة ات فقا

 .ف  هذا الجا ة وائح واأل ظمة الصادرة ع  الجهات الرقابيةاللة و الضوابط الشرعي م 

 ف  مساهمة 
 
عاملة كوادر وظائف واستقطاب عدة توحين  تم م فقدم2030لتوقي  رؤية الشركة ومتابعة

ف  م االت دا ل و ارج الشــــــــــــركة ف  م ا  الّتأمين م  الجفســــــــــــين وتوعيل دورها االجتمام  ف  تدري هم وتأهيلهم 

 وفني
 
 الّتأمين املختلوة ورعدادهم علميا

 
م يضــقة عامة أمينصــناعة التالشــركة و ف  مســتقبل  فاعل ر يكون لهم دو ل ا

 
 
 ها ايراكز القياديمتف  تولوياتها مبدت ســــــــــــعودة الوظائف وف  مقد واضــــــــــــعة

م
تبلغ الشــــــــــــركة ة ردارات بدد عوج  ةم كما ت

أمين بقدرة ودور ايواح  على دعم وتطوير م ا  التّ الشـــركة على ريمان  وهو ما يد  (%100)عودة ف ها ســـنســـبة ال

 .العربية السعودية ف  ايملكة
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 تقرير م لد ردارة

ل سوليدرتيشركة 
م
 الّسعودّية للّتكاف

 م31/12/8201للوترة اينتهية ف  

 

ادة ايســـــــــاه   ســـــــــوليدرتييســـــــــّر م لد ردارة شـــــــــركة  ل تن يقّدم للســـــــــّ
م
عودّية للّتكاف ه ين الكرام تقرير  م  الســـــــــّ

نوّي   بـه القوائم ايـاليــالشـــــــــــــركـة ع   تــائج  الســــــــــــــاد الســـــــــــــّ
 
نـة اينتهيــة ف  ســـــــــــــواإليضــــــــــــــاحـات لل ايـدققــةة مرفقــا

(م وم 12م )31/12/2018
 
 تهم التشـــهرا

 
ة تائج ايالية واألنشـــطة التي تم   ال  الســـنة اياليطورات والنتضـــمنا

 واأل ظمة ايّتبعة.وائح كةم واإلفصاحات ايطلوبة حسة اللر للش

 

 لجهود 
 
الجمعيات  م   ال    مسـاهم هاالحقائ  تمام  وافية ووضـ   شـف  ا تهاج مبدت الالشـركة واسـتمرارا

 اجتماعنة لســـــــــــــهذه ا  ال   الشـــــــــــــركة العموميةم فقد عقدت 
 
م 15/05/2018بتاريخ العادية  للجمعية العامة ا

 والســـــيد/ رئيد م لد اإلدارة -القاســـــمي ربراهيم عبداإللهد/ الســـــيّ  م  كّل  بوضـــــور بح  الندة الشـــــركة  بمقّر  

 . ائة رئيد م لد اإلدارة –تشرف عد ان بسيسو 

 

 األنشطة الّرئيسة:  -1

ل نشــــا  
ّ
ف  فرو  التأمين العام والتأمين الصــــح  وتأمين  مزاولة تعما  التأمين التعاونيف  الشــــركة يتمث

ب مي  األعما  التي يلزم القيام بها لتوقي  تغراضها سواج  ف  م ا  التأمين الشركة تقوم و  الحماية واالد ارم

توريك األموا  الثابتة والنقدية تو بيعها تو اســـ بدالها تو تأجيرها بواســـطتها مباشـــرة تملك و و تو اســـ ثمار تموالها 

 ألحكام تو بواســــطة شــــركات تؤســــســــها تو تشــــترهها تو باالشــــتراش م  جهات ت رة وتمار  الشــــركة تنشــــط
 
تها وفقا

 ظــام مراقبــة شـــــــــــــركــات التــأمين التعــاوني والئوتــه التنويــذيــة واأل ظمــة والقواعــد الســــــــــــــاريــة ف  ايملكــة العربيــة 

ركة لعمالئها جمي  ت وا  را يص الالزمة م  الجهات املختصــــــةم وتقدم الشــــــالســــــعودية بعد الحصــــــو  على الت

أمين الهندســــــــــــ ّيم الّتأمين البوريم تأمين ايســــــــــــؤولّيات والحوادث الّتأمين العاّم مثل: )الّتأمين على ايركباتم التّ 

ة و  خصـــــــــــــيــّ
ّ

ةم وتــأمين ايمتلكــاتم وتــأمين الحوادث ال ـــــــــــــ أمين الجمــام  للممّولينم تــأمين العــامــّ الحيــاةم ومنتج التــّ

 أمين الطّبي.وليات الطيران( باإلضافة ر ى التوتأمين مسؤ 

 

 : ةم واستراتي ياتها ايستقبليالشركة طط  -2

ف  خذت لتوقيقها ايســـــــــتقبليةم وات ات واألهدافواالســـــــــتراتي ي م موعة م  الخططالشـــــــــركة وضـــــــــع  

 جملة م  القرارات والتي يمك  رجما  تبرزها فيما يأتي:ستيل ذلك 
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 سوي :ي ية ال استرات .أ

 التواصل االجتمام  وذلك بخدمة عمالئها ع   ع ر قنوات   ةها الرسميبوسابات  الشركة  تميزت
ّ
الوسائل ة  ر كاف

ومنت اتهام م  استمرار االستوادة الشركة ة ع  ة مرئيّ واصل ايباشر م  الجمهور لتقديم مواد تعريويّ والتّ 

ة عاية واإلعالنم واس ثمار ايناسبات العاّم الّد  ة بغرض  قليديّ م  وسائل اإلعالم التّ  مدرو    بشكل  

ة م  ةم وتوسين مستوة الخدمة ايقد   اريّ التّ  هاوتعزيز عالمت  الشركة واالحتواالت وايعارض لتأكيد حضور 

 
 
 يعايير الجودةم وس 

 
 خ  ت  حبقا

م
ها بناج  على تقييم العمالج لخدماتها ومقار تها باينافسين وبناج  ات  قرار  الشركة  ذ

 على  تائج الّد 
ّ
 سويقيّ راسات واألبواث ال 

 
  اريّ العالمة التّ  تداج       ب  ة وت

ّ
 .ركة  ة للش

 

 استراتي ّية ايبيعات:ب. 

 نتج التّ طة ف  مم غيرة وايتوّس استهداف تعما  ايفشآة الصّ 
ّ
بي وتمكين الورو  والوكالج م  تسويقها أمين الط

 امباشرة 
 
  على شرو    عتمادا

ّ
 ال 

م
 سب  سعير اي

 
 الجو  ر   ردارة ادون الرّ  ة  ق

ّ
 كتتاب وحسة الش

م
 رو  واي

 
ات ب  تطل

 الو ات.ها ف  هذه عتمادم ا التي تّم 

 
م
  

ّ
 ط

م
  الجغرافّ    اإل  شـــــــــــــار   لزيادة حجم مبيعات األفراد وذلك م   ال   الشـــــــــــــركة  ة

ّ
ة ماليّ ف  ايناح  الشـــــــــــــ

 
ّ

لدههم فرو   د  دم ة وذلك بتعيين وكالج جم كا يّ )منطقة القصــــيم( حســــة الكثافة الســــّ  تطســــ  ة الوم ماليّ والشــــ

 وقاعدة عمالج مم 
 
 ف  هذه ايناح . ري   ش  ن 

م   اير ص لهامنت ات تأمين األفراد م   ال  البي  اإللكتروني م  شركات الوساحة  على بي    التركيز  

الشامل واإللزامي  بقسميهتأمين ايركبات ف  زيادة حجم مبيعات األفراد ) هما سسقد والتي سة النّ مؤّس 

 خاح  وتأمين م  
ّ
 .بية وتأمين ايناز (ر السور وتأمين ايسؤولية ايهنية الط

عتمدبناج قاعدة عمالج جدد    .القادمة عل ها ف  الت ديدات للسنوات   يم

  توعيلم 
 
  اتم العالق

ّ
 خصي  ال 

م
 عة.تنوّ ة مم ظ تأميفيّ اف  و  بم   بي    ية  ناد  م   واستقطابم  وق  بالّس  ة

  جديدة   ة  تأميفيّ  نت ات  ف  مم  اإلكتتابم 
م
 م   ف  تنوي    ا   فعّ  بشكل   مم ساه  والتي سوف ت

 
 وو

 
ي ات  س  ايؤس   البي    ة  ظ

 
ّ

 ( وعلى ستيل ايثا : الكبيرة   ركات  )الش

  نتجم مم  .ت
ّ

 .(Stock Throughput Insurance)بما ف ها املخزون بايستودعات  ة  البوريّ  حنات  تأمين ال 

ف  هذه  أمي ّي  التّ  ط  ف  الوس   ة  يا له م  تهميّ   (Political Violence) ة  ياسيّ الّس  األ طار   تأمينم  نتجم مم   .ب

 ايرحلة.

 تعضاج م الد اإلدارة وكبار ايدراج التّ   ةليّ و مين مسؤ أت نتجم مم   .ج
ّ

 ركاتنويذيين بالش

  (Directors & Officers Liability). 

    .د
م
 م   لتأســــــيد   ان  توز  مم    بشــــــكل  يايعتمد   طاج  م  الوســــــ   العمل   عالقة   وتطويرم  زيادة

 
 وو

 
 واز  ت  مم  ة  ظ

 
ف   ة   

 بايناح .الشركة فرو   ل شمل  الشركة  مبيعات  
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  توســينم   .ه
م
 ت

م
 او  دورّي   بشــكل   ة  وايتابع   وصــيل  التّ  ووســائل   ر  ح

ّ
 ت

م
  خاذ

م
 ة  وال شــريعيّ  ة  القا و يّ  ل  بم ة الســ  كاف

 
 
 والتي توو

م
 حقم  ظ

 الشركة  وق 
 
  ات  ايديو يّ  ل  قاب  مم  ة  ماليّ  حتياحات  ارصد ل وتواديا

م
 اي

 
  تأ

ّ
 ة.ر   

  ة  دمـــــ  الخـــــ   لتقـــــديم   م ّي  الزّ  بـــــالجـــــدو    لتزامم اال .و
ّ

م هم رضـــــــــــــــــا وزيـــــادة نســـــــــــــبـــــة  الشـــــــــــــركـــــة  مالج  لعم  ة  زمـــــ  الال

(Turnaround Time ).  

  .ز
م
 ر تاجي   مراقبة

م
  م  اإل تاج   دوري   بشـــــــــــــكل   هم ومقار تم  ي ايبيعات  وب  ومندم  رو   الوم  ة

م
وتقديم  ف  ســـــــــــــتهد  اي

 او  لتطويره   واإلرشـــــــــــــادات   صـــــــــــــ   الن  
ّ
  اإلجراجات   واذ  ت

ّ
  زمة  الال

 
 متم ما ت

 
 ووفق األمرم  ة  طل

 
 ولوائح   ة  ظم   أل  ا

 .الشركة

  تلخيصم  يمك م و  استراتي ّية اإلدارة الونّية: -ج
 استراتي ّية اإلدارة الونّية ف  الّنقا  اآلتية: ح  مالم   تبرز 

 األ طار   لتقييم   الونّية   تعلى ايعايير   وتطبي    اينت ات   ل سعير   االكتوارّية كأسا    االعتمادم على الّدراسات   .1

بة  
 
ى. ايكت  

ّ
خ و  د  ايت  م  ف  تقليل  الخطر  وتوقي   العائ  سه 

م
ها تن ت  والتي م  شأن 

وائح الّصادرة ع  الجهات الّرقابّية واإلشرافّية. .2
ّ
 االلتزامم باأل ظمة والل

ة   .3 ي تأمين  ذوي مالج  يد  ع 
 مالّية  قوّية  وتصفيف  العملم على تنظيم اتواقّيات  رعادة  تأمين  تكافلّية  م  مم

ة  
م م  تعليمات  هي ة  الّرقاب 

 
   عل ها وتتماش 

ركة  واأل طار  ايؤم 
ّ

 للش
 
ة زم 

ّ
 الال

 
ر الحماية  

ّ
وف

م
ائتمانّي  عا   بويد ت

اب   ت  عات  اكت   س 
 
ة

 
 تو رضاف

 
ي تأمين  رضافيين وزيادة يد  ع 

ركة وفتح  آفاق  لتعاون  تكثر  م  مم
ّ

رعّية  للش
ّ

الش

  لى.تع

كة   .4 ار 
 

واقّية  ايش
ّ
وة  تّي اال تقا م م  ات ات ايرب  ة  باينت    بة  والخاص 

 
ر  م  األقسا   ايكت  

د 
 
 بأك ر  ق

م
االحتواظ

ستّية  )
ّ
ارة  ) Quota Share)الف ة  الخس 

ركة   ( والذي يم يحم Excess of Lossر ى اتواقّيات  زياد 
ّ

  للش
 
االحتواظ

 
 
ج  بكامل  األقسا   ايكت  

نت  بي. الـّتأمين   بة  وعلى ستيل  ايثا   مم
ّ
 الط

5. . ؤّهل  ة املجاالت  الونّية  لبناج  فري   عمل  فّ ي  مم
ّ
وين ف  كاف

ّ
يلم وتطويرم ايوظ  تدريةم وتأه 

د بهدف  الحصو   على  .6 دم الج  جم م   على استقطاب  عم
م
تقديمم الّدعم  وايشورة  ر ى ردارة  ايبيعات  وايساعدة

بات  عة  تنّو  مم  ظ تأميفّية  اف  و  م  
ّ
تطل م م  مم والعمل على دراسة ورعداد منت ات تأميفّية جديدة تتالج 

دي  زّو 
قاو    ومم ل / مم

 
شغ نت ات ايؤّسسات ايالّية ومسؤولّيات مم تغّيرات الّسوق وعلى ستيل ايثا  مم ومم

  دمات ايطارات. 

7.  
ّ
ز على اينت ات  ذات الّربوّية األعلى واألقل تنافسّية ومراقبة العملم على بناج  مووظة  تأميفّية  متنّوعة  تترك

زمة.
ّ

خاذ اإلجراجات  الّتصحيوّية  الال
ّ
   األداج بشكل  دورّي  وات

زمة م  الجهات الّرقابّية  .8
ّ

ة  بعد الحصو  على ايوافقات الال ار  هم للبي   اإللكترونّي  ينت ات  مخت  الّتوج 

مم  سه 
م
وظ  ف  تق واإلشرافّية والتي س  لحم سويقّية واإلدارّية وكذلك الحّد م  املخاحر  ليل  بشكل  م 

ّ
الّتكاليف ال 

بّية للّزائري م 
ّ
التي قد تفشأ م   ال  البي   الّتقليدّي  وعلى ستيل ايثا  )منتج تأمين الّسورم ايصاريف الط
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امل للف
ّ

بّيةم تأمين السّيارات الش
ّ
م الّتأمين وتأمين الطرف الثالد رادتأمين ايناز م مسؤوليات ايه  الط

بي للفراد وما ر ى ذلك(.
ّ
 الط

جان وفروعها ذات العالقة لتوقي   .9
ّ
بات وتودّيات صناعة الّتأمين والّتفسي  م  الل

ّ
تطل لم م  مم الّتواعم

ة للّصناعة ف  ايملكة.  ايصلحة ايرجو 

الج كإدار ة املخاحر على ايش .10 م  ع  تقديمم  دمات رضافّية للعم
ي الّتأمين وعمل د  ياري  الكبيرة بالّتعاون  م  مم

المة ف ها. وة األم   والس  ست   ايس  اييدانّي  لل طار ايؤم   عل ها بهدف  توسين  ورف   مم

فشآت  ايالّية  كالبنوش وشركات  الّتمويل. .11 ين الجمام  للمم ل 
ّ
و 

ركيزم والعملم لتوسي  مووظة  تأمين حماية ايم 
ّ
 الت

زم  م  مؤّسسة الّنقداستك .12
ّ

ر يص  الال
ّ
و  على الت صم ة  واالّد ار  للحم

ات  الحماي  نت   بات  مم
 
تطل  .ما م مم

 

   -د
 
 امل

 
  رم اح  خ

م
 :الشركة ا ه  هم واج  التي ت

ة إلدارة املخاحرم ر     ت  ع  عودي؛ والتي فرض  معايير عايية مم قد العربي الّس سة النّ حسة تعليمات مؤّس 

 لطبيعة  العمل  الّتأمي ي فإّن شركة 
 
تعّددة  م  املخاحرم   وا   عّرضة أل الّسعودّية للّتكافل مم  سوليدرتيو ظرا مم

  هم وم  تهّم هذر ّ م  ست  مم  وتتعامل معها بشكل  
م
 ل معها اآلتي:عامم رق الت  املخاحر وح

o سوليدرتيوالتي تتعرض لها شركة  مخاحر تطوير اينت ات  
م
 عند تغيير حبيعة بعض اينت ات لكي ت
 
ي ّب  ل

طابقة أمينم ومم ع  حري  التقييم العاد  لقيمة قسط التّ  هذه املخاحر الشركة ة وتت نّ  مرغبات العمالج

 لهم.    طوير على سلوش اينت ات وايؤم  م ودراسة تأثير هذا التّ ة  ع  غييرات الشتراحات الجهات ايشّر  التّ 

o  االكتتابمخاحر   
ّ
 كل ما بوعل   سوليدرتيأمي ي وتقوم قة بتقييم حبيعة الغطاج التّ وه  املخاحر ايتعل

 ها للتّ وسع  ب  
 
 ة بالوثيقة.د م  حوظ حقوق جمي  األحراف ايعنيّ أك

o مخاحر تسوية ايطالبات   
ّ
 وه  املخاحر ايتعل
 
تهام وقيمة الخسائر طالبات و ّح قييم العاد  للمم بالتّ  ة  ق

 ةم والتّ د  ايتكب  
 
 ة بالوثيقة بما ف هم ايس ثمري .د م  حوظ حقوق جمي  األحراف ايعنيّ أك

o ير  كب وه  م  تك ر األ طار التي قد تواجهها الشركات الحديثة والتي تعتمد بشكل   مخاحر تقنية ايعلومات 

قييم وتطوير ت ظمة ستمرار بتتقوم وبا سوليدرتيمات. وعليه فإن ايعلو  على األ ظمة الحاسوبية وتقنية

ووض   طة معتمدة الستمرارية األعما  وحماية  تهاات واستدام  ة هذه التقنيّ فاعليّ  م م ضت ناسبة  مم  حماية  

 .البيا ات م  الكوارث

o م ة  ن  ج لطبيعة األ طار ايؤم  ّي  التقييم الن   بستة عدة عوامل كالشركة ض لها تعرّ تقد والتي  مخاحر ال سعير

ا ةم ومستوة التنافسية العا   بين الشركات مّم ن  معلومات كافية ع  حبيعة األ طار ايؤم  وعدم وجود 

 همثل هذ ة  لت ن  بوض  اإلجراجات الالزمة  سوليدرتيوقد قام   مم بورب األسعارسم  ي ا ى ما يم ؤدّ قد يم 

 كاإلكتواريين.ستخدام تسالية ال سعير ايعت رةم واأل ذ بمشورة ذوي اإل تصا  املخاحر وذلك با

o   قد تتعرّ التي  يولةمخاحر الس 
م
 ض لها الشركات بستة عدم توفر مبالغ سيولة كافية ت

ّ
اماتها لتز اي غط

 تبارات اوقد قام  الشركة باإلجراجات ايتعارف عل ها بهذا الخصو  م   مالنقدية على ايدة القرية
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 ارةم و لم وتوليل للوضا  ايتصو  وم  الت  
ّ
    عت  با  تقنيات مم ت

ّ
  بتقييم االحتياحيات وحرق رة فيما يتعل

 االس ثمارات.

o مخاحر االئتمان  
ّ
ر ف على تنها املخاحر ايتعل ع 

م
راف قة بقدرة األحوه  تعت ر الوجه اآل ر ملخاحر السيولةم وت

ل م  ة عوام  ر بعّد هذه املخاح   ة  بت ن   سوليدرتيوتقوم  مت اه الشركةاأل رة على تسديد مستوقاتهم 

 ةم و فرض رجراجات توصيل صارمة.االئتما يّ  ة للمعلومات  عوديّ الّس الشركة ها اإلستوادة م   دمات تهّم 

o مخاحر االس ثمارات ونسة العوائد  
م
 ة التي تتعرّ م  األ طار الهاّم ر    عت  ت

ّ
 ف ركات  اصّ ض لها الش

 
 ظّل  ة

 
ّ
 عامم بالتّ الشركة وتقوم  ةمايستقرّ غير ة وليّ ة الّد روف اإلقتصاديّ الظ

ّ
ة ل م  هذه األ طار واتخاذ كاف

ارمةم ورسناد هذه قابة الصّ جراجات الرّ روذلك ع  حري  م مك  ها رن تجراجات للتقليص منها وت ن  اإل 

ضوابط  م   ض   ة  ع  ايشّر   هات  ة م  قبل الج  د  م  ة وايعت  ر     ايهام لذوي الخ رة م  شركات االس ثمارات ايعت  

 .ة عالية  ة وشرعيّ فنيّ 

o  أمينرعادة التّ  مخاحر  
م
 ة عم عوديّ الّس  أمين  لها شركات التّ  ضم م  املخاحر التي قد تتعر   رم    عت  ت

 
 بصوة   موما

قد العربي سة النّ وعليه فقد قام  مؤّس  مكبير   أمين بشكل  عادة التّ رى شركات ها علعتماد  وذلك ال  ة  ستمرّ مم 

 لطبيعة التّ  ة  م  صار  عودي بوض  اشتراحات  الّس 
م
  سوليدرتيم وتلتزم شركة حراف  هذه األ د م  مثل عاق

ّ
ة بكاف

 هذه ايعايير واالشتراحات.

o   بشكل  ض لها قطا  ايتعر  والتي  ة   يالس ة  مخاحر السمع 
 
ومثل هذه املخاحر  مكبير   لتأمين السعودي حاليا

 على ت سلبّي   د ينعكد بشكل  ق
ّ

ت ديد و تأمين تّ ع  ال مالج  العم  ركات ايا   وذلك بستة عزوف  داج الش

تمام عمالئها  وافظة على سمعتهاللمم  م  اإلجراجات   بالعديد   سوليدرتيوقد قام  شركة  ةموثائقهم اينتهيّ 

م وتقديم جابة ع  تساؤالتهلتواصل االجتمام  م  العمالج واإل واملجتم م وذلك بتوعيل جمي  قنوات ا

 .ة  م  الحرفيّ  عا    على مستوة   ايطالبات  م وتسوية ةالبيعيّ خدمات الم و ايشورة

o  بستة األوضا  األمنية ض لها شركات التّ م  املخاحر التي تتعرّ مخاحر الدو  و املخاحر القطرية 
 
أمين عاييا

مر لهذه األوضا  لت نة هذا النو  م  وتقوم الشركة بالتوليل ايست مو  والتوجهات السياسية لتلك الد

 املخاحر.

o و تريقاف بعض اينت ات  والتي قد تتواقم لحّد  ة  قابيّ الرّ  الجهات   وقوا ين   بأ ظمة   مخاحر عدم االلتزام

وهذا م  شأ ه ال ستة بخسائر مالية  مع  القيام بأعما  التغطية التأميفية كامل   يقاف الشركة بشكل  ر

 ات واإلجراجات التي م  شأنها الت  ياس  بالعديد م  الّس  سوليدرتيوتقوم شركة  مفادحة
 
ب مي  لتزام د باالأك

 
ّ
  م  الجهات اي دة  جيّ  على عالقة   والحواظ   ة  ظاميّ النّ  بات  ايتطل

ّ
 .ةم  نظ

  وآليّ  واإلجراجاتم  اتم ياس  الّس 
م
 ا ليّ وابط الّد الضّ  ة

م
 :ة إلدارة املخاحرد  م  عت  ة اي

مسؤولية ردارة املخاحر بالشركة  وعلى لجنة   عاّم   بشكل   سوليدرتيتق  على عات  ايسؤولين التنويذيين ف  

توديد املخاحر وتقييمها وتوديد الور  البديلةم والتطوير وتنويذ الضوابط اإلجرائية وآليات التوذير 

 م  املخاحر واك شافهام وعمليات ايراجعة ورف  التقارير ايتعلقة بالتقدم ف  العمل.
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بيا ات تشتمل على تقوم الشركة بتوديد املخاحر والضوابط اإلجرائية ذات العالقة م   ال  قاعدة 

 سجل مخاحر شامل؛ ي عل م  ردارة املخاحر جزج
 
 ال يت زت م  سياسة اتخاذ القرارات ف  الشركة. ا

 

 -م   ال  تعما  لجنة ردارة املخاحر  -بالشركة يساعد هذا اإلجراج م لد اإلدارة وايدراج التنويذيين 

 ب  مم  ف  وق    ملخاحر الجديدةاك شاف اف  
ّ
ارتها ع  حري  تقييمها ومعالجتها ومراقبة مدة م وم  ثم ردر  ك 

 تقدمها.

 واإلدارة التنويذية.دارة املخاحر لجنة ركتوبة م  قبل ملوائح وللمساعدة ف  هذا اينهج تم رعداد 

  طة ردارة املخاحر ايعتمدة و طوات تنويذها : 

عريف الواضحة للدوار ة التّ عمليّ   م م وتتضم  سوليدرتيتكون مسؤولية ردارة املخاحر شاملة لجمي  ردارات 

 ات.وايسؤوليّ 

 

  كما تشتملم 
م
  

ّ
 ط

م
  املخاحر  ردارة لجنة ة

م
 :د  م  عت  مم  زم ّي   ة على النقا  التالية ضم  رحار  د  م  عت  اي

o  بعمل تقييم للمخاحر لجمي  ردارات الشركة والعمليات األساسية لهام وكذلك توديد سجالت  القيامم

 
م
 ت د  ع  املخاحر التي ت

 
 .سابقا

o  
م
  طة معالجة املخاحرم وتوديد قاعدة البيا ات ايتعلقة بها. تنويذ

o  
م
 دارات حسة الحاجة.جراجات اإل رسياسات و  مراجعة

o  ردارة املخاحر للحراف ايعنية. لجنة داجالتقارير الالزمة ع  ت رعدادم 

o  
م
 ايستمّر   ايراقبة

م
.ر  دارة املخاحر ايقر  لتدابير ر ة

 
 ة سابقا
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 ايراجعة الدورية 

 ف  الجدو  التا  :    وض  تقارير دورية كما هو مم   ر  ردارة املخاحر ع   لجنة بتقييم تداج سوليدرتييقوم  م لد ردارة 

ة وتطورات دا لية تو  ارجية تستدم  توديثها أند وجود تي تغييرات  ظامية مواجع يتم توديد االستراتي ية

 كما م تو رعادة النظر ف ها
 
الخطة السنوية إلدارة املخاحر على مستوة  متابعةوبهذا تتم م تتم مراجعتها سنويا

 .لتأكد م  فعاليتها بالشكل ايطلوبلم لد اإلدارة لجنة ردارة املخاحر وم  ثم على مستوة 

 الوصف جهة ايشاركة
اإلحار 

 الزم ي

وم لد اإلدارة ولجنة ردارة  مؤسسة النقد

 املخاحر والرئيد التنويذي
 سنوي  للشركةمراجعة عامة لتقرير سجل املخاحر 

والرئيد  اإلدارةم لد و  ردارة املخاحر لجنة 

 التنويذي

مراجعة استراتي ية ردارة املخاحر وتوثي  العمليات 

 وذلك لتوديد التغيرات الكبيرة والرئيسية
 سنوي 

والرئيد اإلدارة م لد و م ردارة املخاحرلجنة 

 التنويذي
 رب  سنوي  تقرير سجل املخاحر م  اإلدارة ايعنية.

 مراجعة  املخاحر والور  البديلة الرئيد التنويذيم اإلدارة ايعنية
عند 

 الحاجة
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ركة:
ّ

  البيا ات ايالّية للش

 :تهم بيا ات قائمة ايركز ايا    .ت
 

 أمينات الت  موجودات عملي  
2018 

 لاير سعودي
2017 

 لاير سعودي
2016 

 سعوديلاير 
2015 

 لاير سعودي
2014 

 لاير سعودي

 18,212,857 32,244,799 19,832,457 16,004,492 29,276,527 قد وأرصدة لدى البنوكالن  

 26,775,240 45,161,402 26,337,043 35,507,807 59,456,992 يأقساط تأمين و أعادة تأمين مدينة ، صاف

أمين من المطالبات تحت عيدي الت  ة م  حص  
 16,268,280 73,683,382 39,702,572 26,750,109 15,981,974 سويةالت  

 9,672,590 11,743,030 18,199,932 12,935,515 17,204,134 مة وموجودات أخرىقد  مدفوعات م  

أمين من األقساط غير عيدي الت  ة م  حص  
 27,394,854 41,687,670 7,952,594 13,395,050 15,648,797 المكتسبة

همينمن عملي   المستحق    87,793,031 116,857,108 133,721,849 63,376,836 114,885,209 ات المسا

 153,879 78,017 - - - طراف ذات عالقةأمطلوب من 

 9,923,248 13,760,121 10,163,186 6,794,348 11,819,686 لةأمين المؤج  تكاليف اكتتاب وثائق الت  

 10,569,535 12,977,867 10,289,432 9,810,528 8,498,931 ات، صافيعد  ممتلكات وم  

 206,763,514 348,193,396 266,199,065 184,574,685 272,772,250 أمينات الت  مجموع موجودات عملي  

      موجودات المساهمين

 9,167 71,404,356 166,266,760 136,172,937 128,814,737 نقد و مافى حكمه

   -  81,223,709 وديعة مرابحة

 334,078,128 209,524,557 177,549,030 174,307,956 119,308,143 استثمارات

      أمينات الت  من عملي   ستحق  م  

 55,500,000 55,500,000 55,500,000 55,500,000 37,500,000 ةوديعة نظامي  

   767,554 109,681 5,905,399 الدخل المستحق من وديعة ألجل

همينمجموع موجودات   389,587,295 336,428,913 400,083,344 366,090,574 372,751,988 المسا

 596,350,809 684,622,309 666,282,409 550,665,259 645,524,238 مجموع الموجودات
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2018 
 لاير سعودي

2017 
 لاير سعودي

2016 
 لاير سعودي

2015 
 لاير سعودي

2014 
 لاير سعودي

ات مطلوبات عملي  
 أمينالت  

 45,150,522 154,820,052 116,275,880 62,666,810 74,632,787 إجمالي مطالبات تحت التسوية

 15,769,450 19,415,392 2,064,764 8,819,001 4,421,291 ائنةأمين الد  ي الت  يد  ع  ذمم م   

 
 9,888,807 16,116,326 20,306,175 21,745,048 31,057,216 ذمم وعموالت دائنة 

 
 6,236,002 6,326,996 5,286,586 4,188,801 5,814,622 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

هاية الخدمة للموظفين   3,418,480 3,667,588 3,162,255 3,762,617 3,946,283 تعويضات ن

 - - - -  لجهة ذات عالقة   حق  ست  م   

همين  حق  ست  م     -  -   الى عمليات المسا
 99,276,277 130,730,892 110,326,797 68,906,054 130,692,174 إجمالي أقساط التأمين غير مكتسبة  

 
 2,791,092 3,450,765 1,844,518 2,886,657 2,664,311 عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة 

احتياطيات عجز الألقساط و احتياطيات  
 24,232,884 13,665,385 1,766,187 1,769,623 14,852,273 أخرى 

   135,504 180,983 145,982 لى أطراف ذات عالقةإ حق  ست  م   

 206,763,514 348,193,396 261,168,667 169,339,928 268,226,939 مجموع مطلوبات عمليات التأمين  

  
 - - 5,079,238 9,419,045 4,312,023 الفائض المتراكم -عمليات التأمين -فائض 

لخسارة( االكتواري المتراكم / )االربح  
 - - (48,840) 230,047 233,288 على خطة المنافع المحددة

عمليات  -مجموع المطلوبات والفائض 
   266,199,065 184,574,685 272,772,250 التأمين

مطلوبات وحقوق 
همين همين المسا       مطلوبات المسا

 571,239 142,549 146,108 148.092 107,448 ة ومطلوبات أخرى مصاريف مستحق   
 87,793,031 116,857,108 133,721,849 63,376,836 114,885,209 ات التأمين إلى عملي   حق  ست  م   
 21,692,818 16,013,800 19,999,072 10,872,828 6,581,745 زكاة وضريبة دخل  
ة  لى ج  إ ستحق  م         396,365 ذات عالقة  ه
همينمجموع مطلوبات    110,057,088 133,013,457 153,867,029 74,397,756 121,970,767 المسا

همين  555,000,000 555,000,000 555,000,000 250,000,000 250,000,000 رأس المال حقوق المسا

ستثمارات احتياطي القيمة العادلة لال 
  (25,626,476) (21,937,958) (16,925,431) - المتاحة للبيع         

 (275,469,793) (325,958,068) (286,845,727) 48,111,446 (9,725,582)  الخسائر المتراكمة(األرباح المبقاة / ) 

    6,814,356 6,814,356 االحتياطي النظامي 

    3,692,447 3,692,447 االحتياطات االخرى  

همين   279,530,207 203,415,456 246,216,315 291,692,818 250,781,221 مجموع حقوق المسا
همين   389,587,295 336,428,913 400,083,344 366,090,574 372,751,988 مجموع مطلوبات وحقوق المسا

مجموع مطلوبات عمليات التأمين  
همين       596,350,809 684,622,309 666,282,409 550,665,259 645,524,238 والمطلوبات وحقوق المسا
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 قائمة  تائج عملّيات الّتأمين:تهم بيا ات  .ب
 

 
 للس نة المنتهي ة في 

 2018ديسمبر  31
 لاير سعودي

 للس نة المنتهي ة في 
 2017ديسمبر  31

 لاير سعودي

 للس نة المنتهي ة في 
 2016ديسمبر  31

 لاير سعودي

 للس نة المنتهي ة في 
 2015ديسمبر  31

 لاير سعودي

 للس نة المنتهي ة في 
 2014ديسمبر  31

 لاير سعودي

 186,906,921 303,406,246 262,446,640 136,134,467 245,856,874 بةتأقساط الت أمين المكت إجمالي  

 (48,274,924) (89,925,406) (29,082,227) (22,221,922) (22,474,219) أقساط إعادة الت أمين المسندة

 (3,566,886) ئض الخسارةاأقساط تأمين ف
(4,405,584) (4,472,727) (3,584,807) (3,368,262) 

 135,263,735 209,896,033 228,891,686 109,506,961 219.815.769 صافي أقساط الت أمين المكتتبة

الحركة في أقساط الت أمين غير 
 المكتسبة 
 عجز األقساط، صافي واحتياطي  

(59,532,374) 46,863,200 (13,330,980) (4,676,133) 20,871,771 

 156,135,506 205,219,900 215,560,706 156,370,161 160,283,395 صافي أقساط الت أمين المكتسبة

 (213,480,148) (156,176,791) (151,662,749) (121,870,940) (121,876,375) المطالبات المدفوعة إجمالي  

ة م   ي الت أمين من المطالبات يد  ع  حص 
  المدفوعة

واالستردادات، مصاريف المطالبات 
 صافي

20,325,235 28,360,639 48,780,182 
 

38,092,076 
 

 
52,725,322 

 

 الحركة في المطالبات تحت الت سوية،
  صافي

 ر في االحتياطي ات األخرىالت غي  
(22,451,410) 40,849,682 7,469,032 (53,785,498)  10,087,017 

      

 (150,667,809) (171,870,213) (95,413,535) (52,660,619) (124,002,550) ةصافي المطالبات المتكب د

الحركة في احتياطي قسط التأمين *
 بة س  مكت  المين غير أالت   وأقساط

(13,365,353) 916,836 
8,980,003   

 (18,581,459) (26,945,738) (27,937,586) (16,519,154) (15,303,290) تكاليف اكتتاب وثائق الت أمين

 8,206,440 4,579,457 9,254,119 9,074,575 14,481,564 عموالت إعادة الت أميندخل 

ة وإشراف  - - - -  مصاريف رقابي 

 (4,907,322) 10,983,406 110,443,707 97,181,799 22,093,766 صافي نتائج االكتتاب

ة وإداري ة  (65,943,489) (65,299,957) (59,651,330) (55,830,200) (70,761,167) مصاريف عمومي 

 (70,850,811) (54,316,551) 50,792,377 43,398,072 (46,985,451) من عملي ات الت أمين لفائضصافي ا

ل المحو  ( العجز) الفائض/ صافي
همين  70,850,811 54,316,551 (45,713,139) (39,058,265) 46,985,451 إلى عملي ات المسا

   5,079,238 4,339,807 - الفترةصافي نتيجة الس نة / 

*الربح االكتواري المتراكم / 
)الخسارة( على خطة المنافع 

 المحدده
3,241 278,887 (99,238)   

  - 4,980,000 4,618,694 (3,241) إجمالي الدخل الشامل للسنة
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ركة:         -4
ّ

 توليل ريرادات الش

ركة بتوليل ريراداتها م   ال  توزيعها 
ّ

ركة قام  الش
ّ

على تبرز اينت ات الّتأميفّية التي استطاع  الش

 على الّنطاق الجغراف  وبناج على قنوات البي م والذي يمك  
 
تسويقها  ال  العام اينصرم وبتوزيعها تيضا

 است الؤه م   ال  الجداو  والّرسوم البيا ّية ايدرجة تد اه:
 

 األقساط المكتتبةصافي  ألقساط المكتتبة اإجمالي   أمينيالمنتج الت  
 2017 2018 2017 2018 (لاير سعودي)

 68,093,825 137,077,721 70,493,825 138,577,721 يأمين الطب  الت  
 442,535 484,478 4,238,131 8,037,656 تأمين حريق وممتلكات 

 32,499,005 76,555,315 33,722,605 78,138,475 تأمين المركبات 
 2,428,161 1,813,382 3,218,492 6,831,500 ةث العام  دتأمين الحوا

 2,894,478 693,733 17,283,123 7,674,888 أمين الهندسي  الت  
 3,148,957 3,191,137 7,178,291 6,596,634 تأمينات أخرى

 109,506,961 219,815,769 136,134,467 245,856,874 المجموع
 

 الّنطاق الجغراف :يوّض   الجدو  الّتا   اإليرادات بناج  على 
 

 المنطقة 2018 2017
 المنطقة الوسطى   173,515,073           87,783,536
ة   24,812,587              39,720,099  المنطقة الغربي 
ة  47,529,214              8,630,832  المنطقة الش رقي 

 اإلجمالي    245,856,874           136,134,467
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

المنطقة الوسطى  ة  المنطقة الغربيّ ة المنطقة الّشرقيّ
2018 173,515,073 24,812,587 47,529,214

2017 87,783,536 39,720,099 8,630,832

2018

2017
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 يوّض   الجدو م تد اه توزي  اإليرادات بناج  على قنوات البي :

 قنوات البيع 2018 2017
 البيع غير المباشر )وسطاء /وكالء( 240,473,870 98% 74,993,291 55%

 البيع المباشر  5,383,004 2% 61,141,175 % 45
 اإلجمالي 245,856,874  136,134,467 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

شغيلّية ع   تائج الّسنة اياضية.  -5
ّ
 ريضاح الوروقات الجوهرّية ف  الّنتائج ال 

 ب  ب  الس   رنسبة التغي   رقيمة التغي   2017 2018 عودي(سالبيان )لاير 
 %81 109,722,407 136,134,467 245,856,874 األقساط المكتتبة إجمالي  

 
 %101 110,308,808 109,506,961 219,815,769 صافي األقساط المكتتبة

 %0 (5,435) (121,870,940) (121,876,375) المطالبات المدفوعة إجمالي  
 

 %135 (71,341,931) (52,660,619) (124,002,550) دةات المتكب  بصافي المطال
أرباح استثمارات أموال 

  390% (12,839,292) (3,288,185) (16,127,477) المساهمين

قبل الخسارة الربح/صافي 
  - - 34,071,779 (59,695,559) الزكاة

فائض )عجز( عملي ات الت أمين 
مخصوماً منها عائد 

م لة الوثائق  ارات ح  استثم 
ة(  )نتائج العملي ات الت شغيلي 

(46,985,451) 43,398,072 - -  

اإلجمالي البيع المباشر  (وكالء/وسطاء )البيع غير المباشر 
2018سنة  245,856,874 5,383,004 240,473,870

2017سنة  136,134,467 61,141,175 74,993,291

2018سنة 

2017سنة 
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وّض   الّرسم البيانّي الّتا   مقار ة لفسة الّتغّير للوروقات الجوهرّية ف  الّنتائج شغيلّية ع  الّسنة اياضية  يم
ّ
ال 

 (:2017( مقار ة بالوترة ايماثلة م  العام الّساب  )2018)

 

 
 
  ارم ي  ع  اي   -6

م
 ب  اس  ح  امل

 :  ي 

     ايراج   ف  تقرير   ورد  
 
ركة قد تّم رعدادم الخ

ّ
 يعيار الّتقارير ايالّية الّدولّية ارجّ  بأّن القوائم ايالّية للش

 
ها وفقا

 يعايير املحاسبة ايت  وليد 
 
  ف  ار  ع  وفقا

م
 د  م  عت  عل ها ف  ايملكة اي

م
 بين القا و يين.واس  م  قبل الهي ة الّسعودّية للمم  ة

7-  
م
ركات تابعة دم وج  ال ت

ّ
 .دا ل تو  ارج ايملكة ش

 وجود ألسهم وتدوات دي  صادرة لشركات تابعة. ال  -8

 ف  توزي  األرباح: الشركة سياسة  -9

ركة على ما يأتي: الخامسةتنّص اياّدة 
ّ

 واألربعون م  الّنظام األسا  للش

 ت ّنة الزكاة وضريبة الّد  -
م
 ة.ر  قر   ل اي

 %( م  األرباح الصّ  20ت ّنة )  -
  ة  العاديّ  ة  العاّم  ة  للجمعيّ  افية لتكوي  احتياحي  ظاميم وي وزم

 
هذا  وقف

 رت  ايا  ايدفو .%( م  100جما   االحتياحي )رمتم بلغ   نية  التّ 

  ة  ة العاديّ ة العاّم للجمعيّ   -
م
ت رةم  ات  احتياحيّ  تكوي    ر  قّر  عند توديد  صية األسهم ف  صاف  األرباح تن ت

 
 
   م وّق  الذي يم  در  وذلك بالق

 
 تو ي  الشركة  مصلحة

 
 ين.م  على ايساه   اإلمكان   ر  قد   ة  ثابت   ترباح   توزي    لم كو

 .بذلكالشركة ر ى  ف  ف ة األسهم ذات األحقّية ف  الّتصوي  لعدم وصو  بالغ   ألّي مصلحة  ال وجود  -10

-150%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

إجمالّي األقساط المكتتبة صافي األقساط المكتتبة إجمالّي المطالبات المدفوعة دةصافي المطالبات المتكبّ 
نسبة التغيّر 81% 101% 0% -135%

نسبة التغيّر
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11-  
 

م لد اإلدارة تو كبار الّتنويذيين  ألعضاج   اكتتاب تعودم  وحقوق   تعاقدّية   مالّية   تو توراق   ألّي مصلحة   وصف

ركة: دي    تو تدوات   وتقربائهم ف  تسهم  
ّ

 للش

قر  
م
ه ليس  هناش الشركة ت

ّ
 م لد   ألعضاج   تعودم  اكتتاب   وحقوق   تعاقدّية   مالّية   تو توراق   تّي مصلحة  بأ 

ركة   دي    تو كبار الّتنويذيين ف ها وتقربائهم ف  تدوات  الشـــــــــــركة ردارة 
ّ

 رّن مم للشـــــــــــ
ّ
م لد ردارة  تعضـــــــــــاج   لكّية  م رال

 ف  اآلتي: تنوصرم الشركة لكّية ف  تسهم هم الذي  لهم مم ّتنويذيين وتقربائ  وكبار الالشركة 

اسم عضو م لد 
 اإلدارة

عدد األسهم 
 ايملوكة مباشرة

 2018ف  بداية  

عدد األسهم 
غير ايملوكة 
 بدايةمباشرة ف  
2018 

 رجما   عدد 
األسهم 
 ايملوكة

ف  بداية  
2018 

ة ف  نسبة ايلكيّ 
 2018بداية 

عدد األسهم 
ايملوكة 

مباشرة ف  
  2018 نهاية

عدد األسهم 
غير ايملوكة 

 مباشرة ف  
 2018نهاية 

 عدد رجما   
األسهم 
 ايملوكة 

 2018 نهايةف  

ة ف  نسبة ايلكيّ 
 2018نهاية 

نسبة 
 رغيّ التّ 

 % 0 0.0036 900 900 900 0.0036 900 900 900 عبد اإلله القاسمي

 % 0 0.0036 900 900 900 0.0036 900 900 900 تشرف بسيسو

 % 0 0.0036 900 900 900 0.0036 900 900 900 جواد حسين

   ليل رسماعيل ايير 
( 

ّ
 م موعةل ع  ممث

(القابضةسوليدرتي  
 % 0 27.5 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6875000 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 27.5 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6875000 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حس  مومود مومود
( 

ّ
 م موعةل ع  ممث

 (القابضةسوليدرتي
 % 0 27.5 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6875000 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 27.5 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6875000 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 % 0 0.0036 900 900 900 0.0036 900 900 900 صال  حسين

 % 0 0.0022 554 554 554 0.0022 554 554 554 موّمد عبد الّدائم

 % 0 0.00003 9 9 9 0.00003 9 9 9 ماجد القنديل

 ماجد الّنهدي
ل ع  م موعة 

ّ
مث )مم

 صال  القابضة(
 % 54.1 0.096212 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 24053 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 0.3976 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 99424 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  ألّي  ال وجود   -12

 
 .الشركة ى لعمويالت قروض تو ت

  للّتوويل وحقوق   قابلة      ي  د   تدوات   ألّي  ال وجود   -13
 
 .يارالخ

 .   ي  د   تدوات   بموجة   تو اكتتاب   توويل   حقوق   ألّي  ال وجود   -14

 .لالسترداد   قابلة      ي  د   ألّي تدوات   تو رلغاج   تو شراج   استرداد   ألّي  ال وجود   -15

 : ة  اإلدار   م لد   اجتماعات   -16

  تربعــةم م2018الســـــــــــــعوديــة للتكــافــل  ال  العــام  ســـــــــــــوليــدرتيم عقــد م لد ردارة شـــــــــــــركــة وتوفيقــهبعون هللا 

 على النوو التا  واجتما  واحد  ارج ايقرم وذلك الرئيد للشركة  ثالثة بايقر  ماجتماعات

  م.2018مار   7ه ايواف  1439جمادة اآل ر  19األربعاج يوم االجتما  األو :  -

 م.2018يو يو  5ه ايواف  1439رمضان  21الثالثاج يوم االجتما  الثـــــاني:  -

 م.2018ستتم ر  18ه ايواف  1440مورم  8الثالثاج يوم االجتما  الثالد:  -

 م.2018ديسم ر  10ه ايواف  1440ربي  اآل ر  3االثنين يوم االجتما  الرابــــ :  -
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 :كالتا  وقد كان سجل حضور تعضاج م لد اإلدارة 

ــــــــم ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  االجتما  الراب  االجتما   الثالد االجتما  الثاني االجتما  األو   اينصة االســ

ـــــــمي ــ ـــــداإلله القاسـ  √ √ √ √ رئيد املجلد عبـ

 √ √ √ √  ائة الرئيد تشرف عد ان بسيسو

 √ √ √ √ عضو املجلد جواد مومد حسين

 √ √ √ √ عضو املجلد صال  حس  حسين

 √ √ √ × عضو املجلد مومد عبدالدائم

 √ √ √ √ عضو املجلد ماجد عل  القنديل

 √ فّوض عضو م لد √ √ عضو املجلد ماجد صال  النهدي

 √ √ √ √ املجلدعضو  مومد مومودحس  

 √ √ √ لم يعين بعد عضو املجلد اييررسماعيل  ليل 

 ص   ألّي  وجود   ال  -17
 
 ذ   وحرف  الشركة بين  ة  وق

 
 .ة  ي عالق

  عقود   -18
 
رك

ّ
  ة  للش

  ألّي م  تعضاج   يكونم
 
 ف ها: م لد اإلدارة تو كبار تنويذي ها مصلحة

 
م
ه ال يم الشـــــــــــــركـة ّر ق  ت

ّ
ركـة   تّي عقـد   دم وجـ  بـأ ـ

ّ
هـا م لد اإلدارة تو رئيســـــــــــــ   ه تّي م  تعضــــــــــــــاج  تحرافـ   تحـد   للشـــــــــــــ

 نهم.مم  بأّي   ذي عالقة   شخص   تو ألّي  الّتنويذّي تو مديرها ايا ّ  تو تّي م  كبار تنويذي ها

واق   ترتية   ألّي  جود  ال وم  -19
ّ
تو  الّتنويذيين ع  تّي راتة   م  تحد تعضاج م لد اإلدارة تو تحد كبار     تنازم  تو ات

 .تعويض  

 .ف  األرباح   حقوق   ع  تّي الشركة ي م  اه  س  مم  تحدم  ه  بموجب      تناز   تو اتواق   ترتيبات   ألّي  جود  ال وم  -20
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 (:بالر يال الس عودي) لّنظامّية ايستوّقة:ايدفوعات ا -21

ةــالجهــ  2017 2018 ـــ
ة د  ت  ال  الر سوم الجمركي  د  ت  ال  وج   وج 

 (844,293) 5,502,034 اةـــالز ك
 709,791 14,152,904 الض ريبة

ة ة للت أمينات االجتماعي   1,385,073 1,735,177 المؤس سة العام 
 81,350 268,745 تكاليف الت أشيرات والجوازات

 400,000 385,715 رسوم تداول
 673,731 1,224,288 العربي الس عودي رسوم مؤس سة الن قد

مان   605,207 1,385,354 الصح ي الت عاونيرسوم مجلس الض 
 

22-  
م
  ات  تو احتياحيّ  اس ثمارات   تّي  دم وج  ال ت

م
 نش  ت

 
 مم  ة  يصلح      ئ

 
 .الشركة ي و  وظ

 الواجة اإلفصاح عنها بموجة الئوة ح   ايعلومات   -23
 
ركات:  ة  م  وك

ّ
 الش

 ما تّم تطبيقه م  تحكام الئوة الحوكمةم وما لم يطّب م وتسباب ذلك:ت. 

ل بشكل   سوليدرتيتلتزم شركة 
م
 بالئوة ح   عاّم   الّسعودّية للّتكاف

 
ركات  ة  م  وك

ّ
وق ع  م لد هي ة الّس  ة  ادر  الصّ الش

والئوة حوكمة شركات مم 13/02/2017هـ ايواف  16/05/1438وتاريخ ( 8-16-2017) ة بموجة القرار رقماياليّ 

 عوديم و قد العربي الّس سة النّ ادرة ع  مؤّس أمين الصّ التّ 
ّ

وتاريخ  (3م/)ادر بايرسوم ايلكي رقم ركات الصّ  ظام الش

  هـ. 28/01/1437

تســــماج تعضــــاج م لد اإلدارة وتعضــــاج اللجان واإلدارة التنويذية ووظائوهم الحالية والســــابقة ومؤهالتهم  ب.

 و  راتهم:

 م لد اإلدارة

  راتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخ التــــــــــــــــــــــــــــايؤه الوظائف السابقة الوظائف الحالية االســــــــــــــــــم م

 ال يوجد.  اإلله القاسمي عبد 1

  الرئيد التنويـــــذيم شـــــــــــــركـــــة

 تمكين.

  الوكيــل ايســــــــــــــاعــد للتــدريــةم

وزارة الــــــــعــــــــمــــــــل والشــــــــــــــــــــؤون 

 االجتماعية.

  مدير الهندســـــــــــــة والصـــــــــــــيا ةم

 وزارة الصحة.

  بكــالوريو  هنــدســــــــــــــة مــد يــةم

 جامعة لندن.

   مـــــــاجســــــــــــــتــيــر تــخــطــيــط ايــرافــ

 الصحيةم جامعة لندن.

  بـــر ـــــــامـــج اإلدارة الـــتـــنـــوـــيـــــــذيـــــــةم

 فرجيفيام الواليات ايتودة.

  رة ت اوزت ثالثين  

 فـــــ  الـــــقـــــطـــــــا  
 
عـــــــامـــــــا

 العام والخا .
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 تشرف بسيسو 2

  الـرئـيـد الـتـنـوـيـــــــذي ملـجـمـوعـــــــة

القابضـــــــــــة  .م.ب  ســـــــــــوليدرتي

 )مقولة( مملكة البوري .

  ايســــــــــــــــــــؤو  ايــــــــا ــــــــ  واإلداري

شـــركة ترســـ  العايية  -األو  

 .للتأمين

    رئيد التخطيط االســتراتي

شــــــــركة ترســــــــ   -واالســــــــ ثمار

 .العايية للتأمين

 املجموعة  - ائة ايدير العام

 العربية األرد ية للتأمين.

  ماجســــــتير ردارة تعما  وت ظمة

 معلومات.

  بكالوريو  الهندســـــــــــــة ايد يـة

ت مــ  تــخصــــــــــــــص الــريـــــــاضــــــــــــــيـــــــا

 التطبيقية والشؤن ايالية.

  عضو مشارش ف  معهد التأمين

 القا وني بايملكة ايتودة.

  عضــــــــــــــــــــو مشــــــــــــــــــــارش بـــــــمـــــــعـــــــهـــــــد

املحاسبين اإلداريينم بالواليات 

 ايتودة.

  قــرابـــــــة ثــالثـــــــة عــقــود

 ــــــ ــــــرة فــــــ  قــــــطـــــــامــــــ  

التـــــأمين والخـــــدمـــــات 

 ايالية.

 جواد حسين 3

  سوليدرتي –الرئيد التنويذي 

الــــبــــوــــريــــ   .م.ب )مــــقــــوــــلـــــــة( 

 مملكة البوري .

   مـــــــديــــــر شــــــــــــــــــركـــــــة الــــــبــــــوــــــريــــــ

 الوحنية القابضة.

  وزارة التعليم. –مدرب 

 ( معهد تشــــــــارترد للتأمينCII م )

 ACII -لندن 

 ( معهد تشــــــــارترد للتأمينCII م )

 Dip CII -لندن 

  بـــــر ـــــــامـــــج الـــــتـــــطـــــويـــــر شـــــــــــــــــهـــــــادة

التنويـــذي الخلي   م الواليـــات 

جــــــامعــــــة  -ايتوــــــدة األمريكيــــــة 

 فرجيفيا

  عة جامماجسـتير ف  الحوسـبةم

 .سندرال د م ايملكة ايتودة 

   دبلوم الــــــدراســـــــــــــــــــات العليــــــا ف

جامعة ســندرال د م  مالحوســبة

  -ايملكة ايتودة 

 بكالوريو  ف  علوم الكمبيوتر ـ

 .جامعة بنغالور م الهند

   رة حويلة ف  م ا  

وتـــــقـــــنـــــيـــــــة الـــــتـــــــأمـــــيـــــن 

 ايعلومات.

 صال  حسين 4
  صـــــــــــــــــــالــ  حســـــــــــــــيــن  –الــرئــيــد

 لالس شارات.

   البنــــــك ال ريطــــــاني -مصـــــــــــــرف

 HSBC لشرق األوسط 

   بــــنـــــــك الــــبــــوــــريــــ  -مصــــــــــــــــرفــــ

 والكوي .

 مســـــــــــــؤو  بإدارة الشـــــــــــــركات-  

مـ ـمـوعـــــــة الـبـنـــــــك الـتـ ـــــــاري 

  الوح ي

  لبنــك األهل  ا  -ايــدير العــام

 .الت اري السعودي

  درجـــة ايـــاجســـــــــــــتير م  جـــامعـــة

 برو يل بايملكة ايتودة

 35  
 
م  الخ رة  عـــامـــا

ف  مختلف املجـــاالت 

 ايصــــــــــــــرفــيـــــــة 
 
مــوــلــيـــــــا

.
 
 ودوليا
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  الـــرئـــيـــد اإلقـــلـــيـــمـــي لـــلـــبـــنـــــــك

األهل  الت ـــــــاريم م موعـــــــة 

الـــــــــخـــــــــدمـــــــــات ايصـــــــــــــــــــــرفـــــــــيـــــــــة 

 كاتم الدمام.للشر 

 الدائم مومد عبد 5
 الخليج العربي-مـــــــدير منطقـــــــة- 

 ساكو. –الخليج للطاقة 

  الشـــــــــــــركــة الخلي يــة للطــاقــة

SAOC  ايـــــــديـــر اإلقـــلـــيـــمـــي– 

 منطقة الخليج

 يةالعاي وذرفورد: 

منـطـقـــــــة  –ايـــــــدير اإلقلـيـمـي 

 –ايـــــــديــــر الــــعـــــــام م الــــخــــلــــيــــج

مـــدير تطوير م تطوير األعمـــا 

 األعما 

 ترامكو السعودية: 

كــــــبــــــيــــــر  -رئــــــيــــــد مــــــوظــــــوــــــيــــــن 

مهنــد   -اإل تــاج  ســـــــــــــو مهنــد

مهند   –تعما  الحوريات 

 - ر تاج

  بكـــالوريو  هنـــدســــــــــــــــة بترو م

 جامعة مو تا ا.

  ماجســـتير ردارة تعما م جامعة

 ايوتوحة.ماليزيا 

   ـــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة قـــــــاربـــــــ 

 ف  
 
العشـــــــــــــري  عـــــامـــــا

الــــــــــقــــــــــطــــــــــا  الــــــــــعــــــــــام 

 والخا .

 ماجد القنديلم.  6
 م شـــــــــــــركــة دامــاش  ــائــة الرئيد

 .العقارية

  مــــدير عــــام شـــــــــــــركــــة كيــــا ــــات

 للتطوير العقاري.

   مـدير عـام شـــــــــــــركـة مســــــــــــــاك

 ال سهيالت للتمويل العقاري.

  ـــــــائـــــــة ايـــــــديـــــر الـــــتـــــنـــــوــــــيـــــــذي 

لالســ ثمارات املحليةم شــركة 

 القابضة.ايملكة 

  مــــــدير عالقــــــات تو  لتمويــــــل

الشـــــركاتم البنك الســـــعودي 

 الهولندي.

  مــــــــديــــــــر عــــــــالقــــــــات تــــــــمــــــــويــــــــل

الشـــــركاتم البنك الســـــعودي 

 الهولندي.

  مـــــــاجســـــــــــــــتـــيـــر اإلدارة الـــعـــــــامـــــــةم

 جامعة مينم الواليات ايتودة.

  بكالوريو  هندســــة صــــناعيةم

جـــــــامــــــعـــــــة مــــــيـــــــامــــــيم الــــــواليـــــــات 

 ايتودة.

  شـــــــــــــهــــــادة ايصـــــــــــــرف متكــــــاديميــــــة

ABN AMROامســــــــــــــــــــــتــــــــــردام  م

 هولندا

  قـــــــــــــرابـــــــــــــة  ـــــــــــــمـــــــــــــد

وعشــــــــــــــرون  ــ ــرة فــ  

مـــــــ ـــــــا  الـــــــتـــــــطــــــــويــــــــر 

والـتـمـويـــــــل الـعـقـــــــاري 

فـــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــنـــــــــــــــــوش 

 والشركات.

 ماجد النهدي 7

  رئــيــد مــ ــلــد ردارة شـــــــــــــــركـــــــة

 النهدي ايتودة.

  رئــيــد مــ ــلــد ردارة شـــــــــــــــركـــــــة

 ليمار العايية للتقنية.

  رئيد وعضـــــــــــــو م لد ردارة

تبناج صــــــــــــال  النهدي شــــــــــــركة 

 القابضة.

  دراســـــــــــــــــــة الــبــكـــــــالــوريــو  حــتــم

 السنة النهائية.

  ـــــــــــ ـــــــــــرة تـــــــــــ ـــــــــــاوزت 

 مســـــــــــــة وعشـــــــــــــرون 

 فــــــ  رئـــــــاســـــــــــــــــــة 
 
عـــــــامـــــــا

وعضـــــــــــــويــــة م ـــــالد 
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 اللجنة التنويذية

   رئـــيـــد مـــ ـــلـــد ردارة ســـــــــــــــــــا

 للدعاية واإلعالن.

اإلدارات للشـــــــــــــركــــات 

 ايذكورة.

 مومدحس   8

  فيصـــــــل  –عضــــــو م لد ردارة

 ايغرب. –ايالية 

 م موعة  –عضــو م لد ردارة

 توفر ال د ايالية.

  شـــــــــركة  –عضـــــــــو م لد ردارة

 الخليج ايالية لالس ثمار.

  عضـــــــــــــو م لد ردارة شـــــــــــــركـــــــة

 السعودية للتكافل. سوليدرتي

  عضـــــــــــــو م لد ردارة م موعــة

 القابضة. سوليدرتي

 شــــركة االســــ ثمار  -مســــ شــــار

 اإلسالمي للخليج املحدودة.

  شركة االس ثمار  –مدير عام

 اإلسالمي للخليج املحدودة.

  مســــــــــــــــــــاعــــــــد ايــــــــديــــــــر الــــــــعــــــــام

إلســـــــــــــالمي للعمليــــات العربي ا

 البوري . –

  برايد ووتر  –مســــــاعد مدير

 البوري . –هاو  كوبرز 

   شــــــــــــــــركـــــــة  –مــــراجــــ  دا ــــلــــ

 اتصاالت البوري .

  وزارة التعليم. –رحصائي 

 .بكالوريو  ت ارة 

 .دبلوم مواسبة 

 .شهادة الثا وية العليا 

  ـــــــــــ ـــــــــــرة واســـــــــــــــــــــــعـــــــــــة 

راجعة ومتنوعة ف  اي

املحــــــاســـــــــــــبــــــة وردارة و 

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــاديــــــــــــــــــــــ  

والخدمات ايصرفية 

الـــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــارجـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــة 

 واالس ثمارية.

  ليل ايير 9

  عضــــــــــــــــــو مــــــ ــــــلــــــد ردارة بــــــنـــــــك

 البوري  والشرق األوسط.

  عضـــــــــــــو م لد ردارة شـــــــــــــركـــــــة

 السعودية للتكافل. سوليدرتي

  لـــبـــنـــــــك الـــرئـــيـــد الـــتـــنـــوـــيـــــــذي

 الخليج الت اري.

  قســم   -مســاعد ايدير العام

الـــــــــخـــــــــدمـــــــــات ايصـــــــــــــــــــــرفـــــــــيـــــــــة 

م بنـــــــك البوريـ  للشـــــــــــــركـــــــات

 .والكوي 

  مســؤو  حســابات ومســ شــار

الـــــــوحـــــــ ـــــــي  بـــــــالـــــــبـــــــنـــــــكمـــــــا ـــــــ  

 بالبوري .

 . بكالوريو  ردارة تعما 

 تـــــــــــ ـــــــــــاوزت   ـــــــــــ ـــــــــــرة

 الــخــمســـــــــــــــــــة وثــالثــيــن

 ف  ايؤســــــســــــات 
 
عاما

 ايالية وايصرفية.

 الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رات ايؤهــــــــــــــــــــــــــــالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االســــــــــــــــــم م

 تشرف بسيسو 1

 ماجد النهدي 2 وف  التواصيل تعاله وف  التواصيل تعاله وف  التواصيل تعاله وف  التواصيل تعاله

  ليل ايير 3

 بدر العنزي  5

  الرئيد التنويـــــــذيمشـــــــــــــركـــــــة

الســــــــــــــــعــــوديـــــــة  ســــــــــــــــولــــيـــــــدرتــــي

 للتكافل

 ـــــائـــــة الرئيد التنويـــــذيم ـ 

 ســــــــــــــــــــولــــــــيــــــــدرتــــــــيشــــــــــــــــــــركــــــــة 

 السعودية للتكافل

  مـــــــاجســـــــــــــتير ف  علوم

م جــامعــة املحــاســـــــــــــبــة

كالهومـــام الواليـــات تو 

 ايتودة.

  ـــــــــ ـــــــــرة امـــــــــتـــــــــدت قـــــــــرابـــــــــة 

 ف  القطا  
 
العشـــــرون عاما

الخا  ف  م ا  املحاسبة 

 .والتأمين وايالية
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 لجنة ايراجعة

 

  ايــــــــديــــــــر ايــــــــا ــــــــ مشـــــــــــــــــــــركـــــــــة

الســـــــــــــعوديـــــــة  ســـــــــــــوليـــــــدرتي

 .للتكافل

  مــــــــــــــــديــــــــــــــــر حســـــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــات

ايـــــــــدفـــــــــوعـــــــــاتم شـــــــــــــــــــــركـــــــــة 

الـــــــــتـــــــــعـــــــــديـــــــــ  الـــــــــعـــــــــربـــــــــيـــــــــة 

 السعودية.

  بــــــر ـــــــامــــــج  شــــــــــــــــــهـــــــادة

ايـــــــعـــــــهـــــــد األمـــــــريـــــــكـــــــي 

طـــالب اإل ـــ ـــلـــيـــزي لـــلـــ

م جـــــــامــــعــــــة األجـــــــا ـــــــة

تريـــــ ـــــونم الـــــواليـــــــات 

 .ايتودة

   بــــــــــــــــــكــــــــــــــــــالــــــــــــــــــوريــــــــــــــــــو

موـــاســـــــــــــبـــةم جـــامعـــة 

 الكوي .

 الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رات ايؤهــــــــــــــــــــــــــــالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االســــــــــــــــــم م

 هاني ايسقطي 1

  شــــــــــــريك مم  
د وشــــــــــــريك ؤســــــــــــّ

رداريم شـــــــــــــركـــة ردارة شـــــــــــــؤون 

 ايا .

  مــــؤســــــــــــــــد ومـــــــديــــر تــــوــــريــــرم

 م لة ايا  والت ارة.

  شـــــــــــــــــــــــريـــــــــــك ومـــــــــــؤســـــــــــــــــــــــد

 ومديرمشركة زوايا.

  ائة تو  الرئيدم ســـــــــيتي 

 بنك.

  مـــــــاجســـــــــــــــــــتـــــــيـــــــر ردارة

تعمـــا م جـــامعـــة هـــا م 

 بريطا يا.

  رة شــــــــــارف  العشــــــــــرون  

 ف  م ا  ردارة الشؤون 
 
عاما

 ايالية.

 فهد الشمري  2

  الـــــــــرئـــــــــيـــــــــد الـــــــــتـــــــــنـــــــــوـــــــــيـــــــــذي

للمــاليــةمالشـــــــــــــركــة الســـــــــــــعوديــة 

 للصناعات 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مدير حسابات ايدفوعات

واإليراداتم شـــــــــــــركــــة معــــادن 

 للينيوم.

  مــــــــــراقــــــــــة )ت(  ــــــــــدمــــــــــات

املحــاســـــــــــــبــةم رئيد م موعــة 

املحــاســـــــــــــبــة العــامــة  ــدمــات 

)شــــــركة ترامكو توتا  للتكرير 

 والبتروكيماويات(.

  مدير مشاري م ا تصاص ي

ما   تو  )شـــــركة االتصـــــاالت 

 السعودية(.

  مـــــــاجســـــــــــــــــــتـــــــيـــــــر ردارة

تعــــــــمــــــــا م الــــــــجــــــــامــــــــعـــــــة 

الــــعــــربــــيـــــــة ايــــوــــتــــوحـــــــةم 

 مملكة البوري .

  زمــــالــــة املحــــاســـــــــــــبــــةم

الــــهــــيــــ ـــــــة الســــــــــــــــعــــوديـــــــة 

 للمواسبين القا و يين.

  شـــــــــــــهادة املحاســـــــــــــبة

ةم مـــــــــــــعـــــــــــــهـــــــــــــد اإلداريـــــــــــــ

املحـــاســـــــــــــبين اإلداريينم 

 .الواليات ايتودة

   بـــــــــــــــــكـــــــــــــــــالـــــــــــــــــوريـــــــــــــــــو

املحــــــاســـــــــــــبــــــةم جــــــامعــــــة 

اإلمــــــــام مــــــــوــــــــمــــــــد بــــــــ  

 سعود.

  رة شــــــــــارف  العشــــــــــرون  

 ف  الشــــــؤون املحاســــــتية 
 
عاما

 وايالية.

 وف  التواصيل تعاله وف  التواصيل تعاله وف  التواصيل تعاله وف  التواصيل تعاله مومد عبدالدائم  3
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 الترشيوات وايكافآت والحوكمةلجنة 

 

 لجنة االس ثمار

 لجنة ردارة املخاحر

 اإلدارة التنويذية

 الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رات ايؤهــــــــــــــــــــــــــــالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االســــــــــــــــــم م

 الدائم مومد عبد 1

 التواصيل تعالهوف   وف  التواصيل تعاله وف  التواصيل تعاله وف  التواصيل تعاله
 جواد حسين 2

 صال  حسين 3

 ماجد النهدي 4

 الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رات ايؤهــــــــــــــــــــــــــــالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االســــــــــــــــــم م

 ماجد النهدي 1

 وف  التواصيل تعاله وف  التواصيل تعاله وف  التواصيل تعاله تعالهوف  التواصيل 
 تشرف بسيسو 2

 حس  مومد 3

 ماجد القنديل 4

 الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رات ايؤهــــــــــــــــــــــــــــالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االســــــــــــــــــم م

 جواد حسين 1

 وف  التواصيل تعاله وف  التواصيل تعاله وف  التواصيل تعاله وف  التواصيل تعاله
 الدائم مومد عبد 2

 ماجد النهدي 3

 بدر العنزي  4

 الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رات ايؤهــــــــــــــــــــــــــــالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االســــــــــــــــــم م

 وف  التواصيل تعاله وف  التواصيل تعاله وف  التواصيل تعاله وف  التواصيل تعاله بدر العنزي  1

 بدر الشمري  2

  م الونيـــــــةدارة مـــــــدير عـــــــام اإل

الســـعودية  ســـوليدرتيشـــركة 

 .للتكافل

  مس شار الرئيد التنويذي

م شــــــــــــركة للشــــــــــــؤون الونية

الســـــــــــــعوديـــــــة  ســـــــــــــوليـــــــدرتي

 للتكافل

 دبلوم تأمين  23 سنة   رة.  

3 
 توسين تمان هللا 

 

  م شـــــــــــــــــــــركـــــــــة ايـــــــــديـــــــــر ايـــــــــا ـــــــــ

الســــــــــــــــعــــوديـــــــة  ســــــــــــــــولــــيـــــــدرتــــي

 .للتكافل

 م مـــــدير التقـــــارير والـــــدفـــــاتر

 ســــــــــــــــــــولــــــــيــــــــدرتــــــــيشــــــــــــــــــــركــــــــة 

 السعودية للتكافل

 بكالوريو  ت ارة  25 سنة   رة.  
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 ف  م الد رداراتها:. ج
 
ركات ايساهمة التي يكون عضو م لد اإلدارة عضوا

ّ
 تسماج الش

همة األخرى التي  الص فة االســـــم العضـوي ةفئة   الش ركات المسا
 يشارك في عضوي ة مجلس إدارتها

ين
ذي

في
تن

ر 
غي

 

 املجلدرئيد  عبداإلله القاسمي
القابضــــــــــــة بالبوري م شــــــــــــركة نســــــــــــيج  ســــــــــــوليدرتيم موعة 
 بالبوري .

  ائة الرئيد تشرف بسيسو

تكافل لوكســــــــــبورجم شــــــــــركة ســــــــــوليد فين شــــــــــرز  ســــــــــوليدرتي
البوري م الشــــــــــــركــة األو ى للتــأمين بــاألردنم شــــــــــــركــة ايؤازرة 
لالســـــ ثمار باألردنم شـــــركة الصـــــمود لالســـــ ثمار باألردنم بنك 

بوري م ايتوــــدة للتــــأمين ال ســــــــــــوليــــدرتيم البوري  والكويــــ 
 بالبوري .

 عضو جواد حسين
شـــــركة ســـــوليد فين شـــــر بالبوري م شـــــركة الصـــــمود باألردنم 

 الشركة األو ى للتأمين باألردن. شركة ايؤازرة باألردنم

 عضو صال  حسين
البنك السعودي الهولنديم شركة رعاية للخدمات الطبيةم 

 شركة الخير.

 عبدالعزيز الدوسري  4

 بـــــــــيـــــــــعـــــــــات مـــــــــديـــــــــر عـــــــــام ايـــــــــ

 سوليدرتيم شركة  وال سوي 

 .السعودية للتكافل

  م شـــــــــــــركــــــة ايبيعــــــاتمــــــدير

الســـــــــــــعوديـــــــة  ســـــــــــــوليـــــــدرتي

 .للتكافل

  عالقـــات  ـــارجيـــة مـــدير– 

 بنك البالد.

  سامبا ايالية. –مشرف 

  رليا ز  –مدير فر  الرياض 

 .السعودي الورنن ي

  الشـــــبكة الدا ليةمدير – 

 تكافل الراجح .

 .دبلوم تقنية شبكات 

  الشـــــــــــــهــــــادة الثــــــا ويــــــة

 العليا.

  عـــــــدد مـــــ  الـــــــدورات

  التطويرية.

   ف   15تكثر م 
 
املجا  عاما

  .التأميننشا  و ايصرف  

 بكري حس  رائد  5

  مــدير عــام تقنيــة ايعلومــاتم

الســـعودية  ســـوليدرتيشـــركة 

 للتكافل.

  مــــــــــديــــــــــر ردارة تــــــــــقــــــــــنــــــــــيــــــــــة

 ايعلوماتم شركة تكسا. 

  ارة تــــــــــقــــــــــنــــــــــيــــــــــة رد مــــــــــديــــــــــر

تـــــــــكـــــــــافـــــــــل  -ايـــــــــعـــــــــلـــــــــومـــــــــات

 الراجح .

 تـــــــقـــــــنـــــــيـــــــة بـــــــرامـــــــج  رئـــــــيـــــــد

الهي ـــة العـــامـــة  -ايعلومـــات

 لالس ثمار.

  تــــــــــقــــــــــنــــــــــيــــــــــةدبــــــــــلــــــــــوم 

 معلومات.

   ســـــــــنوات   رة  10تكثر م

 ف  م ا  تقنية ايعلومات.
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 عضو حس  مومد

الواليات -ايغربم م موعة توفر ال د كابيتا -فيصــــــــــــل ايالية
 -مصــــــرم رثراج كابيتا –ايتودةم شــــــركة االســــــ ثمار ايصــــــرية 

ركة الخليج ايالية لالســ ثمارم م شــالســعوديةايملكة العربية 
 القابضة. سوليدرتيموعة م 

 نسيج  .م.بم بنك البوري  والشرق األوسط. عضو  ليل ايير

ون
تقل 

مس
 

 ال يوجد عضو مومد عبدالدائم
د عضو ماجد القنديل وج   ال يم

د عضو ماجد النهدي وج   ال يم

 .م03/09/2019 تاريخ م وحتم04/09/2016  ف  للم لدبدتت الّدورة الثالثة  مالحظة: -

 . تكوي  م لد اإلدارة وتصفيف تعماله.د

 يتكو  
 م   نم

 
 ق  ست  تعضاج غير تنويذيين وثالثة تعضاج مم  ستةاملجلد حاليا

 
 للجدو  ايوض  يل

 
   تعاله.ن وفقا

 

 لسجل ايساهمين وتواريخ تلك الطلبات وتسبابها:الشركة . عدد حلبات ه

 .ت رة  –م 08/03/2018 :الطلةتاريخ    -1

 الجمعية العامة العادية. -م 15/05/2018 :تاريخ الطلة  -3

 ت رة. -م 30/06/2018 :تاريخ الطلة  -4

 .ت رة  -م 30/07/2018 تاريخ الطلة: -5

 ت رة., –م 17/10/2018 تاريخ الطلة:  -6

ة اهتمامها بايقترحات التي يقدمها ايســــــــاهمون ومالحظاتهم واســــــــتوســــــــاراتهم حيا  تنشــــــــط على الشــــــــركة وتؤكد

م ويقوم املجلد بإحاحة تعضاجه مسؤو  عالقات ايس ثمري الشركة ومتابعة تعمالها م   ال  تواصلهم م  

 بكل  
 
 م رن وجدت.ون ايالحظات واالستوسارات التي يطرحها ايساهم علما

 ص  . و  و
 

 ل   ف
 
  ان  ج  ل

 
 .د  ل  ج  امل

  :جنة الّتنويذّية
ّ
 الل

 :تكوينها وتعضاؤها

جان التي تعاد املجلد تشــــــــــكيلها بعد بداية الّدورة 
ّ
جنة الّتنويذّية ه  رحدة الل

ّ
للم لد بقرار  الثالثةالل

رافّيةم يســـــــاعدته على تنويذ مســـــــؤولّياته ومهاّمه القا و ّية واإلشـــــــم 2016ســـــــتتم ر  6صـــــــادر ع  املجلد بتاريخ 

 وتتكّون 
 
 م هم:تعضاج تربعةم  حاليا

 )  تشرف بسيسو -
 
 (رئيسا
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(  ماجد النهدي -
 
 )عضوا

(    ليل ايير -
 
 )عضوا

(  بدر العنزي  -
 
 )عضوا

 :مهاّمها ومسؤولّياتها

 .ممارسة جمي  صالحّيات م لد اإلدارة تو بعضها بين فترات االجتماعات املحّددة التي تعقد با تظام .1

ارئةالعمل كم لد  .2
ّ
ف إلدارة ايسائل وايشاكل وايبادرات الط

ّ
 .مكل

جنة .3
ّ
ها الل  .رف  تقارير ر ى م لد اإلدارة ف  اجتماعه الّتا   حو  تّي رجراجات رسمّية اتخذت 

جنة الّتنويذّية آلّية لقادة م لد اإلدارة للمشـــــــــــــاركةم ضـــــــــــــم  الحدود التي وضـــــــــــــعها املجلدم ف   .4
ّ
ر الل

ّ
توف

 ّرقابة والّتواصل بشأن ايسائل الّتنظيمّية الهاّمة.عملّية صن  القرارات وال

 :8201اجتماعاتها  ال  عام 

جنة الّتنويذّية 
ّ
 م وه  على الّنوو اآلتي:2018 ال  عام  ( اجتماعات6ستة )عقدت الل

 األول االســــــــــــــــم
 م23/1/2018

 الثاني
 م7/3/2018

 الثالث
 م5/6/2018

 الرابع
 م18/9/2018

 الخامس
 م7/11/2018

 السادس
 م10/12/2018

 √ √ √ √ √ √ أشرف بسيسو
ض عنه √ √ √ ماجد النهدي  √ √ فو 

 تقدم باستقالته ألسباب شخصية √ د. علي الوزني
 √ √ √ √ √ √ بدر العنزي
 √ √ √ لم يعين بعد خليل المير

 

  :لجنة ايراجعة الّدا لّية 

 :تكوينها وتعضاؤها

جــان التي 
ّ
قراره رقم ب شـــــــــــــكيلهــا بموجــة ف  دورتــه الثــالثــة املجلد  توصـــــــــــــ ملجنــة ايراجعــة ه  رحــدة الل

 وحظيــــــ  بموافقــــــة الجمعيــــــة العــــــامــــــة التي عقــــــدت بتــــــاريخ شـــــــــــــكيلهــــــا بم 17/04/2017وتــــــاريخ  (6/2017)

/مســـتقل  ارج (م وتتكّون م  ثالثة تعضـــاج م08/05/2017
 
وعضـــوية  هم: الســـيد/ هاني عل  ايســـقطي )رئيســـا

الدائم )عضـــــــــو  العزيز عبد د ب  عبدكل م  الســـــــــيد/ فهد ب  عايد الشـــــــــمري )مســـــــــتقل  ارج ( الســـــــــيد/ موّم 

 مستقل(. /اإلدارة م لد
 

 :مهامها ومسؤولّياتها

؛ م  تجل الّتوّق  م  مدة فاعلّيتها ف  تنويذ األعما  الشركة اإلشراف على ردارة ايراجعة الّدا لّية ف   .1

 وايهّمات التي حّددها لها م لد اإلدارة. 

 دراسة  ظام رجراج الّرقابة الّدا لّية ووض  تقرير مكتوب ع  مرئّياتها وتوصياتها ف  شأ ه.  .2
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 ات الواردة ف ها. دراسة تقارير ايراجعة الّدا لّية ومتابعة تنويذ اإلجراجات الّتصحيوّية للملحوظ .3

الّتوصـــــــية ملجلد اإلدارة بتعيين املحاســـــــبين القا و يين وفصـــــــلهم وتوديد تتعابهم ويرامى عند الّتوصـــــــية  .4

 بالّتعيين الّتأكد م  استقاللّيتهم. 

وون بهــا  .5
ّ
متــابعــة تعمــا  املحــاســـــــــــــبين القــا و يينم واعتمــاد تّي عمــل  ــارج  طــاق تعمــا  ايراجعــة التي يكل

 ما  ايراجعة. تثناج قيامهم بأع

ة ايراجعة م  املحاسة القا وني وربداج ملحوظاتها عل ها. .6
ّ
 دراسة  ط

 دراسة ملحوظات املحاسة القا وني على القوائم ايالّية ومتابعة ما تّم ف  شأنها.  .7

 أنها.دراسة القوائم ايالّية األولّية والّسنوّية قبل عرضها على م لد اإلدارة وربداج الّرتّي والّتوصية ف  ش .8

 دراسة الّسياسات املحاستّية ايّتبعة وربداج الّرتّي والّتوصية ملجلد اإلدارة ف  شأنها. .9

 :8201اجتماعاتها  ال  عام 

 م وه  على الّنوو اآلتي:2018اجتماعات  ال  عام  (7ستة )ايراجعة عقدت  لجنة 
 الث

ـــم ـــــ  األول االسـ
20/01/2018 

 الثاني
15/03/2018 

 الثالث
24/04/2018 

 الرابع
04/06/2018 

 الخامس
25/07/2018 

 السادس
28/10/2018 

 السابع
09/12/2018 

 √ √ √ √ √ √ √ هاني ايسقطي
 √ √ √ √ √ √ × فهد الشمري 

 √ √ × √ √ √ √  مومد عبدالدائم

 والحوكمة لجنة الترشيوات وايكافآت: 

 :تكوينها وتعضاؤها

رشـــــــــــــيوات وايكافآت
ّ
جان التي  والحوكمة لجنة الت

ّ
كيلها م  قبل م لد اإلدارة ف  تشـــــــــــــ تمه  رحدة الل

الثة
ّ
على تنويذ  يســــــــاعدة املجلدم 2016ســــــــتتم ر  6ع  املجلد بتاريخ للم لد بقرار صــــــــادر  بداية الّدورة الث

 مسؤولّياته ومهاّمه القا و ّية واإلشرافّيةم وتتكّون م  تربعة م  تعضاج م لد اإلدارةم هم:

( مومد عبدالدائم .1
 
 )رئيسا

( ماجد النهــــــــــــــــــــــــدي .2
 
 )عضوا

( صـــــــال  حسين .3
 
 )عضوا

( جــــــواد حسين .4
 
 )عضوا

 

 :مهاّمها ومسؤولّياتها

ياســــات وايعايير ايعتمدة م  مراعاة عدم  -1  للســــّ
 
رشــــيح لعضــــوّية املجلد وفقا

ّ
الّتوصــــية ملجلد اإلدارة بالت

رف واألما ة.ترشيح تّي شخص سبق   ردا ته 
ّ

ة بالش
ّ
 ب ريمة مخل
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نوّية لالحتياجات ايطلوبة م  ايهارات ايناســـــــــبة لعضـــــــــوّية م لد اإلدارة ورعداد وصـــــــــف  -2 ايراجعة الســـــــــّ

للقدرات وايؤّهالت ايطلوبة لعضوّية م لد اإلدارةم بما ف  ذلك توديد الوق  الذي يلزم تن يخّصصه 

 العضو ألعما  م لد اإلدارة.

  لد اإلدارة وتقييم تعضاجه ورف  الّتوصيات ف  شأن الّتغييرات التي يمك  رجراؤها.مراجعة هيكل م -3

 .الشركة توديد جوا ة الّضعف والقّوة ف  م لد اإلدارةم واقتراح معالجتها بما يّتو  م  مصلحة  -4

ينم وعدم وجود تّي تعارض مصال  رذا كان ا -5
ّ
د بشكل سنوّي م  استقاللّية األعضاج ايستقل

ّ
لعضو الّتأك

 يشغل عضوّية م لد ردارة شركة ت رة.

بات الّنظامّية والّرقابّية. -6
ّ
 االلتزام بايتطل

وض  سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت تعضاج م لد اإلدارة وكبار الّتنويذيينم ويرامى عند وض   -7

 تلك الّسياسات استخدام معايير ترتبط باألداج.

 عاّم   بوجه   شـــــــــــــركاتالاللجان لتتماشـــــــــــــ م م  الئوة حوكمة التأكد م  ومراجعة اللوائح اينظمة ألعما   -8

 والئوة ح  
 
 على وجه الخصو .  التأمين شركات ة  م  وك

قة بووكمة  -9
ّ
مة تدفعها وتديرها  باســــــــــــتمرار  الشــــــــــــركة ايســــــــــــاعدة ف  تطوير ايمارســــــــــــات ايتعل

ّ
كي تظّل منظ

 األ القّيات ايهنّية.

رق التي تتعامل بها م  مختلف ت حاب ايصال .وسياساتها واستراتي ّياتها الشركة بيان هيكل  -10
ّ
 والط

 تعزيز الشوافية وتأكيد مبادئ ايساجلة واملحاسبة.  -11

 

 :2018اجتماعاتها  ال  عام 

جنة  ال  العام 
ّ
 م وكان سجّل الحضور على الّنوو اآلتي:( اجتماعات3م ثالثة )2017عقدت الل

 م09/12/2018 م18/09/2018 م27/02/2018 االســــــــــــــــــــــــــــــــم

 √ √ √ ائمالّد  د عبدمومّ 

ض عنه √ هديماجد النّ   √ فو 

 √ √ √ صال  حسين

 √ √ √ جواد حسين

 ة االس ثمار: ـــلجن 

 :تكوينها وتعضاؤها

جان التي تعاد املجلد تشــــــــــــكيلها بعد بداية الّدورة 
ّ
للم لد بقرار  الثالثةلجنة االســــــــــــ ثمار ه  رحدة الل

واإلشـــــــرافّيةم يســـــــاعدته على تنويذ مســـــــؤولّياته ومهاّمه القا و ّية  م2016ســـــــتتم ر  6املجلد بتاريخ ع  صـــــــادر 

 :التالية تسمائهم وتتكون اللجنة م م  ال  هذه الوترة عضو جديدد و  ب  تغيير وقد جرة ف ها 
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(   ماجد النهدي -
 
 )رئيسا

(   تشرف بسيسو -
 
 )عضوا

(   ماجد القنديل -
 
 )عضوا

(  حس  مومد -
 
 )عضوا

 

 :مهاّمها ومسؤولّياتها

د م  اإلدارة 
ّ
ركة بصـــــــوة عاّمة والّتأك

ّ
شـــــــاحات االســـــــ ثمارّية للشـــــــ

ّ
ى لجنة االســـــــ ثمار اإلشـــــــراف على الف

ّ
تتو 

ائدةم وايســـــــاعدة ف  الشـــــــركة االحترافّية وايالئمة الحتياجات  باتها والتزاماتهام وتقّيدها الّتام بالّنظم الســـــــّ
ّ
ومتطل

 ملخاحر. ويشمل ذلك اإلجراجات ايباشرة اآلتية:ضبط وترشيد درجة ا

ركة وتقديم الّتوصيات بشأنها ملجلد اإلدارة العتمادها -
ّ

 .توديد الّسياسات االس ثمارّية للش

ركة -
ّ

 .اإلشراف على تنويذ الّسياسات االس ثمارّية للش

شـــاحات االســـ ثمارّية بشـــكل عاّم والّتأكد م  تّن اســـ ثمارات  -
ّ
تدار باحترافّية م   ال  الشـــركة مراقبة الف

ركة وتداج مســــ شــــار االســــ ثمار ومدير االســــ ثمار واقتراح الّتعديالت تو 
ّ

مراجعة املحوظة االســــ ثمارّية للشــــ

 بشكل دورّي 
 
ما يكون مطلوبا

ّ
 .الّتغييرات التي يمك  رجراؤها كل

قة باس ثمارات  -
ّ
 .ومس شار اس ثماراتهاالشركة مراجعة قرارات فري  اإلدارة ايتعل

ياســـــــــة االســـــــــ ثمارّية والحصـــــــــو  على  - الحّيات املحّددة ف  الســـــــــّ د م  االلتزام الّدقي  بمســـــــــتوة الصـــــــــّ
ّ
الّتأك

 
 
ما يكون ذلك ضرورّيا

ّ
 .موافقة م لد اإلدارة كل

 :8201اجتماعاتها  ال  عام 

 على الّنوو اآلتي: سجل الحضور كان و م 2018 ال  عام  ( اجتماعات5 مسة )عقدت  لجنة االس ثمار 
 

ـــم ــ  االسـ
 األو  

 م23/01/2018
 الثاني

 م06/03/2018
 الثالد

 م05/06/2018
 الراب 

 م17/09/2018
 الخامد

 م09/12/2018

ض عنه √ √ √ ماجد النهدي  √ فو 
 √ √ √ √ √ أشرف بسيسو

 √ √ √ √ √ ماجد القنديل
 √ √ √ √ لم يعين بعد حسن محمد

  :لجنـــة ردارة املخاحر 

 :تكوينها وتعضاؤها

جان التي تعاد املجلد تشكيلها بعد بداية الّدورة الثالثة للم لد بقرار صادر 
ّ
لجنة ردارة املخاحر ه  رحدة الل

 لالئوة حوكمة الشـــــــــــركات الصـــــــــــادرة ع  مؤســـــــــــســـــــــــة النقد العربي م 2016ســـــــــــتتم ر  6ع  املجلد بتاريخ 
 
وفقا
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ّ
اإلدارة ف  اإلشـــــــــــراف على هيكل حوكمة لهذه اللجنة ف  مســـــــــــاعدة م لد  ئيدم الر   الغرضم  لم الســـــــــــعودي . ويتمث

مخاحر بالشـــــركةم باإلضـــــافة ر ى الضـــــوابط التوج هية واالســـــترشـــــادية الرئيســـــة وســـــياســـــات ردارة وتقييم مخاحر 

 
م
ة ردارة وتقييم املخاحر عمليّ  رم    عت  الشـــــركة فيما يتعل  ب مي  املخاحر ايتعلقة بأعما  وتنشـــــطة الشـــــركةم كما ت

  ات  صاص  وا ت ات  م  صميم مسؤوليّ 
 
ف   لم ردارة الشركة. ورن مسؤولية لجنة ردارة املخاحر ف  هذا الصدد تتمث

 
ّ
م باإلضـــــــــــــافة ر ى الرئيد التنويذي ( تعضـــــــــــــاج م  م لد اإلدارة3) ثالثةم وتتكّون م    اإلشـــــــــــــراف وايراجعةتو 

 وهم:

(  جواد حسين  -
 
 )رئيسا

(   ماجد النهدي -
 
 )عضوا

(   ائمالّد  د عبدموّم  -
 
 )عضوا

(  العنزي بدر  -
 
 )عضوا

 

 :مهاّمها ومسؤولّياتها

ايهام التالية ه  األنشطة ايشتركة التي تضطل  بها اللجنة ف  تنويذ تهدافها ايبينة تعاله. ويفبغ  تن تكون هذه 

الوظائف بمثابة دليل استرشادي على تسا  تن اللجنة يمكنها القيام بمهام رضافية واتخاذ سياسات ورجراجات 

 ف  ضوج تغير الظروف الت ارية تو ال شريعية تو التنظيمية تو القا و ية تو غيرها. رضافية حسبم
 
ا يكون مالئما

كما تضطل  اللجنة بأية مسؤوليات وواجبات ت رة قد تخو  لها م  قبل م لد اإلدارة م  وق  آل ر فيما 

 يتعل  بأهداف اللجنة ايبينة تعاله.

 كة واملحافظة على مستوة مقبو  م  املخاحرة للشركة.توديد املخاحر التي قد تتعرض لها الشر 

مراجعة وتقييم توديد اإلدارة لجمي  املخاحر الرئيسة التي تتعرض لها األعما  والوزن/ التصفيف الفسبي لهذه 

 املخاحر.

مراجعة وتقييم وض  ردارة الشركة الستراتي يات الحد م  املخاحر وتنويذ هذه االستراتي يات والور  التي 

 تقترحها اإلدارة  وتختارها اللجنة إلجراج ايزيد م  ايراجعة.

مراقبة فعالية وظيوة ردارة املخاحر ف  الوفاج بمسؤوليتها لتطوير واملحافظة على رحار عمل م موعة ردارة 

 املخاحر.

 اإلشراف على  ظـام ردارة املخاحـر بالشركة وتقييـم فعاليته.

م   ال  األ ذ  م  نتظ  مم  املخاحر ومتابعة تنويذها ومراجعتها وتوديثها بشكل  وض  رستراتي ية شاملة إلدارة 

 ة والخارجيّ ا ليّ بعين االعتبار التطورات وايتغيرات الّد 
ّ

 ركة.ة للش

 مراجعة واعتماد سياسات ردارة املخاحر.
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يل ايثا  م   ال  . )على ستدورّي   ضها لها على تسا   ل املخاحر وتعرّ وم  رعادة تقييم قدرة الشركة على ت

 تماري  ا تبار الضغو (.

 وص  رف  تقارير مم 
 
 ة ملجلد اإلدارة حو  التعرض للمخاحر والخطوات ايقترحة إلدارة هذه املخاحر.ل

 وصيات ر ى املجلد حو  ايسائل ايتعلقة بإدارة املخاحر.تقديم التّ 

 لية للتقليل م  املخاحر الكبيرة للعما ؛ تقييم مدة كواية وفعالية ت ظمة الرقابة الداكما تقوم اللجنة ب

واعتماد ومراجعة عمليات الرقابة الدا لية لاللتزام والتقيد بالقوا ين وايتطلبات التنظيمية والرقابية ذات 

 و  العالقة.
م
  م  نتظ  مم  ل  برف  تقارير ر ى م لد اإلدارة بشك ر املخاح   ردارة   تقوم لجنة

م
 مم قّد  تو حسة الحاجة. كما ت

 
ّ
 سنويّ الل

 
 جنة تقريرا

م
 ر ى املجلد ت

 
  ا

ّ
  صم لخ

 
وصيات قرير التّ   التّ اللجنة  ال  السنة. ويمك  تن يتضم   فيه تنشطة

 .لة بايسائل التي تنظر ف ها اللجنةذات الصّ 

 

 :8201اجتماعاتها  ال  عام 

 الحضور على الّنوو اآلتي: ل  م وكان سج  2018عام  ف ( اجتماعات 4) تربعةعقدت  لجنة ردارة املخاحر 
 

ـــم ــ  االسـ
 األو  

 م06/03/2018
 الثاني

 م05/06/2018
 الثالد

 م18/09/2018
 الراب 

 م09/12/2018

 √ √ √ √ جواد حسين
ض عنه √ √ ماجد النهدي  √ فو 

 √ √ √ × ائمد عبدالّد موّم 
 √ √ √ √ العنزي  بدر 

 

  :رعّية
ّ

 هي ة الّرقابة الش

ل منذ تأسيسها  سوليدرتيالتزم   شركة 
م
ر  ايطّهر ف  تنشطتها وتعامالتهام بالّسعودّية للّتكاف

ّ
تطبي  الش

ركة مباشرة الشركة ولتوقي  هذا الهدف الّسامي عّيف  
ّ

رعّية ترتبط بالجمعّية العمومّية للش
ّ

هي ة للّرقابة الش

ة ع  جمي  ردارات 
ّ
د م  مدة موافقتها الشركة م تعرض عل ها الشركة وتكون مستقل

ّ
جمي  تعمالها؛ للّتأك

ريعة اإلسالمّية 
ّ

 :التالية تسمائهم ت حاب الوضيلة تها م تتكّون م  عضويّ و السمواجم ألحكام الش

(  عبد العزيز فوزان الووزان كتور/الّد فضيلة 
 
 )رئيسا

تيل  كتور/الّد فضيلة 
ّ

(   يوسف عبدهللا الش
 
 )عضوا

يخ/
ّ

   وبي      ـــموّمد يعقب  ام ـــــــ ظ فضيلة الش
 
 ()عضوا

رعّية
ّ

 :تهداف هي ة الّرقابة الش

رعّية ف  جمي  معامالت   -1
ّ

 .الشركة بيان األحكام الش

ريعة اإلسالمّية.الشركة الّتوّق  م  التزام   -2
ّ

 بأحكام الش
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ياســـــــــات   -3 ركة واملحافظة على هوّيته اإلســـــــــالمّية ف  الســـــــــّ
ّ

رمّ  للشـــــــــ
ّ

اإلســـــــــهام فيما يخدم تنمية األداج الشـــــــــ

 وايعايير واإلجراجات و ووها.

رعّية واإلســـــــــهام ف   الذي توكمهف  الّتعريف بالّتأمين الّتعاوني الشـــــــــركة تعزيز مشـــــــــاركة  -4
ّ

وابط الشـــــــــ الضـــــــــّ

 تطويره.

رعّية
ّ

 :مهاّم هي ة الّرقابة الش

رعّية(:
ّ

ركة والئوة هي ة الّرقابة الش
ّ

رعّية للش
ّ

 م  تهّم مهاّم الهي ة التي  ّص   عل ها )الّسياسة الش

رمّ  ف  معامالت  .1
ّ

 لعمالئها ورصدار ما يلزم بشأنها.الشركة واينت ات التي تقّدمها الشركة الّنظر الش

قة بأنشطة  .2
ّ
رعّية ايتعل

ّ
 املختلوة.الشركة وض  ايعايير والّضوابط الش

د م  تنويذ الشــــــــــــركة مراقبة التزام  .3
ّ
ريعة اإلســــــــــــالمّية ف  جمي  تنشــــــــــــطتها ومعامالتهام والّتأك

ّ
بأحكام الشــــــــــــ

 قرارات الهي ة على الوجه الّصحيح.

ريعة اإلسالمّيةم م  اإلدارات ايعنّية. .4
ّ

 اإلسهام ف  تطوير اينت ات ف  ضوج تحكام الش

رعّية يو  .5
ّ

وي اإلجابة ع  االستوسارات الش
ّ
 وعمالئها.الشركة ظ

ركةم وقراجته ف  .6
ّ

رمّ  للش
ّ

 الجمعّية العمومّية. اجتما  رصدار البيان الّسنوّي ع  األداج الش

 :م8201اجتماعاتها  ال  عام 

رعّيةعقدت  هي ة الرّ 
ّ

مم حيد كان االجتما  2018 ال  عام  اتاجتماع ثالثة للشركة ف  دورتها الثا ية  قابة الش

  م.20/12/2018الثالد بتاريخ و  م16/04/2018الثاني بتاريخ و  م13/02/2018األو  بتاريخ 
 
 :وتعضاج اللجان كبار الّتنويذيينو مزايا ومكافآت تعضاج م لد اإلدارة  -ز

كبار و وّض  الّرواتة والّتعويضات والبدالت وايكافآت الّسنوّية التي حصل عل ها تعضاج املجلد ي الجدو  الّتا  

 :واللجان الّتنويذيين

 أكبر خمس تنفيذيين بما فيهم  أعضاء المجلس البيــان
 الر ئيس الت نفيذي والمدير المالي

واتب  3,173,702 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الر 
 1,063,500 679,800 البدالت

 248,782 1,073,589 المكافآت 
 4,485,984 1,753,389 اإلجمـالـي

 

م  الهي ة تو م  تّي جهة رشـــــرافّية تو تنظيمّية الشـــــركة تّي عقوبة تو جزاج تو قيد احتياحّي موروض على . ح

 تو قضائّية:
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 ال توجد.

 :الشركة تائج ايراجعة الّسنوّية لواعلّية رجراجات الّرقابة الّدا لّية ب - 

  سوليدرتييقّر م لد ردارة شركة 
م
ل تّن  ظاّم الّرقابة الّدا لّية ت

م
د  د  ع  الّسعودّية للّتكاف

م ة  ليم  س    على تسم

 الشركة وتّن  تائج ايراجعة الّسنوّية لواعلّية رجراجات الّرقابة الّدا لّية ب
م
 وهرّية  ج   رشكاالت   ع  وجود   ر  سو  لم ت

 تو مم 
 
 عنها. الّتنويه   ي ةم  ات  خالو

24 . 
م
  ة  اس  و  للمم ظات ة توّو تيّ  دم وج  الت

 
 الق

م
  ّي  ون  ا 

ّ
  ركة  للش

 
 .ة  نويّ الّس  ة  اياليّ  م  وائ  على الق

 

 رقرارات:.25

  ة ايعلومات بصورة عادلة اإلفصاح ع  كاف ل ت ه تمة للّتكافعوديسال سوليدرتييقّر م لد ردارة شركة

ؤثر علومات قد ة م  تي ولم يتم حذف  ة. تائج اياليها على النحذف يم

  ه ال يم  ســـوليدرتيردارة شـــركة  ّر م لدم ق  يم
ّ
عودّية للّتكافل ت  وجد هناش تّي رهو ات تو قروض تو تعباج الســـّ

 قرير. حتم تاريخ رعداد الت ركةالش تو حقوق على ممتلكات

  على ة الشــــركة يذكر بشــــأن قدر  شــــك وجده ال يم ل ت ة للّتكافالســــعودي ســــوليدرتيم لد ردارة شــــركة  ر قيم

 .تعا ىها بوو  هللا واصلة نشاحمم 

  ل تن سجال كافالسعودية للت سوليدرتيم لد ردارة شركة  ر قيم 
م
 حيح.                              الص كلدت بالشعت الحسابات ت

  ل تن  ظام الرقابة الدا ليكافالســعودية للت ســوليدرتيم لد ردارة شــركة  ر قيم 
م
 ة ت

م
ســد ســليمة عد على ت

 
م
 .بوعاليةوذ و 

 وفي  ؛؛وباهلل التّ 

 


