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 املحترمين  السعودّية للّتكافل                        سوليدرتيـادة مسـاهمي شركة الس

 الم عليكم ورحمة هللا وبركاته؛؛؛الس
 

  أتقدميطيب لي في البدء 
 
شـــــــركة ســـــــوليدرتي عن أعضـــــــاء مرل   دارة  لكم بخالص التحية والتقدير نيابة

  طالعكمالســـعودية للتكافل  
 
ديســـم ر  31ة اينتهية في ملجل  اإلدارة عن الســـنة ايالي نوي قرير الســـالت على ومقدرا

 صبو   ليهاالتي ت تطلعاتالو  خالل هذا العام ركةالش األحداث والتطورات التي مرت بهاالذي يتضمن أهم م 2019

 .تعالى بحول هللا القادمةم واألعوام 2020عام ل الشركة

 الستراتيرية الشركة
 
وفاء بما قطعته على نفسها الفي  اينصرمالعام سعت الشركة خالل وأهدافها  ووفقا

وزيادة وتنوعها زيادة ايبيعات  على بالتركيز  وزيادة النمو وتطوير خدماتها  الشــــــــــــركةتحســــــــــــين أداء ب م2018عام في 

م عام 2019؛ ولكن جاءت النتائج عك  ما كان متوقع لها  حيث كان عام الســــــعودي الســــــو   في حصــــــة الشــــــركة

في الوقت الحالي التأمين  و  ســــــــ لظروف الخارجة عن  رادة الشــــــــركة  والكل يعلم حالاو  الصــــــــعبة ملئ بالتحديات

من ايملكة العربية الســـعودية  عد تنفيذ  جراء خروج أكثر من مليوني وافد تناقص في عدد عمالئهمر به من ما يو 

 قطاع التأمينرتفاع تكاليف التشـــــعيل جعل أرلب شـــــركات   وكذلك االقرارات التصـــــحيحية لتنظيم ســـــو  العمل

 الســــــــــعريةاينافســــــــــة ة  كما أن يرادات وزيادة الطلب على اينترات التأمينيتعاني من الخســــــــــائر بالررم من نمو اإل 

ه وكان لها على القطاع بكامل بظاللهاهي األخرى أرخت  التأمينية قالت التحايل لدى  عض حاملي الوثائوتفشــــاي حا

 ايباشر على النتائج ايالية للشركة.التأثير السلبي 

في مناقشــــة  ملشــــركة جل اهتمامهبالتنســــيق مع اإلدارة التنفيذية با قد أولى أعضــــاء مرل  اإلدارةهذا ول

حليل هذه ايؤثرات والبحث عن الســـبل الكفيلة يعالجتها وتصـــحيحها وووـــع األمور في نصـــابها  و لك من خالل وت

 عية و قراره لحزمة من التوجيهات وايقترحات االجتماعات التي عقدها مرل  اإلدارة بمشاركة اإلدارة التنفيذية  

 تصويب النتائج ايالية للشركة.

تطلعاتهم الكرام بأنها اتخذت اإلجراءات التصحيحية الكفيلة بتحقيق أهدافهم و وتؤكد الشركة يساهميها 

  عد  جراء عدة توجيهاتأقرت حيث رؤية شاملة لتوجهات سو  التأمين  من خالل ووع أس  متينة من خالل 

األعمـــال التركيز على هـــات يكـــان من وــــــــــــمن تلكم التوجو   )ايركبـــاتطالطبي التـــأمينيـــة  لمحـــاف ل شـــــــــــــــامـــل تحليـــل

ربحــة وتعزيز الربحيــة
ة
من  مزيــدمع   تقليــل النفقــات التشــــــــــــعيليــة واإلداريــة ألق ــــــــــــا  درجــة ممكنــةو   التــأمينيــة اي

 .سير العمللتأكد من حسن ل بين  دارات الشركة املختلفة ايراقبة والضبط وايتا عة والتنسيق اليومي
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وعقد  متواصــــــلحت  يســــــهل متا عتها  شــــــكل  عدد من  دارات الشــــــركة دمجتم  ولزيادة ايراقبة اللصــــــيقة 

تحديث  على العملباإلوــــــــــــافة  لى   وتذليل ايعوقات التي قد تعترض أعمالهاجتماعات دورية يناقشـــــــــــــة األداء ا

يتماشا  مع   شكل في نمط تقديم الخدمة وتنوعها ايتسـارعة سـياسـة االسـترمار في الشـركة على وـوء ايتعيرات

 من خالل أحكام الشــــــرسعة اإلســــــالميةو  يتفقوبما ية األنظمة الرقابية واإلشــــــراف
 
 كبيرا

 
  التي توليها الشــــــركة اهتماما

قســــــم توجيه كما تم   تنفيذ القرارات التي تصــــــدر عن ألــــــحاي الفضــــــيلة رئي  وأعضــــــاء هي ة الرقابة الشــــــرعية

في هذا   والتأمين الهندســـــــاي وتأمين الحريق والتأمين البحري  مرلالتوســـــــع في خطول األعمال األخرى بايبيعات 

 حصـــــلت الصـــــدد  فقد 
 
تأمين الحماية  رخصـــــة العربي الســـــعودي على على موافقة مؤســـــســـــة النقد الشـــــركة مؤخرا

حصـــول على الو   Telesalesبيع اينترات ع ر الهاتف  خدمة وكذلك تم  طال   خصـــة البيع اإللكترونير و  واإلدخار 

البيع  كمــا قــامــت الشـــــــــــــركــة بــالتوقيع مع قنوات  Visit visa Insuranceتــأمين الزيــارة موافقــة ســــــــــــــامــا على منتج 

وأتـــاحـــت لعمالءهـــا خـــدمـــة البيع ع ر ايوقع اإللكترونيـــة  كمـــا  تاإللكتروني مع الوســـــــــــــطـــاء ألـــــــــــــحـــاي اينصـــــــــــــــا

 .مع سهولة التعامل معه  شكل مميز   عادة تصميمهاإللكتروني للشركة الذي تم تحديره و 

 في مســــــــــاهمة من جانب آخر و و 
 
في ظل و الكوادر الوطنيةوظائف واســــــــــتقطاي التوطين  في الشــــــــــركةمتا عة

من ايشــاركة  لتعزيز مبادئ ايســاواة بين الجنســين في بي ة العمل وتمكين ايرأة الراميةتوجهات الجهات اإلشــرافية 

التي تهدف  لى رفع نســــبة مشــــاركة ايرأة الســــعودية  2030رؤية ايملكة    بما يتوافق معفي النهضــــة والتقدم والر ي

ظائف الشــــــــــركة و ارتفعت نســــــــــبة العنصــــــــــر النســــــــــا ي في فقد وبناء  على توجيهات مرل  اإلدارة    في ســــــــــو  العمل

شــــــــــــــــاركن مع   م2019في عــــام  من  جمــــالي عــــدد ايوظفين %30 لى أكثر من  م2018عــــام % في 20من  املختلفــــة

تناولت الحقائب الشـــــــركة مقر داخل وخارج تدريبية  وورش عمل موظفي الشـــــــركة في برامج ودوراترصـــــــفا هن من 

الشـــــــــــركة    ليتم  عدادهم  شـــــــــــكل احترافي ومنرفي لقيادة دفة صـــــــــــناعة التأمين فيالّتأمين التدريبية كافة مراالت

 لجهود الشـــركة في
 
  واســـتمرارا

 
 اإلدارات ســـعودة الوظائف  شـــكل خاا وايملكة العربية الســـعودية عامة

 
  خاصـــة

كافة منسوبيها من دارات اإل  عدد من ولديها  العليا  فإن الشركة تفتخر بأنها في املجال البالتيني في نسبة السعودة

قدرتهم على  يمانها بفي الكوادر الوطنية و الشـــــركة  ثقةعلى  يدل و ن دل على شـــــايء  نما الســـــعوديين والســـــعوديات 

 .العربية السعودية أمين في ايملكةالتّ  ودفع عجلة صناعةتطوير في  العطاء وايساهمة

 يســاهمة الشــركة تراه املجتمع الســعودي  فإن الشــركة ســتعمل من خالل موقعها اإللكتروني 
 
واســتمرارا

 في مواصــلة و على ترســيأ أهمية التأمين ودوره  ايتاحةووســائل التواصــل االجتماوي ووســائل الدعاية 
 
لن تألو جهدا

ستبذل و تتبوأ مكانتها ايرموقة بين مصاف الشركات العاملة في مرال سو  التأمين سعيها نحو التقدم والر ي حت  

والوســـــــائل  لرفع مســـــــتوى الووي االجتماوي بأهمية التأمين من خالل وســـــــائل التواصـــــــل االجتماوي جهدها قصـــــــارى 

ان نوعهـــا لتعريف املجتمع بـــأفضـــــــــــــــل وســـــــــــــــائـــل األمـــان التي تمكنـــه من تخفيف آثـــار الكوارث أي كـــ األخرى ايتـــاحـــة

أو التقليل منها  ترقيف املجتمع لتالفي وقوع الكوارث والحوادثايساهمة ب تسعى الشركة في تها  وقبل  لكومسببا

 .بقدر اإلمكان
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ق مع متواف   تأمين تكافلي نحو وخطواتها  بإ ن هللا يواصـــــــــلة رســـــــــالتها هذه الجهودفي الشـــــــــركة وســـــــــتســـــــــتمر 

من مرلة )التمويل  أكثر مقدم خدمات تكافلية )جائزة في وقت ســـابق التي نالت عليه و  العراء ةاإلســـالمي الشـــرسعة

 على  حــــازت الشــــــــــــركــــة وكــــذلــــكالــــدوليــــة   
ة

اإلســــــــــــالمي  مويــــل  لجنــــة جوائز التّ  منل جــــائزة أفضــــــــــــــــل شــــــــــــركــــة تكــــافــــ

 (THE BIZZ)شـــركة جائزة التميز في األعمال ال تم منح كما   بمدينة أســـتانا برمهورية كازاخســـتان  GIFA) ةالعاييّ 

 هـــذه الجوائز بحق  مرلـــت  وقـــد إلتحـــاد العـــايي لاعمـــال الترـــاريـــةبـــدرجـــة التفو  من قبـــل مرل   دارة ا
 
تتويرـــا

بها الشــــــــــــركة في ســــــــــــبيل تطوير أعمالها والســــــــــــير في خط  ثابتة نحو تحقيق أهدافها  قامتللمســــــــــــاوي الحريرة التي 

 وستستمر  عون هللا وتوفيقه في املحافظة على التمسك بهذه الريادة التكافلية.  وأهداف مساهميها

 رير العادية اهتمامكم بحضـــــور أعمال الجمعية العامة والتقدير على أود أن أكرر لكم الشـــــكر وفي الختام 

 .حاتوسعيها نحو تحقيق مزيد من النراكل من ساهم في أعمال الشركة وآمن بقدرتها كذلك أشكر و للشركة  

 عنكم أشــــــــــــكر  أود أن كما
 
على جهودهم  في دورة املجل  الرا عة مرل  اإلدارة أعضـــــــــــــاءمن  زمال ينيابة

أتقدم أود أن  وكذلك  التأمينشـــــــــركات لتتبوأ مكانتها بين رصـــــــــيفاتها من الشـــــــــركة ب النهوض في ســـــــــبيل ومســـــــــاعيهم

في   ســــــهاماتهم ايلموســــــةرعّية على الشــــــالفضــــــيلة رئي  وأعضــــــاء هي ة الرقابة  أللــــــحاي برزيل الشــــــكر والتقدير 

 اإلخوةكما أود أن أشــــــــــــكر   مع العيرالشــــــــــــركة  بأعمال وعالقاتقة ايتعلايعايير والضــــــــــــوابط  ســــــــــــبيل التأكد من

 على وجه الخصوا. ومساهميها األوفياء بصفة عامةالشركة  وموظفي ةفي اإلدارة التنفيذي األفاول

 ايولى العلي القدير أن يوفق 
 
 ؛؛؛الجميع يا يحبه ويرواهسائال

 رئي  مرل  اإلدارة 

 

 

 عبداإلله  براهيم القاسمي
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 تقرير مرل   دارة

ل سوليدرتيشركة 
ة
 الّسعودّية للّتكاف

 م9201ط12ط31للفترة اينتهية في 

 

ادة ايســـــــــاه   ســـــــــوليدرتييســـــــــّر مرل   دارة شـــــــــركة  ل أن يقّدم للســـــــــّ
ة
عودّية للّتكاف ه ين الكرام تقرير  م  الســـــــــّ

نوّي   بـه القوائم ايـاليــالشـــــــــــــركـة عن نتــائج  الســــــــــــــاد الســـــــــــــّ
 
نـة اينتهيــة في ســـــــــــــواإليضــــــــــــــاحـات لل ايـدققــةة مرفقــا

   وم 12م )2019ط12ط31
 
 أهم التشـــهرا

 
ة الســـنة اياليتائج ايالية واألنشـــطة التي تمت خالل طورات والنتضـــمنا

 وائح واألنظمة ايّتبعة.كة  واإلفصاحات ايطلوبة حسب اللر للش
 

 لجهود 
 
الجمعيات  من خالل   مسـاهميهاالحقائق أمام  فافية وووـع  شـفي انتهاج مبدأ الالشـركة واسـتمرارا

 اجتماعنة لســـــــــــــهذه ا خالل  الشـــــــــــــركة العمومية  فقد عقدت 
 
م 2019ط06ط09بتاريأ العادية  للجمعية العامة ا

 والســـــيدط رئي  مرل  اإلدارة -القاســـــمي  براهيم دط عبداإللهالســـــيّ  من كّل  بحضـــــور بحي الندى الشـــــركة  بمقّر  

 .رئي  اللجنة التنفيذيةو  نائب رئي  مرل  اإلدارة –أشرف عدنان  سيسو 
 

 األنشطة الّرئيسة:  -1

ل نشــــال 
ّ
في فروع التأمين العام والتأمين الصــــحي وتأمين  مزاولة أعمال التأمين التعاونيفي الشــــركة يتمر

برميع األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أرراوها سواء  في مرال التأمين الشركة تقوم و    الحماية واالدخار 

تحريك األموال الرابتة والنقدية أو بيعها أو اســـتبدالها أو تأجيرها بواســـطتها مباشـــرة تملك و و أو اســـترمار أموالها 

 ألحكام أ
 
و بواســــطة شــــركات تؤســــســــها أو تشــــتريها أو باالشــــتراش مع جهات أخرى وتمار  الشــــركة أنشــــطتها وفقا

نظــام مراقبــة شـــــــــــــركــات التــأمين التعــاوني والئحتــه التنفيــذيــة واألنظمــة والقواعــد الســــــــــــــاريــة في ايملكــة العربيــة 

ركة لعمال ها جميع أنواع م الشــــــراخيص الالزمة من الجهات املختصــــــة  وتقدالســــــعودية  عد الحصــــــول على الت

الّتأمين العاّم مرل: )الّتأمين على ايركبات  الّتأمين الهندســــــــــــاّي  الّتأمين البحري  تأمين ايســــــــــــؤولّيات والحوادث 

ة و  خصـــــــــــــيــّ
ّ

ة  وتــأمين ايمتلكــات  وتــأمين الحوادث ال ـــــــــــــ أمين الجمــاوي للممّولين  تــأمين العــامــّ الحيــاة  ومنتج التــّ

 . أمين الطّبيباإلوافة  لى الت طيرانوليات الوتأمين مسؤ 

 : ة  واستراتيرياتها ايستقبليالشركةخطط  -2

في خذت لتحقيقها ايســـــــــتقبلية  وات ات واألهدافواالســـــــــتراتيري مرموعة من الخططالشـــــــــركة ووـــــــــعت 

 فيما يأتي: هاجملة من القرارات والتي يمكن  جمالسبيل  لك 
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 استراتيرية التسويق: .أ

 التواصــــــل االجتماوي و لك بخدمة عمال ها ع   ع ر قنوات   ةها الرســــــميالشــــــركة بحســــــابات   تميزت
ّ
ة الوســــــائل  ر كاف

ة عن الشــــــــركة ومنتراتها  مع اســــــــتمرار االســــــــتفادة ة مرئيّ واصــــــــل ايباشــــــــر مع الجمهور لتقديم مواد تعريفيّ والتّ 

ة واالحتفاالت ناسبات العاّم عاية واإلعالن  واسترمار ايالّد  ة  عرض  قليديّ من وسائل اإلعالم التّ  مدرو     شكل  

 يعايير م  ة  وتحســـــــــــين مســـــــــــتوى الخدمة ايقد  راريّ ها التّ وايعارض لتأكيد حضـــــــــــور الشـــــــــــركة وتعزيز عالمت  
 
ة طبقا

 
 
 خ  ت  الجودة  وســـــــــــــت

ة
ها بناء  على تقييم العمالء لخدماتها ومقارنتها باينافســـــــــــــين وبناء  على نتائج ات  الشـــــــــــــركة قرار   ذ

  راسات واألبحاثالّد 
ّ
 سويقيّ الت

 
 راريّ العالمة التّ  أداء   ع  تب  ة وت

ّ
 .ركة  ة للش

 

 ي. استراتيرّية ايبيعات:

 نتج التّ طة في مة عيرة وايتوســــــّ الصــــــّ  تاســــــتهداف أعمال اينشــــــ 
ّ
بي وتمكين الفروع والوكالء من تســــــويقها أمين الط

 
 
 ا مباشــــــرة

 
  على شــــــرول   عتمادا

ّ
 الت

ة
 ســــــب  ســــــعير اي

 
 االجوع  لي  دارة دون الرّ  ة  ق

ّ
 كتتاي وحســــــب الشــــــ

ة
 رول واي

 
ات ب  تطل

 ها في هذه الف ات.عتمادة ا التي تّم 

 
ة
 خ

ّ
 ط

ة
  الجعرافّي   اإلنتشـــار   الشـــركة لزيادة  جم مبيعات األفراد و لك من خالل   ة

ّ
 ماليّ في ايناطق الشـــ

ّ
ة ماليّ ة والشـــ

م فروع وقاعدة عمالء لديه د  دة ة و لك بتعيين وكالء جة كانيّ )منطقة القصـــــــــيم  حســـــــــب الكرافة الســـــــــّ   طســـــــــ  الوة 

 مة 
 
 في هذه ايناطق. رين  ش  نت

من  ايرخص لهـــامنترـــات تـــأمين األفراد من خالل البيع اإللكتروني مع شـــــــــــــركـــات الوســـــــــــــــاطـــة  على بيع   التركيز  

ر الســـــفر خاط  اإللزامي وتأمين م   اتم مبيعات األفراد )تأمين ايركبهم في زيادة  جاتســـــســـــقد والتي ســـــة النّ مؤســـــّ 

 وتأمين 
ّ
 .بية وتأمين اينازل ايسؤولية ايهنية الط

عتمدبناء قاعدة عمالء جدد    .القادمة عليها في الترديدات للسنوات   ية

  تفعيلة 
 
  اتة العالق

ّ
 خصي  ال 

ة
 عة.تنوّ ة مة   تأمينيّ اف  ح  بم   بيع   يب  ناد  م   واستقطاية  و   بالّس  ة

 ســـوالتي  جديدة   ة  تأمينيّ  نترات  في مة  اإلكتتاية 
ة
 م   في تنوسع   ال  فعّ   شـــكل   مة ســـاه  ت

 
 حف

 
  ايؤســـ ـــاي البيع   ة  ظ

ّ
 ركات  )الشـــ

 على سبيل ايرال:    الكبيرة  

  نتجة مة  .أ
ّ

 .(Stock Throughput Insurance)بما فيها املخزون بايستودعات  ة  البحريّ  حنات  تأمين ال 

في هذه  أمينّي  التّ  ط  في الوســـــــــــــ   ة  يا له من أهميّ   (Political Violence) ة  ياســـــــــــــيّ الســـــــــــــّ  األخطار   تأمينة  نتجة مة   .ي

 ايرحلة.

 أعضـــــــــــــاء مرال  اإلدارة وكبار ايدراء التّ   ةليّ و مين مســـــــــــــؤ أت نتجة مة   .ج
ّ

 & Directors)  . ركاتنفيذيين بالشـــــــــــــ

Officers Liability). 

     Visit visa insuranceمنتج تأمين الزيارة ) .د
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   .ه
ة
 م   لتأســـي    ان  توز  مة   شـــكل  ن يايعتمد   طاء  مع الوســـ   العمل   عالقة   وتطويرة  زيادة

 
 حف

 
 واز  ت  مة  ة  ظ

 
 في مبيعات   ة  ن

 فروع الشركة بايناطق. الشركة لتشمل  

  تحســـــينة   .و
ة
 أ

ة
 او  دورّي    شـــــكل   ة  وايتا ع   حصـــــيل  التّ  ووســـــائل   ر  ط

ّ
 ت

ة
  خا 

ة
التي  ة  والتشـــــرسعيّ  ة  القانونيّ  ل  بة ة الســـــ  كاف

 
 
 تحف

ة
 حقة   

  و  
 
  ات  ايديونيّ  ل  قاب  مة  ة  ماليّ  حتياطات  ارصد ل الشركة وتفاديا

ة
 اي

 
  تأ

ّ
 ة.ر  خ

  ة  دم  الخ   لتقديم   منّي  الزّ  بالجدول   لتزامة اال .ز
ّ

 Turnaround)  همروــــــــــا الشــــــــــركة وزيادة نســــــــــبة   مالء  لعة  ة  زم  الال

Time  .  

  .ح
ة
  نتاجي   مراقبة

ة
  مع اإلنتاج   دوري    شـــــــــكل   هة ومقارنتة  ي ايبيعات  وب  ومندة  روع  الفة  ة

ة
 صـــــــــ   وتقديم الن   ف  ســـــــــتهد  اي

 او  لتطويره   واإلرشادات  
ّ
  اإلجراءات   حا   ت

ّ
  زمة  الال

 
 مت  ما ت

 
 ووفق األمرة  ب  طل

 
 الشركة. ولوائح   ة  ظم  نأل  ا

 

  استراتيرّية اإلدارة الفنّية: -ج

  تلخيصة  يمكنة و 
 استراتيرّية اإلدارة الفنّية في الّنقال اآلتية: ح  مالم   أبرز 

 األخطار   لتقييم   الفنّية   أعلى ايعايير   وتطبيق   اينترات   لتسعير   االكتوارّية كأسا    االعتمادة على الّدراسات   .1

بة  
 
ت ى. ايكت 

ّ
خ و  د  ايت  م  في تقليل  الخطر  وتحقيق  العائ  سه 

ة
ها أن ت  والتي من شأن 

وائح الّصادرة عن الجهات الّرقابّية واإلشرافّية. .2
ّ
 االلتزامة باألنظمة والل

ة  مالّية  قوّية  وتصنيف  العملة على ت .3 ي تأمين   وي مالء  يد  ع 
نظيم اتفاقّيات   عادة  تأمين  تكافلّية  مع مة

ة  
  مع تعليمات  هي ة  الّرقاب 

 
ن  عليها وتتماشا

ركة  واألخطار  ايؤم 
ّ

 للش
 
ة زم 

ّ
 الال

 
ر الحماية  

ّ
وف

ة
ائتمانّي  عال  بحيث ت

رعّية  وفتح  آفا   لتعاون  أكثر  مع مة 
ّ

اي  أعلى.الش ت  عات  اكت   س 
 
ة

 
 أو  واف

 
ي تأمين   وافيين وزيادة يد    ع 

كة   .4 ار 
 

فاقّية  ايش
ّ
حة  أّي االنتقالة من ات ات ايرب  ر  ة  باينت  بة  والخاص 

 
ت ر  من األقسال  ايكت 

د 
 
 بأك ر  ق

ة
االحتفاظ

سبّية  )
ّ
ارة  ) Quota Share)الن ة  الخس 

تيحة Excess of Loss لى اتفاقّيات  زياد  ركة     والذي ية
ّ

  للش
 
االحتفاظ

ج  
نت  بة  وعلى سبيل  ايرال  مة

 
ت بي الـّتأمين   بكامل  األقسال  ايكت 

ّ
 .ومنتج تأمين ايركبات الط

5. . ؤّهل  ة املجاالت  الفنّية  لبناء  فريق  عمل  فّني  مة
ّ
فين في كاف

ّ
يلة وتطويرة ايوظ  تدريبة وتأه 

د بهدف  الحصـــــول  على  تقديمة الّدعم  وايشـــــورة   لى .6 دة الء  جة م   على اســـــتقطاي  عة
ة
 دارة  ايبيعات  وايســـــاعدة

ة  اف  حـــ  م   بـــات  عـــة  تنّو  مة    تـــأمينيـــّ
ّ
تطل م مع مة ة جـــديـــدة تتالء  والعمـــل على دراســـــــــــــــة و عـــداد منترـــات تـــأمينيـــّ

دي  زّو 
لي ومة قاو  ليط مة

 
شــــع ســــات ايالّية ومســــؤولّيات مة نترات ايؤســــّ و  وعلى ســــبيل ايرال مة تعّيرات الســــّ ومة

 خدمات ايطارات. 

ز على اينترات   ات ال .7
ّ
ّربحّية األعلى واألقل تنافسّية ومراقبة العملة على بناء  محفظة  تأمينّية  متنّوعة  تترك

زمة.
ّ

خا  اإلجراءات  الّتصحيحّية  الال
ّ
   األداء  شكل  دورّي  وات
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ة  .8 زمــة من الجهــات الّرقــابيــّ
ّ

ة   عــد الحصـــــــــــــول على ايوافقــات الال ار  هة للبيع  اإللكترونّي  ينترــات  مختــ  الّتوجــ 

وظ  في تق لحة مة  شـــــــــكل  م  ســـــــــه 
ة
ســـــــــويقّية واإلدارّية وكذلك الحّد من  يل  لواإلشـــــــــرافّية والتي ســـــــــت

ّ
الّتكاليف الت

فر  ايصــــــــــــاريف  املخاطر التي قد تنشــــــــــــأ من خالل البيع  الّتقليدّي  وعلى ســــــــــــبيل ايرال )منتج تأمين الســــــــــــّ

امــل لافراد
ّ

ارات الشــــــــــــــ ة  تــأمين الســـــــــــــيــّ بيــّ
ّ
ة للّزائرين  تــأمين اينــازل  مســـــــــــــؤوليــات ايهن الط بيــّ

ّ
وتــأمين  الط

بي لافراد وما  لى  لك .ثالطرف الرال
ّ
   الّتأمين الط

جان وفروعها  ات العالقة لتحقيق  .9
ّ
بات وتحدّيات صناعة الّتأمين والّتنسيق مع الل

ّ
تطل لة مع مة الّتفاعة

ة للّصناعة في ايملكة.  ايصلحة ايرجو 

الء كإدار ة املخاطر على ايش .10 م  ع  ارسع الكبيرة بالّتعاون  متقديمة خدمات  وافّية للعة
ي الّتأمين وعمل د  يع مة

المة فيها. وى األمن  والس  ست  ن عليها بهدف  تحسين  ورفع  مة  ايس  اييدانّي  لاخطار ايؤم 

نش ت  ايالّية  كالبنوش وشركات  الّتمويل. .11 ين الجماوي للمة ل 
ّ
و 

ركيزة والعملة لتوسيع محفظة  تأمين حماية ايم 
ّ
 الت

 

   -د
 
 امل

 
  رة اط  خ

ة
 :الشركة ا ه  هة واج  التي ت

 ر     ت  ع  عودي؛ والتي فروــــــت معايير عايية مة قد العربي الســــــّ ســــــة النّ حســــــب تعليمات مؤســــــّ 
 
ة إلدارة املخاطر  ونظرا

تعّددة  من املخاطر  وتتعامل  نواع  عّروة أل الّسعودّية للّتكافل مة  سوليدرتيلطبيعة  العمل  الّتأميني فإّن شركة  مة

  هأهّم هذ  ومن ر ّ م  ست  مة  معها  شكل  
ة
 ل معها اآلتي:عامة ر  الت  املخاطر وط

o ســـــــــــوليدرتيوالتي تتعرض لها شـــــــــــركة  مخاطر تطوير اينترات  
ة
 عند تعيير طبيعة  عض اينترات لكي ت
 
ي ّب  ل

أمين  عن طريق التقييم العــــادل لقيمــــة قســـــــــــــط التــــّ  هــــذه املخــــاطر الشـــــــــــــركــــة ب وتترنــــّ   رربــــات العمالء

طوير على ســـــــــــــلوش اينترات   ودراســـــــــــــة تأثير هذا التّ ة  ع  الجهات ايشـــــــــــــّر  عييرات الشـــــــــــــتراطات طابقة التّ ومة 

 لهم. ن  وايؤم  

o مخـاطر االكتتـاي   
ّ
 كــل مــا بفعــل   ســـــــــــــوليــدرتيأميني وتقوم قــة بتقييم طبيعــة العطــاء التّــ وهي املخــاطر ايتعل

 ها للتّ وسع  ب  
 
 ة بالوثيقة.د من حف  حقو  جميع األطراف ايعنيّ أك

o  ايطالباتمخاطر تســـــــــوية   
ّ
 وهي املخاطر ايتعل

 
تها  وقيمة الخســـــــــــائر طالبات ولـــــــــــّح قييم العادل للمة بالتّ  ة  ق

 ة  والتّ د  ايتكب  
 
 ة بالوثيقة بما فيهم ايسترمرين.د من حف  حقو  جميع األطراف ايعنيّ أك

o تمد  شـــــــــــــكل  وهي من أك ر األخطار التي قد تواجهها الشـــــــــــــركات الحديرة والتي تع مخاطر تقنية ايعلومات 

ســــــــتمرار بتقييم تقوم وبا ســــــــوليدرتي شــــــــركة مات. وعليه فإنايعلو  على األنظمة الحاســــــــوبية وتقنية ير  كب

وووع خطة معتمدة الستمرارية  تهاات واستدام  ة هذه التقنيّ فاعليّ  منة ضت ناسبة  مة  وتطوير أنظمة حماية  

 .األعمال وحماية البيانات من الكوارث

o ء لطبيعة األخطار ّي  التقييم ال ـــــــــــا   ســـــــــــبب عدة عوامل كالشـــــــــــركة ض لها تعرّ تقد والتي  مخاطر التســــــــــعير

ة  ومســـــــــــــتوى التنــافســـــــــــــيــة العــالي بين نــ    وعــدم وجود معلومــات كــافيــة عن طبيعــة األخطــار ايؤم  ة  نــ  ايؤم  
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بووـــــــع اإلجراءات  ســـــــوليدرتيشـــــــركة وقد قامت     بحري األســـــــعارســـــــم  ي الى ما ية ؤدّ ا قد ية الشـــــــركات مّم 

ســـــــــــــتخدام أســـــــــــــاليب التســـــــــــــعير ايعت رة  واألخذ بمشـــــــــــــورة  وي املخاطر و لك با همرل هذ ب  لترن  الالزمة 

 اإلختصاا كاإلكتواريين.

o   قد تتعرّ التي  يولةمخاطر الســــــــ 
ة
 ض لها الشــــــــــركات  ســــــــــبب عدم توفر مبال  ســــــــــيولة كافية ت

ّ
اماتها لتز اي عط

ختبارات اوقد قامت الشركة باإلجراءات ايتعارف عليها بهذا الخصوا من   النقدية على ايدى القريب

 ارة  و ل  وتحليــل لاووــــــــــــــاع ايتصـــــــــــــو  حمــ  الت  
ّ
    عت  بــاع تقنيــات مة ت

ّ
ق بتقييم االحتيــاطيــات وطر  رة فيمــا يتعل

 االسترمارات.

o مخـــاطر االئتمـــان  
ّ
ر ف على أنهــــا املخــــاطر ايتعل ع 

ة
قــــة بقــــدرة وهي تعت ر الوجــــه اآلخر ملخــــاطر الســـــــــــــيولــــة  وت

ة ر  عّد هذه املخاط   ب  بترن   ســــــــوليدرتيوتقوم   تراه الشــــــــركةراف األخرى على تســــــــديد مســــــــتحقاتهم األط

 جراءات ة  و فرض االئتمانيّ  ة للمعلومات  عوديّ الســــــــــّ الشــــــــــركة ها اإلســــــــــتفادة من خدمات ل من أهّم عوام  

 تحصيل صارمة.

o مخاطر االســــــترمارات ونســــــب العوائد  
ة
 ة التي تتعرّ من األخطار الهاّم ر    عت  ت

ّ
 فيركات خاصـــــــّ ض لها الشـــــــ

 
 ظّل  ة

 
ّ
 عامة بالتّ الشـــــــــــــركة وتقوم  ة ايســـــــــــــتقرّ رير ة وليّ ة الّد روف اإلقتصـــــــــــــاديّ الظ

ّ
ة ل مع هذه األخطار واتخا  كاف

ارمة  و ســـــــــــــناد هذه قابة الصـــــــــــــّ جراءات الرّ  و لك عن طريق   مكنبها  ن أجراءات للتقليص منها وترن  اإل 

وــوابط  من  وــ   ة  ع  ايشــّر   هات  ة من قبل الج  د  م  ة وايعت  ر     ايهام لذوي الخ رة من شــركات االســترمارات ايعت  

 .ة عالية  ة وشرعيّ فنيّ 

o  ّأمينمخاطر  عادة الت  
ة
 ة عة عوديّ الســــــــــّ  أمين  لها شــــــــــركات التّ  ضة من املخاطر التي قد تتعر   رة    عت  ت

 
 بصــــــــــفة   موما

قد ســــــــة النّ وعليه فقد قامت مؤســــــــّ   كبير   أمين  شــــــــكل  عادة التّ  ى شــــــــركات ها علعتماد  و لك ال  ة  ســــــــتمرّ مة 

 لطبيعة التّ  ة  م  صـــــــــــــار  عودي بووـــــــــــــع اشـــــــــــــتراطات  العربي الســـــــــــــّ 
ة
  وتلتزم شـــــــــــــركة طراف  د مع مرل هذه األ عاق

  سوليدرتي
ّ
 ة هذه ايعايير واالشتراطات.بكاف

o   شكل  ض لها قطاع ايتعر  والتي  ة   يالس ة  مخاطر السمع  
 
ومرل هذه املخاطر   كبير   لتأمين السعودي حاليا

 على أ ســــــــلبّي   د ينعك   شــــــــكل  ق
ّ

و ترديد أأمين تّ عن ال مالء  العة  ركات ايالي و لك  ســــــــبب عزوف  داء الشــــــــ

أمام  حافظة على ســـــــــــــمعتهاللمة  من اإلجراءات   بالعديد   ســـــــــــــوليدرتيوقد قامت شـــــــــــــركة  ة وثائقهم اينتهيّ 

م جابة عن تســـــــــاؤالتهلتواصـــــــــل االجتماوي مع العمالء واإل عمال ها واملجتمع  و لك بتفعيل جميع قنوات ا

 .ة  من الحرفيّ  عال   على مستوى   ايطالبات    وتسوية ةالبيعيّ خدمات ال  و وتقديم ايشورة

o  ســـــــــــــبب األووـــــــــــــاع ها شـــــــــــــركات التّ ض لمن املخاطر التي تتعرّ مخاطر الدول و املخاطر القطرية  
 
أمين عاييا

مر لهذه األووــاع لترنب هذا وتقوم الشــركة بالتحليل ايســت  ول األمنية والتوجهات الســياســية لتلك الد

 النوع من املخاطر.
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o و أ يقاف  عض اينترات  والتي قد تتفاقم لحّد  ة  قابيّ الرّ  الجهات   وقوانين   بأنظمة   مخاطر عدم االلتزام

وهذا من شأنه التسبب بخسائر مالية   عن القيام بأعمال التعطية التأمينية كامل   الشركة  شكل  يقاف  

 ات واإلجراءات التي من شأنها الت  ياس  بالعديد من الّس  سوليدرتيوتقوم شركة   فادحة
 
لتزام برميع د باالأك

 
ّ
  مع الجهات اي دة  جيّ  على عالقة   والحفاظ   ة  ظاميّ النّ  بات  ايتطل

ّ
 .ةم  نظ

  وآليّ  واإلجراءاتة  اتة ياس  الّس 
ة
 اخليّ وابط الّد الضّ  ة

ة
 :ة إلدارة املخاطرد  م  عت  ة اي

مسؤولية  دارة املخاطر بالشركة  وعلى لجنة   عاّم    شكل   سوليدرتيتقع على عاتق ايسؤولين التنفيذيين في 

اإلجرائية وآليات التحذير تحديد املخاطر وتقييمها وتحديد الفرا البديلة  والتطوير وتنفيذ الضوابط 

 من املخاطر واكتشافها  وعمليات ايراجعة ورفع التقارير ايتعلقة بالتقدم في العمل.
 

تقوم الشركة بتحديد املخاطر والضوابط اإلجرائية  ات العالقة من خالل قاعدة بيانات تشتمل على 

 سجل مخاطر شامل؛ يرعل من  دارة املخاطر جزء
 
 اتخا  القرارات في الشركة. ال يترزأ من سياسة ا

 

 -من خالل أعمال لجنة  دارة املخاطر  -بالشركة يساعد هذا اإلجراء مرل  اإلدارة وايدراء التنفيذيين 

 ب  مة  في وقت   ملخاطر الجديدةاكتشاف افي 
ّ
  ومن ثم  دارتها عن طريق تقييمها ومعالجتها ومراقبة مدى ر  ك 

 تقدمها.

 واإلدارة التنفيذية.دارة املخاطر لجنة  كتوبة من قبل ملوائح وللمساعدة في هذا اينهج تم  عداد 

  خطة  دارة املخاطر ايعتمدة وخطوات تنفيذها: 

عريف الواضحة لادوار ة التّ عمليّ  نة   وتتضم  سوليدرتيتكون مسؤولية  دارة املخاطر شاملة لجميع  دارات 

 ات.وايسؤوليّ 

 

  تشتملة كما 
ة
 خ

ّ
 ط

ة
  املخاطر   دارة لجنة ة

ة
 :د  م  عت  مة  زمنّي   ة على النقال التالية ومن  طار  د  م  عت  اي

o  عمل تقييم للمخاطر لجميع  دارات الشركة والعمليات األساسية لها  وكذلك تحديث سجالت  القيامة 

 
ة
 د  ع  املخاطر التي أ

 
 .ت سابقا

o  
ة
 خطة معالجة املخاطر  وتحديث قاعدة البيانات ايتعلقة بها. تنفيذ

o  
ة
 دارات حسب الحاجة.جراءات اإل  سياسات و  مراجعة

o  دارة املخاطر لاطراف ايعنية. لجنة داءالتقارير الالزمة عن أ  عدادة  

o  
ة
 ايستمّر   ايراقبة

ة
.ر  دارة املخاطر ايقر  لتدابير   ة

 
 ة سابقا
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 ايراجعة الدورية 

 في الجدول التالي:    وض  تقارير دورية كما هو مة   ر   دارة املخاطر ع   لجنة بتقييم أداء سوليدرتييقوم  مرل   دارة 

ة وتطورات داخلية أو خارجية تستدوي تحديثها أند وجود أي تعييرات نظامية مفاجع يتم تحديث االستراتيرية

 كما   أو  عادة النظر فيها
 
الخطة السنوية إلدارة املخاطر على مستوى  متا عةوبهذا تتم   تتم مراجعتها سنويا

 .لتأكد من فعاليتها بالشكل ايطلويلمرل  اإلدارة لجنة  دارة املخاطر ومن ثم على مستوى 

 الوصف جهة ايشاركة
اإلطار 

 الزمني

ومرل  اإلدارة ولجنة  دارة  مؤسسة النقد

 املخاطر والرئي  التنفيذي
 سنوي  مراجعة عامة لتقرير سجل املخاطر للشركة

والرئي   اإلدارةمرل  و   دارة املخاطر لجنة 

 التنفيذي

مراجعة استراتيرية  دارة املخاطر وتوثيق العمليات 

 و لك لتحديد التعيرات الكبيرة والرئيسية
 سنوي 

والرئي  اإلدارة مرل  و    دارة املخاطرلجنة 

 التنفيذي
 ربع سنوي  تقرير سجل املخاطر مع اإلدارة ايعنية.

 مراجعة  املخاطر والفرا البديلة اإلدارة ايعنيةالرئي  التنفيذي  
عند 

 الحاجة
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ركة:
ّ

  البيانات ايالّية للش

 :أهم بيانات قائمة ايركز ايالي  .أ
 

 موجودات عملّيات الّتأمين
2019 

 لاير سعودي

2018 

 لاير سعودي

2017 

 سعوديلاير 

2016 

 لاير سعودي

2015 

 لاير سعودي

 32,244,799 19,832,457 16,004,492 29,276,527 27,554,954 الّنقد وأرصدة لدى البنوش

 45,161,402 26,337,043 35,507,807 59,456,992 71,425,640 أقسال تأمين و أعادة تأمين مدينة   صافي

عيدي الّتأمين من ايطالبات تحت  حّصة مة

سوية
ّ
 الت

11,644,630 15,981,974 26,750,109 39,702,572 73,683,382 

قّدمة وموجودات أخرى   11,743,030 18,199,932 12,935,515 17,204,134 17,269,844 مدفوعات مة

عيدي الّتأمين من األقسال رير  حّصة مة

 ايكتسبة
14,896,240 15,648,797 13,395,050 7,952,594 41,687,670 

 116,857,108 133,721,849 63,376,836 114,885,209 195,827,974 ايستحّق من عملّيات ايساهمين

 78,017 - - -  مطلوي من أطراف  ات عالقة

 13,760,121 10,163,186 6,794,348 11,819,686 11,567,121 تكاليف اكتتاي وثائق الّتأمين ايؤّجلة

عّدات  صافي  12,977,867 10,289,432 9,810,528 8,498,931 8,949,477 ممتلكات ومة

 348,193,396 266,199,065 184,574,685 272,772,250 369,777,597 مرموع موجودات عملّيات الّتأمين

      موجودات ايساهمين

 71,404,356 166,266,760 136,172,937 128,814,737 184,395,315 فى حكمه نقد و ما

  -  81,223,709 105,278,929 وديعة مرابحة

 209,524,557 177,549,030 174,307,956 119,308,143 77,738,607 استرمارات

ستحّق من عملّيات الّتأمين       مة

 55,500,000 55,500,000 55,500,000 37,500,000 37,500,000 وديعة نظامّية

  767,554 109,681 5,905,399 6,406,147 الدخل ايستحق من وديعة ألجل

 336,428,913 400,083,344 366,090,574 372,751,988 411,319,001 مرموع موجودات ايساهمين

 684,622,309 666,282,409 550,665,259 645,524,238 781,096,598 مرموع ايوجودات

 

 

 

 



 

Public 
13 

 

 
 

 
2019 

 لاير سعودي

2018 

 لاير سعودي

2017 

 لاير سعودي

2016 

 لاير سعودي

2015 

 لاير سعودي

مطلوبات عملّيات 

 الّتأمين
 154,820,052 116,275,880 62,666,810 74,632,787 73,161,223  جمالي مطالبات تحت التسوية

ي الّتأمين الّدائنة  يد  ع 
 19,415,392 2,064,764 8,819,001 4,421,291 6,802,967  مم مة

 
 16,116,326 20,306,175 21,745,048 31,057,216 27,594,408  مم وعموالت دائنة 

 
 6,326,996 5,286,586 4,188,801 5,814,622 18,299,836 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

 3,667,588 3,162,255 3,762,617 3,946,283 4,002,995 تعويضات نهاية الخدمة للموظفين 

حقٌّ لجهة  ات عالقة    ست   - - -   مة

حقٌّ الى عمليات ايساهمين   ست    -    مة

 
 130,730,892 110,326,797 68,906,054 130,692,174 211,332,212  جمالي أقسال التأمين رير مكتسبة 

 
 3,450,765 1,844,518 2,886,657 2,664,311 2,135,396 عمولة  عادة تأمين رير مكتسبة 

 13,665,385 1,766,187 1,769,623 14,852,273 15,545,710 احتياطيات عجز الاقسال و احتياطيات أخرى  

حقٌّ  لى أطراف  ات عالقة  ست    135,504 180,983 145,982 145,983 مة

 348,193,396 261,168,667 169,339,928 268,226,939 369,359,253 مرموع مطلوبات عمليات التأمين  

  

 
 - 5,079,238 9,419,045 4,312,023 39,696 الفائض ايتراكم -عمليات التأمين -فائض

الربح االكتواري ايتراكم ط )الخسارة  على خطة  

 اينافع املحددة
378,648 233,288 230,047 (48,840) - 

  266,199,065 184,574,685 272,772,250 369,777,597 عمليات التأمين -مرموع ايطلوبات والفائض 

مطلوبات وحقو  

 ايساهمين
      مطلوبات ايساهمين

 142,549 146,108 148.092 107,448 112,287 مصاريف مستحّقة ومطلوبات أخرى  

حقٌّ  لى عملّيات التأمين   ست   116,857,108 133,721,849 63,376,836 114,885,209 195,827,974 مة

 16,013,800 19,999,072 10,872,828 6,581,745 4,295,056 زكاة ووريبة دخل  

هة   ات عالقة   ستحقٌّ  لى ج      396,365 744,828 مة

 133,013,457 153,867,029 74,397,756 121,970,767 200,980,145 مرموع مطلوبات ايساهمين 

 555,000,000 555,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 رأ  ايال حقو  ايساهمين

احتياطي القيمة العادلة لالسترمارات ايتاحة  

 للبيع         
2,491,171 - (16,925,431) (21,937,958) (25,626,476) 

 (325,958,068) (286,845,727) 48,111,446 (9,725,582)  48,966,671) األرباح ايبقاة ط )الخسائر ايتراكمة   

   6,814,356 6,814,356 6,814,356 االحتياطي النظامي 
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2019 

 لاير سعودي

2018 

 لاير سعودي

2017 

 لاير سعودي

2016 

 لاير سعودي

2015 

 لاير سعودي

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

 203,415,456 246,216,315 291,692,818 250,781,221 210,338,856 مرموع حقو  ايساهمين 

 336,428,913 400,083,344 366,090,574 372,751,988 411,319,001 مرموع مطلوبات وحقو  ايساهمين 

مرموع مطلوبات عمليات التأمين وايطلوبات  

 وحقو  ايساهمين     
781,096,598 645,524,238 550,665,259 666,282,409 684,622,309 

 أهم بيانات قائمة نتائج عملّيات الّتأمين: .ي
 

 

 للّسنة اينتهّية في 

 2019ديسم ر  31

 لاير سعودي

 للّسنة اينتهّية في 

 2018ديسم ر  31

 سعوديلاير 

 للّسنة اينتهّية في 

 2017ديسم ر  31

 لاير سعودي

 للّسنة اينتهّية في 

 2016ديسم ر  31

 لاير سعودي

 للّسنة اينتهّية في 

 2015ديسم ر  31

 لاير سعودي

 303,406,246 262,446,640 136,134,467 245,856,874 391,021,050  جمالّي أقسال الّتأمين ايكتتبة

 (89,925,406) (29,082,227) (22,221,922) (22,474,219) )23,423,576) الّتأمين ايسندةأقسال  عادة 

 (3,584,807) (4,472,727) (4,405,584) (3,566,886) (3,913,583) أقسال تأمين فائض الخسارة

 209,896,033 228,891,686 109,506,961 219.815.769 363,683,890 صافي أقسال الّتأمين ايكتتبة

 الحركة في أقسال الّتأمين رير ايكتسبة 

 واحتياطّي عجز األقسال  صافي
(81,392,596  (59,532,374) 46,863,200 (13,330,980) (4,676,133) 

 205,219,900 215,560,706 156,370,161 160,283,395 282,291,294 صافي أقسال الّتأمين ايكتسبة

 (156,176,791) (151,662,749) (121,870,940) (121,876,375)  280,021,468) ايدفوعة جمالّي ايطالبات 

ي الّتأمين من ايطالبات ايدفوعة يد  ع 
  حّصة مة

 مصاريف ايطالبات واالستردادات  صافي
40,904,047 20,325,235 28,360,639 48,780,182 

 

38,092,076 

 

سوية  صافي 
ّ
 الحركة في ايطالبات تحت الت

 الّتعّير في االحتياطّيات األخرى 
)2,874,087( (22,451,410) 40,849,682 7,469,032 (53,785,498)  

      

 (171,870,213) (95,413,535) (52,660,619) (124,002,550)  241,991,508) صافي ايطالبات ايتكّبدة

 قسط التأمين وأقسال*الحركة في احتياطي 

بة  س 
 
 الّتأمين رير ايكت

(693,437) (13,365,353) 
916,836 8,980,003  

 (26,945,738) (27,937,586) (16,519,154) (15,303,290)  24,440,864) تكاليف اكتتاي وثائق الّتأمين

 4,579,457 9,254,119 9,074,575 14,481,564 9,888,949 دخل عموالت  عادة الّتأمين

 - - -   مصاريف رقابّية و شراف

 10,983,406 110,443,707 97,181,799 22,093,766 25,054,434 صافي نتائج االكتتاي

 (65,299,957) (59,651,330) (55,830,200) (70,761,167)  80,298,337) مصاريف عمومّية و دارّية

56,943,523 (54,316,551) 50,792,377 43,398,072  46,985,451)  صافي الفائض من عملّيات الّتأمين
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 للّسنة اينتهّية في 

 2019ديسم ر  31

 لاير سعودي

 للّسنة اينتهّية في 

 2018ديسم ر  31

 سعوديلاير 

 للّسنة اينتهّية في 

 2017ديسم ر  31

 لاير سعودي

 للّسنة اينتهّية في 

 2016ديسم ر  31

 لاير سعودي

 للّسنة اينتهّية في 

 2015ديسم ر  31

 لاير سعودي

صافي الفائضط )العجز  املحّول  لى عملّيات 

 ايساهمين
(56,943,523  46,985,451 (39,058,265) (45,713,139) 54,316,551 

  5,079,238 4,339,807 -  صافي نتيرة الّسنة ط الفترة

*الربح االكتواري ايتراكم ط )الخسارة  على 

 املحددهخطة اينافع 
(25,736  3,241 278,887 (99,238)  

 - 4,980,000 4,618,694 (3,241)  25,736)  جمالي الدخل الشامل للسنة

 

ركة:         -4
ّ

 تحليل  يرادات الش

ركة 
ّ

ركة بتحليل  يراداتها من خالل توزسعها على أبرز اينترات الّتأمينّية التي استطاعت الش
ّ

قامت الش

 على الّنطا  الجعرافي وبناء على قنوات البيع  والذي يمكن تسويقها خالل العام 
 
اينصرم وبتوزسعها أيضا

 استرالؤه من خالل الجداول والّرسوم البيانّية ايدرجة أدناه:
 

 صافي األقسال ايكتتبة  جمالّي األقسال ايكتتبة اينتج الّتأميني

 2018 2019 2018 2019  لاير سعودي)

 137,077,721 201,387,740 138,577,721 203,547,740 الّتأمين الطّبي

 484,478 626,120 8,037,656 9,568,221 تأمين حريق وممتلكات 

 76,555,315 155,334,575 78,138,475 156,617,890 تأمين ايركبات 

 1,813,382 2,221,868 6,831,500 8,381,396 تأمين الحوادث العاّمة

 693,733 269,580 7,674,888 3,656,470 الّتأمين الهندسايّ 

 3,191,137 3,844,007 6,596,634 9,249,333 تأمينات أخرى 

 219,815,769 363,683,890 245,856,874 391,021,049 املجموع

 

 يوّض   الجدول الّتالي اإليرادات بناء  على الّنطا  الجعرافي:
 

 اينطقة 2019 2018

 اينطقة الوسط   314,716,060   173,515,073 

 اينطقة العربية  39,840,447   24,812,587 

 اينطقة الشرقية  36,464,542   47,529,214 

ـــــاالجم  391,021,049   245,856,874  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ  اليـ

 

Type text here
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 اإليرادات بناء  على قنوات البيع:يوّض   الجدولة أدناه توزسع 

 قنوات البيع 2019 2018
 البيع رير ايباشر )وسطاء طوكالء   333,912,235  85% 74,993,291 98%

 البيع ايباشر   57,108,815  15% 61,141,175 2%

ـــاإلجم  391,021,049  100% 136,134,467 100% ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ  اليـ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

المنطقة الوسطى المنطقة الغربية المنطقة الشرقية

2019 314,716,060 39,840,447 36,464,542

2018 173,515,073 24,812,587 47,529,214

 -
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2018

(وكالء/ وسطاء) البيع الغير المباشر البيع المباشر االجمالي

2019 333,912,235 57,108,815 391,021,049

2018 240,473,870 5,383,004 245,856,874

 -
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شعيلّية عن نتائج الّسنة اياوية.  -5
ّ
  يضاح الفروقات الجوهرّية في الّنتائج الت

بة  نسبة التعّير قيمة التعّير 2018 2019 البيان )لاير سعودي   الّسب 

 %59  145,164,175   245,856,874   391,021,049   جمالّي األقسال ايكتتبة
 

 %65  143,868,121   219,815,769   363,683,890  صافي األقسال ايكتتبة

 %130 (158,145,093)  (121,876,375)  (280,021,468)   جمالّي ايطالبات ايدفوعة
 

 %95 (117,988,958)  (124,002,550)  (241,991,508)  صافي ايطالبات ايتكّبدة

أرباح استرمارات أموال 

 ايساهمين
 14,841,614   (10,989,967) - -  

  %26-  15,774,623  (59,695,559)  (43,920,936)  صافي الربحطالخسارة قبل الزكاة
فائض )عجز  عملّيات الّتأمين 

ارات   منها عائد استرم 
 
مخصوما

لة الوثائق )نتائج العملّيات  م  ح 

شعيلّية 
ّ
 الت

 (56,943,523)  (46,985,451)  (9,958,072) 21%  

وّض    شعيلّية عن الّسنة اياوية ية
ّ
الّرسم البيانّي الّتالي مقارنة لنسب الّتعّير للفروقات الجوهرّية في الّنتائج الت

  :2018  مقارنة بالفترة ايماثلة من العام الّسابق )2019)

 

 
 

  ارة ي  ع  اي   -6
ة
 ب  اس  ح  امل

 :  ي 

  ع  ايراج   في تقرير   ورد  
 
ركة قد تّم  عدادة ارجّي بأّن القوائم ايالّية الخ

ّ
 يعيار الّتقارير ايالّية الّدولّية للش

 
ها وفقا

 يعايير املحاسبة ايت  
 
  ف  ار  ع  ولي  وفقا

ة
 د  م  عت  عليها في ايملكة اي

ة
 بين القانونيين.حاس  من قبل الهي ة الّسعودّية للمة  ة

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%
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140%

إجمالّي األقساط 
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صافي األقساط 
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إجمالّي المطالبات 
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صافي المطالبات 
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الخسارة /صافي الربح
قبل الزكاة

نسبة التغيّر 59% 65% 130% 95% -26%

نسبة التغيّر
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7-  
ة
ركات تا عة دة وج  ال ت

ّ
 .داخل أو خارج ايملكة ش

 وأدوات دين صادرة لشركات تا عة.وجود ألسهم  ال  -8

 في توزسع األرباح: الشركة سياسة  -9

ركة على ما يأتي: الخامسةتنّص اياّدة 
ّ

 واألربعون من الّنظام األسا  للش

 ترّنب الزكاة ووريبة الّد  -
ة
 ة.ر  قر  خل اي

 %  من األرباح الصّ  20ترّنب )  -
  ة  العاديّ  ة  العاّم  ة  للجمعيّ  افية لتكوين احتياطي نظامي  ويروزة

 
هذا  وقف

 %  من رأ  ايال ايدفوع.100جمالي االحتياطي ) مت  بل   رنيب  التّ 

  ة  ة العاديّ ة العاّم للجمعيّ   -
ة
أخرى   ات  احتياطيّ  تكوين   ر  قّر  عند تحديد نصيب األسهم في صافي األرباح أن ت

 
 
  قة حّق  الذي ية  در  و لك بالق

 
 أو ي  الشركة  مصلحة

 
 ين.م  على ايساه   اإلمكان   ر  قد   ة  ثابت   أرباح   توزسع   لة كف

 .بذلكالشركة  لى  في ف ة األسهم  ات األحقّية في الّتصويت لعدم وصول بالغ   ألّي مصلحة  ال وجود  -10

11-  
 

مرل  اإلدارة أو كبار الّتنفيذيين  ألعضاء   اكتتاي تعودة  وحقو    تعاقدّية   مالّية   أو أورا    ألّي مصلحة   وصف

ركة: دين   أو أدوات   وأقربا هم في أسهم  
ّ

 للش

قر  
ة
ه ليست هناش أّي مصلحة  الشركة ت

ّ
 مرل    ألعضاء   تعودة  اكتتاي   وحقو    تعاقدّية   مالّية   أو أورا    بأن

ركة   دين   أو كبار الّتنفيذيين فيها وأقربا هم في أدوات  الشـــــــــــركة  دارة 
ّ

 للشـــــــــــ
ّ
مرل   دارة  أعضـــــــــــاء   لكّية    ّن مة    ال

 في اآلتي: تنحصرة الشركة لكّية في أسهم هم الذين لهم مة ّتنفيذيين وأقربا   وكبار الالشركة 

 اسم عضو مرل  اإلدارة
عدد األسهم 

 ايملوكة مباشرة
 2018في بداية  

عدد األسهم 
رير ايملوكة 
 بدايةمباشرة في 
2018 

  جمالي عدد 
األسهم 
 ايملوكة

في بداية  
2018 

ة في نسبة ايلكيّ 
 2018بداية 

عدد األسهم 
ايملوكة 

مباشرة في 
  2018 نهاية

عدد األسهم 
رير ايملوكة 

 مباشرة في 
 2018نهاية 

 عدد  جمالي 
األسهم 
 ايملوكة 

 2018 نهايةفي 

ة في نسبة ايلكيّ 
 2018نهاية 

نسبة 
 رعيّ 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  سيسوعدنان أشرف 

 % 0 0.0036 900 900 900 0.0036 900 900 900 حسينش ر جواد 

 خليل  سماعيل ايير
( 

ّ
 مرموعةل عن ممر

  القابضة سوليدرتي
 % 0 27.5 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6875000 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 27.5 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6875000 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمود محمدحسن   
( 

ّ
 مرموعةل عن ممر

  القابضة سوليدرتي
 % 0 27.5 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6875000 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 27.5 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6875000 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 % 0 0.0022 554 554 554 0.0022 554 554 554 محّمد عبدالّدائم

 % 0 0.00003 9 9 9 0.00003 9 9 9 القنديلعلي ماجد 
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  ألّي  ال وجود   -12
 
 .الشركة ى لعمويالت قروض أو ت

  للّتحويل وحقو    قابلة   ن  ي  د   أدوات   ألّي  ال وجود   -13
 
 .يارالخ

 .ن  ي  د   أدوات   بموجب   أو اكتتاي   تحويل   حقو    ألّي  ال وجود   -14

 .لالسترداد   قابلة   ن  ي  د   ألّي أدوات   أو  لعاء   أو شراء   استرداد   ألّي  ال وجود   -15

 : ة  اإلدار   مرل    اجتماعات   -16

  ســـــــــــــتــة  م2019الســـــــــــــعوديــة للتكــافــل خالل العــام  ســـــــــــــوليــدرتي  عقــد مرل   دارة شـــــــــــــركــة وتوفيقــه عون هللا 

 على النحو التاليخارج ايقر  و لك  ينواجتماعالرئي  للشركة  بايقر  أربعة  اجتماعات

 ايقر الرئي  بالرياض. –م 2019مار  12ه ايوافق 1440رجب  5بتاريأ االجتماع األول:  -

 مدينة اينامة. –م 2019مار  19ه ايوافق 1440رجب 12بتاريأ االجتماع الرـــــاني:  -

 ايقر الرئي  بالرياض.–م 2019مايو  9ه ايوافق 1440رمضان  4بتاريأ االجتماع الرالث:  -

 ايقر الرئي  بالرياض. –م 2019يونيو  18ه ايوافق 1440شوال 15 بتاريأ االجتماع الرابــــع: -

 مدينة اينامة. –م 2019سبتم ر 19ه ايوافق 1441محرم  20بتاريأ  االجتماع الخام : -

 ايقر الرئي  بالرياض. –م 2019ديسم ر 10ه ايوافق 1441ربيع اآلخر 13بتاريأ  االجتماع الساد : -
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 :كالتاليوقد كان سجل حضور أعضاء مرل  اإلدارة 

ــــــــم ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  اينصب االســ
 االجتماع

 األول 

 االجتماع

 الراني

 االجتماع

 الرالث

 االجتماع

 الرا ع

 االجتماع

 الخام 

 االجتماع

 الساد 

ـــــــمي ــ ـــــداإلله القاسـ  √ √ √ √ √ √ رئي  املجل  عبـ

 √ √ √ √ √ √ نائب الرئي  أشرف عدنان  سيسو

 √ √ √ √ √ √ عضو املجل  جواد محمد حسين

 غادر المجلس بنهاية الدورة الثالثة √ √ √ عضو املجل  صال  حسن حسين

 √ √ √ √ × √ عضو املجل  محمد عبدالدائم

 √ √ √ √ × √ عضو املجل  القنديلماجد علي 

 غادر المجلس بنهاية الدورة الثالثة √ √ √ عضو املجل  ماجد صال  النهدي

 √ √ √ √ √ √ عضو املجل  حسن محمد محمود

 √ √ √ √ √ √ عضو املجل  خليل  سماعيل ايير

 √ √ √ تم ترشيحه في بداية الدورة الرابعة عضو املجل  صال  آل نشوان

 √ √ √ تم ترشيحه في بداية الدورة الرابعة عضو املجل  الشر يباسم 

 ص   ألّي  وجود   ال  -17
 
     وطرف  الشركة بين  ة  فق

 
 .ة  ي عالق

  عقود   -18
 
رك

ّ
  ة  للش

  ألّي من أعضاء   يكونة
 
 فيها: مرل  اإلدارة أو كبار تنفيذييها مصلحة

 
ة
ه ال ية الشـــــــــــــركـة ّر ق  ت

ّ
ركـة   أّي عقـد   دة وجـ  بـأنـ

ّ
هـا مرل  اإلدارة أو رئيســـــــــــــ   ه أّي من أعضــــــــــــــاء  أطرافـ   أحـد   للشـــــــــــــ

 نهم.مة  بأّي    ي عالقة   شخص   أو ألّي  الّتنفيذّي أو مديرها ايالّي أو أّي من كبار تنفيذييها

فا    ترتيب   ألّي  جود  ال وة  -19
ّ
أو  الّتنفيذيين عن أّي راتب   من أحد أعضاء مرل  اإلدارة أو أحد كبار  ل  تنازة  أو ات

 .تعويض  

 .في األرباح   حقو    عن أّي الشركة ي م  اه  س  مة  أحدة  ه  بموجب   ل  تناز   أو اتفا    ترتيبات   ألّي  جود  ال وة  -20
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 (:بالّريال الّسعودي) لّنظامّية ايستحّقة:ايدفوعات ا -21

ــــــة  2018 2019 الجهـ

دة  الّرسوم الجمركّية وج 
ة
دة  ال ت وج 

ة
 ال ت

 5,502,034 987,400 الّزكـــاة

 13,466,865 12,338,077 الّضريبة

 1,735,177 1,886,822 ايؤّسسة العاّمة للّتأمينات االجتماعّية

 268,745 269,393.94 تكاليف الّتأشيرات والجوازات

 385,715 344,976.45 رسوم تداول 

 1,224,288 1,950,003 رسوم مؤّسسة الّنقد العربي الّسعودي

 1,385,354 2,036,053 الّتعاونيرسوم مرل  الّضمان الصّحي 

 

22-  
ة
  ات  أو احتياطيّ  استرمارات   أّي  دة وج  ال ت

ة
 نش  أ

 
 مة  ة  يصلح   ت  ئ

 
 .الشركة ي ف  وظ

 الواجب اإلفصاح عنها بموجب الئحة ح   ايعلومات   -23
 
ركات:  ة  م  وك

ّ
 الش

 ما تّم تطبيقه من أحكام الئحة الحوكمة  وما لم يطّبق  وأسباي  لك:أ. 

ل  شكل   سوليدرتيتلتزم شركة 
ة
 بالئحة ح   عاّم   الّسعودّية للّتكاف

 
ركات  ة  م  وك

ّ
و  عن مرل  هي ة الّس  ة  ادر  الصّ الش

والئحة حوكمة شركات م  2017ط02ط13هـ ايوافق 1438ط05ط16وتاريأ   8-16-2017) ة بموجب القرار رقماياليّ 

 عودي  و قد العربي الّس سة النّ ادرة عن مؤّس أمين الصّ التّ 
ّ

وتاريأ   3مط)ادر بايرسوم ايلكي رقم ركات الصّ نظام الش

  هـ. 1437ط01ط28
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أســــماء أعضــــاء مرل  اإلدارة وأعضــــاء اللجان واإلدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والســــابقة ومؤهالتهم  ي.

 وخ راتهم:

 مرل  اإلدارة

  راتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخ التــــــــــــــــــــــــــــايؤه السابقةالوظائف  الوظائف الحالية االســــــــــــــــــم م

 ال يوجد.  اإلله القاسمي عبد 1

  الرئي  التنفيـــــذي  شـــــــــــــركـــــة

 تمكين.

   الوكيــل ايســــــــــــــاعــد للتــدريــب

وزارة الــــــــعــــــــمــــــــل والشــــــــــــــــــــؤون 

 االجتماعية.

   مدير الهندســـــــــــــة والصـــــــــــــيانة

 وزارة الصحة.

 مــدنيــة   بكــالوريو  هنــدســــــــــــــة

 جامعة لندن.

  مـــــــاجســــــــــــــتــيــر تــخــطــيــط ايــرافــق

 الصحية  جامعة لندن.

   بـــرنـــــــامـــج اإلدارة الـــتـــنـــفـــيـــــــذيـــــــة

 فرجينيا  الواليات ايتحدة.

  خ رة تراوزت ثالثين

 فـــــي الـــــقـــــطـــــــاع 
 
عـــــــامـــــــا

 العام والخاا.

 أشرف  سيسو 2

  الـرئـيـ  الـتـنـفـيـــــــذي ملـجـمـوعـــــــة

القابضـــــــــــة ش.م.ي  ســـــــــــوليدرتي

 )مقفلة  مملكة البحرين.

  ايســــــــــــــــــــؤول ايــــــــالــــــــي واإلداري

شـــركة ترســـت العايية  -األول 

 .للتأمين

  رئي  التخطيط االســتراتي ي

شــــــــركة ترســــــــت  -واالســــــــترمار

 .العايية للتأمين

 املجموعة  -نائب ايدير العام

 العربية األردنية للتأمين.

  ماجســــــتير  دارة أعمال وأنظمة

 معلومات.

  بكالوريو  الهندســـــــــــــة ايدنيـة

الــريـــــــاوــــــــــــــيـــــــات مــع تــخصــــــــــــــص 

 التطبيقية والشؤن ايالية.

  عضو مشارش في معهد التأمين

 القانوني بايملكة ايتحدة.

  عضــــــــــــــــــــو مشــــــــــــــــــــارش بـــــــمـــــــعـــــــهـــــــد

املحاسبين اإلداريين  بالواليات 

 ايتحدة.

  قــرابـــــــة ثــالثـــــــة عــقــود

خــــــ ــــــرة فــــــي قــــــطـــــــاوــــــي 

التـــــأمين والخـــــدمـــــات 

 ايالية.

 جواد حسين 3

  سوليدرتي –الرئي  التنفيذي 

)مــــقــــفــــلـــــــة  الــــبــــحــــريــــن ش.م.ي 

 مملكة البحرين.

  مـــــــديــــــر شــــــــــــــــــركـــــــة الــــــبــــــحــــــريــــــن

 الوطنية القابضة.

  وزارة التعليم. –مدري 

 ( معهد تشــــــــارترد للتأمينCII    

 ACII -لندن 

 ( معهد تشــــــــارترد للتأمينCII    

 Dip CII -لندن 

  بـــــرنـــــــامـــــج الـــــتـــــطـــــويـــــر شـــــــــــــــــهـــــــادة

التنفيـــذي الخلي ي   الواليـــات 

جــــــامعــــــة  -ايتحــــــدة األمريكيــــــة 

 فرجينيا

   عة جامماجسـتير في الحوسـبة

 .سندرالند   ايملكة ايتحدة 

  خ رة طويلة في مرال

وتـــــقـــــنـــــيـــــــة الـــــتـــــــأمـــــيـــــن 

 ايعلومات.
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  دبلوم الــــــدراســـــــــــــــــــات العليــــــا في

جامعة ســندرالند     الحوســبة

  -ايملكة ايتحدة 

 بكالوريو  في علوم الكمبيوتر ـ

 .جامعة بنعالور   الهند

 محمد عبدالدائم 4
  الــــرئــــيــــ  وايـــــــديــــر الــــتــــنــــفــــيـــــــذي

EROG 

  الشـــــــــــــركــة الخليريــة للطــاقــة

SAOC  ايـــــــديـــر اإلقـــلـــيـــمـــي– 

 منطقة الخليج

 يةو رفورد العاي: 

منـطـقـــــــة  –ايـــــــدير اإلقلـيـمـي 

 –ايـــــــديــــر الــــعـــــــام   الــــخــــلــــيــــج

مـــدير تطوير   تطوير األعمـــال

 األعمال

 أرامكو السعودية: 

كــــــبــــــيــــــر  -رئــــــيــــــ  مــــــوظــــــفــــــيــــــن 

مهنــد   -اإلنتــاج  ســـــــــــــو مهنــد

مهند   –أعمال الحفريات 

 -  نتاج

   بكـــالوريو  هنـــدســــــــــــــــة بترول

 جامعة مونتانا.

  ماجســـتير  دارة أعمال  جامعة

 ماليزيا ايفتوحة.

  خـــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة قـــــــاربـــــــت

 في 
 
العشـــــــــــــرين عـــــامـــــا

الــــــــــقــــــــــطــــــــــاع الــــــــــعــــــــــام 

 والخاا.

 ماجد القنديلم.  5
  شـــــــــــــركــة دامــاش نــائــب الرئي  

 .العقارية

  مــــدير عــــام شـــــــــــــركــــة كيــــانــــات

 للتطوير العقاري.

  مـدير عـام شـــــــــــــركـة مســــــــــــــاكن

 التسهيالت للتمويل العقاري.

  نـــــــائـــــــب ايـــــــديـــــر الـــــتـــــنـــــفــــــيـــــــذي

لالســترمارات املحلية  شــركة 

 ايملكة القابضة.

  مــــــدير عالقــــــات أول لتمويــــــل

الشـــــركات  البنك الســـــعودي 

 الهولندي.

  مــــــــديــــــــر عــــــــالقــــــــات تــــــــمــــــــويــــــــل

الشـــــركات  البنك الســـــعودي 

 الهولندي.

  الـــعـــــــامـــــــة  مـــــــاجســـــــــــــــتـــيـــر اإلدارة

 جامعة مين  الواليات ايتحدة.

   بكالوريو  هندســــة صــــناعية

جـــــــامــــــعـــــــة مــــــيـــــــامــــــي  الــــــواليـــــــات 

 ايتحدة.

  شـــــــــــــهــــــادة ايصـــــــــــــرفي أكــــــاديميــــــة

ABN AMRO امســــــــــــــــــــــتــــــــــردام  

 هولندا

   قـــــــــــــرابـــــــــــــة خـــــــــــــمـــــــــــــ

وعشــــــــــــــرون خــ ــرة فــي 

مـــــــرـــــــال الـــــــتـــــــطــــــــويــــــــر 

والـتـمـويـــــــل الـعـقـــــــاري 

فـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــنـــــــــــــــــوش 

 والشركات.

 محمدحسن  6
  فيصـــــــل  –عضــــــو مرل   دارة

 ايعري. –ايالية 

 شــــركة االســــترمار  -مســــتشــــار

 اإلسالمي للخليج املحدودة.

 .بكالوريو  ترارة 

 .دبلوم محاسبة 

  العليا.شهادة الرانوية 

  خـــــــــــ ـــــــــــرة واســـــــــــــــــــــــعـــــــــــة

راجعة ومتنوعة في اي

املحــــــاســـــــــــــبــــــة و دارة و 
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 مرموعة  –عضــو مرل   دارة

 أوفر الند ايالية.

  شـــــــــركة  –عضـــــــــو مرل   دارة

 الخليج ايالية لالسترمار.

  عضـــــــــــــو مرل   دارة شـــــــــــــركـــــــة

 السعودية للتكافل. سوليدرتي

  عضـــــــــــــو مرل   دارة مرموعــة

 القابضة. سوليدرتي

 شركة االسترمار  –ام مدير ع

 اإلسالمي للخليج املحدودة.

  مســــــــــــــــــــاعــــــــد ايــــــــديــــــــر الــــــــعــــــــام

للعمليــــات العربي اإلســـــــــــــالمي 

 البحرين. –

  براي  ووتر  –مســــــاعد مدير

 البحرين. –هاو  كوبرز 

  شــــــــــــــــركـــــــة  –مــــراجــــع داخــــلــــي

 اتصاالت البحرين.

  وزارة التعليم. – حصا ي 

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــاديــــــــــــــــــــــق 

والخدمات ايصرفية 

الـــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــارجـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــة 

 واالسترمارية.

 خليل ايير 7

  عضــــــــــــــــــو مــــــرــــــلــــــ   دارة بــــــنـــــــك

 البحرين والشر  األوسط.

  عضـــــــــــــو مرل   دارة شـــــــــــــركـــــــة

 السعودية للتكافل. سوليدرتي

  لـــبـــنـــــــك الـــرئـــيـــ  الـــتـــنـــفـــيـــــــذي

 الخليج التراري.

  قســم   -مســاعد ايدير العام

الـــــــــخـــــــــدمـــــــــات ايصـــــــــــــــــــــرفـــــــــيـــــــــة 

  بنـــــــك البحريـن للشـــــــــــــركـــــــات

 .والكويت

  مســؤول حســابات ومســتشــار

الـــــــوطـــــــنـــــــي  بـــــــالـــــــبـــــــنـــــــكمـــــــالـــــــي 

 بالبحرين.

 .بكالوريو   دارة أعمال 

 تـــــــــــرـــــــــــاوزت  خـــــــــــ ـــــــــــرة

 الــخــمســـــــــــــــــــة وثــالثــيــن

 في ايؤســــــســــــات 
 
عاما

 ايالية وايصرفية.

 صال  آل نشوان 8

 صـــــــــــــــــــالــ  الــرئــيــ  الــتــنــفــيـــــــذي :

 لالستشارات ايالية. النشوان

  الــرئــيــ  الــتــنــفــيـــــــذي: شــــــــــــــركـــــــة

 نافا  للتطبيقات: البحرين.

  العضــــــــو اينتدي: بنك آســــــــيا

اإلســــــــــــــــالمــــي )ســــــــــــــــنــــعـــــــافــــورة  

 البحرين.

  عضـــو مرل  اإلدارة: شـــركة

 نا .

  بكالوريو  اإلدارة الصــــــــــناعية

 والتسويق.

  خ رة قـــاربـــت الرالثـــة

عــــــقــــــود فــــــي تــــــقـــــــديــــــم 

 االستشارات ايالية

 باسم الشر ي 9

  عضو مرل  اإلدارة: برودينت

 سلوشن العربية.

  عضـــــــــــو مرل  اإلدارة: شـــــــــــركة

 موطني الترارية.

  رئــــــــيــــــــ  الــــــــدعــــــــم: أيــــــــنــــــــيــــــــوم

 البحرين.

  :مســـــــــــــتشــــــــــــــــار تطوير األعمــــال

 البحرين.–منارة للتطوير 

  :نـــــــائـــــــب الــرئــيــ  الــتــنــفــيـــــــذي

 بوكاقاوا الشر  األوسط.

 .ماجستير  دارة أعمال 

 .بكالوريو  هندسة الحاسوي 

 في مرال  خ رة طويلة

االســــــتشــــــارات ايالية 

 واالسترمار.
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 اللجنة التنفيذية

 )دورة مرل  اإلدارة الرالرة  لجنة ايراجعة

 الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رات ايؤهــــــــــــــــــــــــــــالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االســــــــــــــــــم م

 أشرف  سيسو 1

 حسن محمد 2 وفق التفاصيل أعاله التفاصيل أعالهوفق  وفق التفاصيل أعاله وفق التفاصيل أعاله

 صال  آل نشوان 3

 بدر العنزي  5

  الرئي  التنفيـــــــذي شـــــــــــــركـــــــة

الســــــــــــــــعــــوديـــــــة  ســــــــــــــــولــــيـــــــدرتــــي

 .للتكافل

 نـــــائـــــب الرئي  التنفيـــــذي  ـ

 ســــــــــــــــــــولــــــــيــــــــدرتــــــــيشــــــــــــــــــــركــــــــة 

 السعودية للتكافل

  ايــــــــديــــــــر ايــــــــالــــــــي شـــــــــــــــــــــركـــــــــة

الســـــــــــــعوديـــــــة  ســـــــــــــوليـــــــدرتي

 .للتكافل

  حســـــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــات  مــــــــــــــــديــــــــــــــــر

شـــــــــــــــــــــركـــــــــة ايـــــــــدفـــــــــوعـــــــــات  

الـــــــــتـــــــــعـــــــــديـــــــــن الـــــــــعـــــــــربـــــــــيـــــــــة 

 السعودية.

  مـــــــاجســـــــــــــتير في علوم

  جــامعــة املحــاســـــــــــــبــة

كالهومـــا  الواليـــات أو 

 ايتحدة.

  بــــــرنـــــــامــــــج  شــــــــــــــــــهـــــــادة

ايـــــــعـــــــهـــــــد األمـــــــريـــــــكـــــــي 

اإلنـــرـــلـــيـــزي لـــلـــطـــالي 

  جـــــــامــــعــــــة األجـــــــانـــــــب

أريـــــرـــــون  الـــــواليـــــــات 

 .ايتحدة

   بــــــــــــــــــكــــــــــــــــــالــــــــــــــــــوريــــــــــــــــــو

محـــاســـــــــــــبـــة  جـــامعـــة 

 الكويت.

  خـــــــــ ـــــــــرة امـــــــــتـــــــــدت قـــــــــرابـــــــــة

 في القطاع 
 
العشـــــرون عاما

الخاا في مرال املحاسبة 

 .والتأمين وايالية

 الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رات ايؤهــــــــــــــــــــــــــــالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االســــــــــــــــــم م

 هاني ايسقطي 1

  شــــــــــــريك مة  
وشــــــــــــريك   ؤســــــــــــّ

 داري  شـــــــــــــركـــة  دارة شـــــــــــــؤون 

 ايال.

   مــــؤســــــــــــــــ  ومـــــــديــــر تــــحــــريــــر

 مرلة ايال والترارة.

   شـــــــــــــــــــــــريـــــــــــك ومـــــــــــؤســـــــــــــــــــــــ

 ومدير شركة زوايا.

  نائب أول الرئي   ســـــــــيتي

 بنك.

  مـــــــاجســـــــــــــــــــتـــــــيـــــــر  دارة

أعمـــال  جـــامعـــة هـــال  

 بريطانيا.

  خ رة شــــــــــارفت العشــــــــــرون

 في مرال  دارة الشؤون 
 
عاما

 ايالية.

 فهد الشمري  2

  الـــــــــرئـــــــــيـــــــــ  الـــــــــتـــــــــنـــــــــفـــــــــيـــــــــذي

للمــاليــة الشـــــــــــــركــة الســـــــــــــعوديــة 

 للصناعات 

 

 

 

 

 

  مدير حسابات ايدفوعات

واإليرادات  شـــــــــــــركــــة معــــادن 

 لاينيوم.

  مــــــــــراقــــــــــب )أ  خــــــــــدمــــــــــات

املحــاســـــــــــــبــة  رئي  مرموعــة 

خــدمــات املحــاســـــــــــــبــة العــامــة 

)شــــــركة أرامكو توتال للتكرير 

 والبتروكيماويات .

  مـــــــاجســـــــــــــــــــتـــــــيـــــــر  دارة

أعــــــــمــــــــال  الــــــــجــــــــامــــــــعـــــــة 

الــــعــــربــــيـــــــة ايــــفــــتــــوحـــــــة  

 مملكة البحرين.

   زمــــالــــة املحــــاســـــــــــــبــــة

الــــهــــيــــ ـــــــة الســــــــــــــــعــــوديـــــــة 

 للمحاسبين القانونيين.

 شــــــــــارفت العشــــــــــرون  خ رة

 في الشــــــؤون املحاســــــبية 
 
عاما

 وايالية.
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 )دورة مرل  اإلدارة الرا عة  لجنة ايراجعة

 

 

 

  مدير مشارسع  اختصاصاي

التصـــــاالت مالي أول )شـــــركة ا

 السعودية .

  شـــــــــــــهادة املحاســـــــــــــبة

اإلداريـــــــــــــة  مـــــــــــــعـــــــــــــهـــــــــــــد 

املحـــاســـــــــــــبين اإلداريين  

 .الواليات ايتحدة

   بـــــــــــــــــكـــــــــــــــــالـــــــــــــــــوريـــــــــــــــــو

املحــــــاســـــــــــــبــــــة  جــــــامعــــــة 

اإلمــــــــام مــــــــحــــــــمــــــــد بــــــــن 

 سعود.

 وفق التفاصيل أعاله وفق التفاصيل أعاله وفق التفاصيل أعاله وفق التفاصيل أعاله محمد عبدالدائم  3

 الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رات ايؤهــــــــــــــــــــــــــــالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االســــــــــــــــــم م

 وفق التفاصيل أعاله وفق التفاصيل أعاله وفق التفاصيل أعاله وفق التفاصيل أعاله فهد الشمري  2

 التفاصيل أعالهوفق  وفق التفاصيل أعاله وفق التفاصيل أعاله وفق التفاصيل أعاله محمد عبدالدائم  3

 صال  خليف الدهمشاي 4
  الرئي  التنفيـــــــذي: شـــــــــــــركـــــــة

 أشمور السعودية لالسترمار.

  الــتــقـــــــاريــر و ايــيــزانــيـــــــة  مـــــــديــر

ايـــاليـــة: التعـــاونيـــة للتـــأمين 

 التعاوني.

  :مـــــــديـــر ايـــكـــتـــــــب الـــــــداخـــلـــي

 مرموعة أودي كابيتال.

  كـــــــبـــــــيـــــــر ايـــــــوظـــــــفـــــــيـــــــن:  دارة

 بنك البالد. –العمليات 

  مســــــــــــــــــــاعـــــــد ايـــــــديـــــــر:  دارة

 سامبا ايالية. –العمليات 

  مســــــــــــــؤول عـمـلـيـــــــات: بـنـــــــك

 الرياض.

 بــــــــــــــــــكــــــــــــــــــالــــــــــــــــــوريــــــــــــــــــو  ـ

 محاسبة.

  خـــ ـــرة أكـــثـــر مـــن عشـــــــــــــــرون

 في الشؤون املحاسبية 
 
عاما

 وايالية.

 محمد عبدهللا الجعفري  5

  نـــــــائـــــــب الـــرئـــيـــ  لـــلـــمـــراجـــعـــــــة

الــداخليــة: الشـــــــــــــركــة العــاييــة 

لــــــلصـــــــــــــــــــنـــــــاعـــــــات الــــــحــــــربــــــيـــــــة  

 الظهران.

  الحســــــــــــابات: مدير مراجعة

شـــــــركة أرامكو الســـــــعودية  

 الظهران.

  :مراجع حســــــــــــــــابــــات داخلي

شــــركة أرامكو الســــعوديةن 

 الظهران.

  مســـــــــــــــــاعـــــد خريج: جـــــامعـــــة

 أمريكا -أولد دومينيون 

  مــــــــاجســـــــــــــــــــــتــــــــيــــــــر  دارة

 أعمال.

 بــــــــــــــــــكــــــــــــــــــالــــــــــــــــــوريــــــــــــــــــو  ـ

 محاسبة.

  خ رة طويلــــــة في الشـــــــــــــؤون

 املحاسبية.
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 لجنة الترشيحات وايكاف ت والحوكمة

 لجنة االسترمار

 لجنة  دارة املخاطر

 اإلدارة التنفيذية

 الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رات ايؤهــــــــــــــــــــــــــــالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االســــــــــــــــــم م

 الدائم محمد عبد 1

 وفق التفاصيل أعاله وفق التفاصيل أعاله وفق التفاصيل أعاله وفق التفاصيل أعاله
 جواد حسين 2

 ماجد القنديل 3

 باسم الشر ي 4

 الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رات ايؤهــــــــــــــــــــــــــــالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االســــــــــــــــــم م

 صال  آل نشوان 1

 وفق التفاصيل أعاله التفاصيل أعالهوفق  وفق التفاصيل أعاله وفق التفاصيل أعاله
 أشرف  سيسو 2

 حسن محمد 3

 ماجد القنديل 4

 الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رات ايؤهــــــــــــــــــــــــــــالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االســــــــــــــــــم م

 حسينجواد  1

 وفق التفاصيل أعاله وفق التفاصيل أعاله وفق التفاصيل أعاله وفق التفاصيل أعاله

 الدائم محمد عبد 2

 خليل ايير 3

 باسم الشر ي 4

 بدر العنزي  5

 الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رات ايؤهــــــــــــــــــــــــــــالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االســــــــــــــــــم م

 وفق التفاصيل أعاله وفق التفاصيل أعاله وفق التفاصيل أعاله وفق التفاصيل أعاله بدر العنزي  1

3 
 أمان هللا عبدهللا تحسين 

 

  الرئي  التنفيذي  مســــــــتشــــــــار

  شـــــــــــــركـــــة للشـــــــــــــؤون ايـــــاليـــــة

 .السعوديةسوليدرتي 

  ايـــــــديـــــــر ايـــــــالـــــــي: شــــــــــــــــــــركـــــــة

 سوليدرتي السعودية.

 مـــــدير التقـــــارير والـــــدفـــــاتر  

ســــــــــــــــــــولــــــــيــــــــدرتــــــــي شــــــــــــــــــــركــــــــة 

 السعودية للتكافل

 بكالوريو  ترارة  25 سنة خ رة.  
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ركات ايساهمة التي يكون عضو . ج
ّ

 في مرال   داراتها:أسماء الش
 
 مرل  اإلدارة عضوا

 الّصفة االســـــم فئة العضـويّة
 الّشركات المساهمة األخرى التي 
 يشارك في عضويّة مجلس إدارتها

ين
ذي

في
 تن

ير
ر

 
 القابضة بالبحرين  شركة نسيج بالبحرين. سوليدرتيمرموعة  املجل رئي   عبداإلله القاسمي

 الرئي نائب   سيسوعدنان أشرف 

تكافل لوكســبورج  شــركة ســوليد فينتشــرز البحرين   ســوليدرتي
الشـركة األولى للتأمين باألردن  شـركة ايؤازرة لالسـترمار باألردن  

  شــــــــــــــركــة الصــــــــــــــمود لالســــــــــــــترمــار بــاألردن  بنــك البحرين والكويــت
 بحرين  ايتحدة للتأمين بالبحرين.ال سوليدرتي

 عضو حسينمحمد جواد 
فينتشــر بالبحرين  شــركة الصــمود باألردن  شــركة شــركة ســوليد 

 ايؤازرة باألردن  الشركة األولى للتأمين باألردن.

 عضو محمود حسن محمد
ـــــل ايــاليــة ــ ــ ــ ــ  ش  أمريكــا-ايعري  مرموعــة أوفر النــد كــابيتــال-فيصــ

ـــــرية ــ ــ ـــترمار ايصــ ــ ــ ــ ـــعودية -   ثراء كابيتالاالســ ــ ــ ــ   ايملكة العربية الســ
 القابضة. سوليدرتيموعة لالسترمار  مرركة الخليج ايالية ش

 نسيج ش.م.ي  بنك البحرين والشر  األوسط. عضو ايير سماعيل خليل 

ن  و
ّ قل

ست
م

 

 ال يوجد عضو محمد عبدالدائم
د عضو القنديل علي ماجدم.  وج   ال ية

د عضو آل نشوانصال  سالم  وج   ال ية

د عضو باسم الشر ي وج   ال ية

 عبدالعزيز الدوسري  4

  الـــــــــتســـــــــــــــــــــويـــــــــق مـــــــــديـــــــــر عـــــــــام

سوليدرتي   شركة  وايبيعات

 .السعودية للتكافل

  شـــــــــــــركــــــة ايبيعــــــاتمــــــدير  

 .السعوديةسوليدرتي 

  مســــــــــــــــــــؤول أول عـــــــالقـــــــات

 –خـــارجيـــة تمويـــل األفراد 

 بنك البالد.

 لـــيـــــــانـــز  –مـــــــديـــر فـــرع ايـــلـــز 

 السعودي الفرن اي.

  الشـــــــــــــهــــــادة الرــــــانويــــــة

 العليا.

  عـــــــدد مـــــن الـــــــدورات

  التطويرية.

  في املجال  15أكثر من 
 
عاما

  ايصرفي ونشال التأمين.

 رائد حسن بكري  5
   مــدير عــام تقنيــة ايعلومــات

 السعودية.شركة سوليدرتي 

  مــــــــــديــــــــــر  دارة تــــــــــقــــــــــنــــــــــيــــــــــة

 ايعلومات  شركة أكسا. 

  مــــــــــديــــــــــر  دارة تــــــــــقــــــــــنــــــــــيــــــــــة

تـــــــــكـــــــــافـــــــــل  -ايـــــــــعـــــــــلـــــــــومـــــــــات

 الراجحي.

  رئـــــــيـــــــ  بـــــــرامـــــــج تـــــــقـــــــنـــــــيـــــــة

الهي ـــة العـــامـــة  -ايعلومـــات

 لالسترمار.

  دبــــــــــلــــــــــوم تــــــــــقــــــــــنــــــــــيــــــــــة

 معلومات.

  ســـــــــنوات خ رة  10أكثر من

 في مرال تقنية ايعلومات.
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 م ومن ثم بدأت الدورة الرا عة ملجل  اإلدارة 2019ط06ط09 في للمرل الّدورة الرالرة  انتهت مالحظة:
 
اعتبارا

 م.2022ط06ط08م وحت  2019ط06ط09من 

 . تكوين مرل  اإلدارة وتصنيف أعماله.د

 يتكو  
 من  نة

 
 ق  ست  أعضاء مة  وأربعةأعضاء رير تنفيذيين  خمسةاملجل  حاليا

 
 للجدول ايوض  يل

 
 أعاله.  ن وفقا

 

 لسجل ايساهمين وتواريأ تلك الطلبات وأسبابها:الشركة . عدد طلبات ه

 .شركات –م 2019ط02ط04 :تاريأ الطلب   -1

 العادية.رير الجمعية العامة  -م 2018ط06ط09 :تاريأ الطلب  -3

 .شركات -م 2019ط09ط22 :تاريأ الطلب  -4

ة اهتمامها بايقترحات التي يقدمها ايســــــــاهمون ومالحظاتهم واســــــــتفســــــــاراتهم حيال أنشــــــــط على الشــــــــركة وتؤكد

  ويقوم املجل  بإحاطة أعضاءه مسؤول عالقات ايسترمرينالشركة ومتا عة أعمالها من خالل تواصلهم مع 

 بكل  
 
    ن وجدت.ون ايالحظات واالستفسارات التي يطرحها ايساهم علما

 ص  . و  و
 

 ل   ف
 
  ان  ج  ل

 
 .   ل  ج  امل

  :جنة الّتنفيذّية
ّ
 الل

 :تكوينها وأعضاؤها

جان التي أعاد املجل  تشــــــكيلها  عد بداية الّدورة 
ّ
جنة الّتنفيذّية هي  حدى الل

ّ
للمرل  بقرار  الرا عةالل

ولقد  رافّية يساعدته على تنفيذ مسؤولّياته ومهاّمه القانونّية واإلش م2019يونيو 18صادر عن املجل  بتاريأ 

 وتتكّون  جرى فيها تعيير بخروج ودخول أعضاء 
 
   هم:أعضاء أربعةمن حاليا

 )  أشرف  سيسو -
 
  رئيسا

   صال  آل نشوان -
 
 )عضوا

    حسن محمد  -
 
 )عضوا

   بدر العنزي  -
 
 )عضوا

 :مهاّمها ومسؤولّياتها

 .التي تعقد بانتظامممارسة جميع صالحّيات مرل  اإلدارة أو  عضها بين فترات االجتماعات املحّددة  .1

ارئة .2
ّ
ف إلدارة ايسائل وايشاكل وايبادرات الط

ّ
 .العمل كمرل  مكل

جنة .3
ّ
ها الل  .رفع تقارير  لى مرل  اإلدارة في اجتماعه الّتالي حول أّي  جراءات رسمّية اتخذت 
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جنة الّتنفيذّية آلّية لقادة مرل  اإلدارة للمشـــــــــــــاركة  وـــــــــــــمن الحدود التي ووـــــــــــــعها امل .4
ّ
ر الل

ّ
جل   في توف

 عملّية صنع القرارات والّرقابة والّتواصل  شأن ايسائل الّتنظيمّية الهاّمة.

 :9201اجتماعاتها خالل عام 

جنة الّتنفيذّية 
ّ
   وهي على الّنحو اآلتي:2019خالل عام    اجتماعات7) سبعةعقدت الل

 

  :لجنة ايراجعة الّداخلّية 

 :وأعضاؤهاتكوينها 

جان التي 
ّ
وافقت الجمعية العامة رير العادية على  عادة تشــــــكيلها لتتماشــــــا  لجنة ايراجعة هي  حدى الل

 من   وتتكّون م2019ط06ط09الرا عة في االجتماع الذي عقد بتاريأ  مع دورة مرل  اإلدارة
 
  أعضاء أربعةحاليا

طمســتقل  وعضــويةلســيدط فهد بن عايد الشــمري اهم: 
 
د بن عبدالعزيز عبدالدائم كل من الســيدط محّم  )رئيســا

)مســـتقل   والســـيدط محمد بن عبدهللا    والســـيدط صـــال  بن خلف الدهمشـــايمســـتقل  طاإلدارة )عضـــو مرل 

 .الجعفري )مستقل 
 

 :مهامها ومسؤولّياتها

؛ من أجل الّتحّقق من مدى فاعلّيتها في تنفيذ األعمال الشركة اإلشراف على  دارة ايراجعة الّداخلّية في  .1

 وايهّمات التي حّددها لها مرل  اإلدارة. 

 دراسة نظام  جراء الّرقابة الّداخلّية وووع تقرير مكتوي عن مرئّياتها وتوصياتها في شأنه.  .2

 ات الواردة فيها. دراسة تقارير ايراجعة الّداخلّية ومتا عة تنفيذ اإلجراءات الّتصحيحّية للملحوظ .3

الّتوصـــــــية ملجل  اإلدارة بتعيين املحاســـــــبين القانونيين وفصـــــــلهم وتحديد أتعابهم ويراوى عند الّتوصـــــــية  .4

 بالّتعيين الّتأكد من استقاللّيتهم. 

فون بهــا  .5
ّ
متــا عــة أعمــال املحــاســـــــــــــبين القــانونيين  واعتمــاد أّي عمــل خــارج نطــا  أعمــال ايراجعــة التي يكل

 مال ايراجعة. أثناء قيامهم بأع

ــــــــم ـــ ـــ  االســ
 األول 

 1ط22
 الراني

 3ط12
 الرالث

 5ط20
 الرا ع

 9ط19
 الخام 

 10ط22
 الساد 

 11ط22
 السا ع

 12ط10
  √ √ √ √ √ √ أشرف  سيسو

 رادر اللجنة √ √ √ ماجد النهدي
 رادر اللجنة √ √ √ خليل ايير
 √ √ √ √ √ √ √ بدر العنزي 

 √ √ √ √ لم يعين  عد حسن محمد

 √ √ √ √ لم يعين  عد صال  آل نشوان
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ة ايراجعة مع املحاسب القانوني و بداء ملحوظاتها عليها. .6
ّ
 دراسة خط

 دراسة ملحوظات املحاسب القانوني على القوائم ايالّية ومتا عة ما تّم في شأنها.  .7

 أنها.دراسة القوائم ايالّية األولّية والّسنوّية قبل عروها على مرل  اإلدارة و بداء الّرأّي والّتوصية في ش .8

 دراسة الّسياسات املحاسبّية ايّتبعة و بداء الّرأّي والّتوصية ملجل  اإلدارة في شأنها. .9

 :9201اجتماعاتها خالل عام 

   وهي على الّنحو اآلتي:2019خالل عام اجتماعات   9) تسعة ايراجعةعقدت  لجنة 
 الث

ـــ ــــــــاالســ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــمـــ  ـ
 األول 

 01ط30

 الراني

 02ط08

 الرالث

 03ط10

 الرا ع

 05ط01

 الخام 

 07ط30

 الساد 

 09ط08

 السا ع

 09ط28

 الرامن

 10ط30

 التاسع

 12ط15

 رادر اللجنة √ √ √ √ هاني ايسقطي

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ فهد الشمري 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ محمد عبدالدائم 

 √ √ √ √ √ لم يعين  عد صال  الدهمشاي

 √ √ √ √ √ لم يعين  عد الجعفري  محمد

 والحوكمة لجنة الترشيحات وايكاف ت: 

 :تكوينها وأعضاؤها

رشــــيحات وايكاف ت
ّ
جان التي  والحوكمة لجنة الت

ّ
كيلها من قبل مرل  اإلدارة تشــــ عادة  تمهي  حدى الل

على تنفيذ  يســـــــاعدة املجل  م2019ط06ط18عن املجل  بتاريأ للمرل  بقرار صـــــــادر  الرا عةفي بداية الّدورة 

 وتتكّون ولقد جرى فيها تعيير بخروج ودخول أعضاء جدد  مسؤولّياته ومهاّمه القانونّية واإلشرافّية  
 
من حاليا

 أربعة من أعضاء مرل  اإلدارة  هم:

  محمد عبدالدائم .1
 
 )رئيسا

  جواد حسين .2
 
 )عضوا

  م. ماجد القنديل .3
 
 )عضوا

  باسم الشر ي .4
 
 )عضوا

 

 :مهاّمها ومسؤولّياتها

ياســــات وايعايير ايعتمدة مع مراعاة عدم  -1  للســــّ
 
رشــــيح لعضــــوّية املجل  وفقا

ّ
الّتوصــــية ملجل  اإلدارة بالت

رف واألمانة.
ّ

ة بالش
ّ
 ترشيح أّي شخص سبقت   دانته برريمة مخل
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نوّية لالحتياجات ايطلوبة من ايهارات ايناســـــــــبة لعضـــــــــوّية مرل   -2 اإلدارة و عداد وصـــــــــف ايراجعة الســـــــــّ

للقدرات وايؤّهالت ايطلوبة لعضوّية مرل  اإلدارة  بما في  لك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخّصصه 

 العضو ألعمال مرل  اإلدارة.

 مراجعة هيكل مرل  اإلدارة وتقييم أعضاءه ورفع الّتوصيات في شأن الّتعييرات التي يمكن  جراؤها. -3

 .الشركة في مرل  اإلدارة  واقتراح معالجتها بما يّتفق مع مصلحة  تحديد جوانب الّضعف والقّوة -4

ين  وعدم وجود أّي تعارض مصال    ا كان العضو  -5
ّ
د  شكل سنوّي من استقاللّية األعضاء ايستقل

ّ
الّتأك

 يشعل عضوّية مرل   دارة شركة أخرى.

بات الّنظامّية والّرقابّية. -6
ّ
 االلتزام بايتطل

ويضات ومكاف ت أعضاء مرل  اإلدارة وكبار الّتنفيذيين  ويراوى عند ووع ووع سياسات واضحة لتع -7

 تلك الّسياسات استخدام معايير ترتبط باألداء.

 عاّم   بوجه   شـــــــــــــركاتالالتأكد من ومراجعة اللوائح اينظمة ألعمال اللجان لتتماشـــــــــــــا  مع الئحة حوكمة  -8

 والئحة ح  
 
 على وجه الخصوا.  التأمين شركات ة  م  وك

قة بحوكمة ايســــــــــــاع -9
ّ
مة تدفعها وتديرها  باســــــــــــتمرار  الشــــــــــــركة دة في تطوير ايمارســــــــــــات ايتعل

ّ
كي تظّل منظ

 األخالقّيات ايهنّية.

ر  التي تتعامل بها مع مختلف ألحاي ايصال .الشركة بيان هيكل  -10
ّ
 وسياساتها واستراتيرّياتها والط

 تعزيز الشفافية وتأكيد مبادئ ايساءلة واملحاسبة.  -11

 

 :2019اجتماعاتها خالل عام 

جنة خالل العام 
ّ
   وكان سجّل الحضور على الّنحو اآلتي:  اجتماعات4) أربعةم 2019عقدت الل

ـــم ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  االســ
 األول 

 2ط28

 الراني 

 3ط11

 الرالث

 9ط19

 الرا ع

 12ط9

 √ √ √ √ محّمد عبد الّدائم

 رادر اللجنة √ √ ماجد الّنهدي

 رادر اللجنة √ √ صال  حسين

 √ √ √ √ جواد حسين

 √ √ لم يعين  عد م. ماجد القنديل

 √ √ لم يعين  عد باسم الشر ي
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 ة االسترمار: ـــلجن 

 :تكوينها وأعضاؤها

جان التي أعاد املجل  تشـــــــــــكيلها  عد بداية الّدورة 
ّ
للمرل  بقرار  الرا عةلجنة االســـــــــــترمار هي  حدى الل

واإلشـــرافّية  وقد يســـاعدته على تنفيذ مســـؤولّياته ومهاّمه القانونّية  م2019ط06ط18عن املجل  بتاريأ صـــادر 

 وتتكون اللجنة   خالل هذه الفترة وخروج أعضاءدخول ب  تعيير جرى فيها 
 
 :التالية أسما هم منحاليا

    صال  آل نشوان -
 
 )رئيسا

    أشرف  سيسو -
 
 )عضوا

    ماجد القنديل -
 
 )عضوا

   خليل ايير -
 
 )عضوا

 :مهاّمها ومسؤولّياتها

د من اإلدارة 
ّ
ركة بصـــــــفة عاّمة والّتأك

ّ
شـــــــاطات االســـــــترمارّية للشـــــــ

ّ
ى لجنة االســـــــترمار اإلشـــــــراف على الن

ّ
تتول

ائدة  وايســـــــاعدة في الشـــــــركة االحترافّية وايالئمة الحتياجات  باتها والتزاماتها  وتقّيدها الّتام بالّنظم الســـــــّ
ّ
ومتطل

 وترشيد درجة املخاطر. وسشمل  لك اإلجراءات ايباشرة اآلتية:وبط 

ركة وتقديم الّتوصيات  شأنها ملجل  اإلدارة العتمادها -
ّ

 .تحديد الّسياسات االسترمارّية للش

ركة -
ّ

 .اإلشراف على تنفيذ الّسياسات االسترمارّية للش

شـــاطات االســـترمارّية  شـــكل عاّم والّتأكد من أّن اســـترمارات  -
ّ
تدار باحترافّية من خالل الشـــركة مراقبة الن

ركة وأداء مســــتشــــار االســــترمار ومدير االســــترمار واقتراح الّتعديالت أو 
ّ

مراجعة املحفظة االســــترمارّية للشــــ

  شكل دورّي 
 
ما يكون مطلوبا

ّ
 .الّتعييرات التي يمكن  جراؤها كل

قة باسترمارات مر  -
ّ
 .ومستشار استرماراتهاالشركة اجعة قرارات فريق اإلدارة ايتعل

ياســـــــــة االســـــــــترمارّية والحصـــــــــول على  - الحّيات املحّددة في الســـــــــّ د من االلتزام الّدقيق بمســـــــــتوى الصـــــــــّ
ّ
الّتأك

 
 
ما يكون  لك ورورّيا

ّ
 .موافقة مرل  اإلدارة كل

 :9201اجتماعاتها خالل عام 

 على الّنحو اآلتي: سجل الحضور كان و   2019خالل عام    اجتماعات3) ثالثةمار عقدت  لجنة االستر

ـــم ــ  االسـ
 األول 

 3ط11
 الراني

 9ط18
 الرالث

 12ط9
 √ √ √ ماجد النهدي

 √ √ √ أشرف  سيسو
 √ √ √ ماجد القنديلم. 

 رادر اللجنة √ حسن محمد

 √ √ لم يعين  عد خليل ايير
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  :لجنـــة  دارة املخاطر 

 :تكوينها وأعضاؤها

جــان التي أعــاد املجل  تشـــــــــــــكيلهــا  عــد بــدايــة الــّدورة 
ّ
للمرل  بقرار  الرا عــةلجنــة  دارة املخــاطر هي  حــدى الل

 م  2019ط06ط18صـــــــادر عن املجل  بتاريأ 
ّ
لهذه اللجنة في مســـــــاعدة مرل  اإلدارة في  ئي ة الر   العرضة  لة ويتمر

باإلوــــــــافة  لى الضــــــــوابط التوجيهية واالســــــــترشــــــــادية الرئيســــــــة خاطر بالشــــــــركة  املاإلشــــــــراف على هيكل حوكمة 

 
ة
ة  دارة وتقييم عمليّ  رة    عت  وســــياســــات  دارة وتقييم مخاطر الشــــركة فيما يتعلق بأعمال وأنشــــطة الشــــركة  كما ت

ن مســـــــؤولية لجنة  دارة املخاطر في هذا أ   كما دارة الشـــــــركة ات  واختصـــــــاصـــــــ   ات  املخاطر من صـــــــميم مســـــــؤوليّ 

 الصــــــــدد تتم
 
  لة ر

ّ
 تعيير بخروج ودخول أعضــــــــاء    ي اإلشــــــــراف وايراجعةفي تول

 
 وتتكّون وقد جرى أيضــــــــا

 
من حاليا

   وهم:باإلوافة  لى الرئي  التنفيذي أعضاء مرل  اإلدارة  أربعة من  5) خمسة

   جواد حسين  -
 
 )رئيسا

    ائمالّد  د عبدمحّم  -
 
 )عضوا

   خليل ايير -
 
 )عضوا

   باسم الشر ي -
 
 )عضوا

   بدر العنزي  -
 
 )عضوا

 

 :مهاّمها ومسؤولّياتها

ايهام التالية هي األنشطة ايشتركة التي تضطلع بها اللجنة في تنفيذ أهدافها ايبينة أعاله. وينبغي أن تكون هذه 

الوظائف بمرابة دليل استرشادي على أسا  أن اللجنة يمكنها القيام بمهام  وافية واتخا  سياسات و جراءات 

 في ووء تعير الظروف الترارية أو التشرسعية أو التنظيمية أو القانونية أو ريرها.  وافية 
 
حسبما يكون مالئما

كما تضطلع اللجنة بأية مسؤوليات وواجبات أخرى قد تخول لها من قبل مرل  اإلدارة من وقت آلخر فيما 

 يتعلق بأهداف اللجنة ايبينة أعاله.

 الشركة واملحافظة على مستوى مقبول من املخاطرة للشركة.تحديد املخاطر التي قد تتعرض لها 

مراجعة وتقييم تحديد اإلدارة لجميع املخاطر الرئيسة التي تتعرض لها األعمال والوزنط التصنيف النسبي لهذه 

 املخاطر.

لتي مراجعة وتقييم ووع  دارة الشركة الستراتيريات الحد من املخاطر وتنفيذ هذه االستراتيريات والفرا ا

 تقترحها اإلدارة  وتختارها اللجنة إلجراء ايزيد من ايراجعة.

مراقبة فعالية وظيفة  دارة املخاطر في الوفاء بمسؤوليتها لتطوير واملحافظة على  طار عمل مرموعة  دارة 

 املخاطر.
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 اإلشراف على نظـام  دارة املخاطـر بالشركة وتقييـم فعاليته.

من خالل األخذ  م  نتظ  مة  املخاطر ومتا عة تنفيذها ومراجعتها وتحديثها  شكل   ووع  ستراتيرية شاملة إلدارة

 ة والخارجيّ اخليّ  عين االعتبار التطورات وايتعيرات الّد 
ّ

 ركة.ة للش

 مراجعة واعتماد سياسات  دارة املخاطر.

 
 
بيل ايرال من خالل . )على سدورّي   وها لها على أسا   ل املخاطر وتعرّ حم   عادة تقييم قدرة الشركة على ت

 تمارين اختبار الضعول .

 فص  رفع تقارير مة 
 
 ة ملجل  اإلدارة حول التعرض للمخاطر والخطوات ايقترحة إلدارة هذه املخاطر.ل

 وصيات  لى املجل  حول ايسائل ايتعلقة بإدارة املخاطر.تقديم التّ 

الداخلية للتقليل من املخاطر الكبيرة لاعمال؛ تقييم مدى كفاية وفعالية أنظمة الرقابة كما تقوم اللجنة ب

واعتماد ومراجعة عمليات الرقابة الداخلية لاللتزام والتقيد بالقوانين وايتطلبات التنظيمية والرقابية  ات 

 و  العالقة.
ة
  م  نتظ  مة  ل  برفع تقارير  لى مرل  اإلدارة  شك ر املخاط    دارة   تقوم لجنة

ة
 مة قّد  أو حسب الحاجة. كما ت

 
ّ
 سنويّ الل

 
 جنة تقريرا

ة
  لى املجل  ت

 
  ا

ّ
  صة لخ

 
وصيات قرير التّ ن التّ اللجنة خالل السنة. ويمكن أن يتضم   فيه أنشطة

 .لة بايسائل التي تنظر فيها اللجنة ات الصّ 

 

 :9201اجتماعاتها خالل عام 

 الحضور على الّنحو اآلتي: ل    وكان سج  2019عام  فياجتماعات   3) ثالثةعقدت  لجنة  دارة املخاطر 
 

ـــم ــ  االسـ
 األول 

 3ط11
 الراني

 9ط19
 الرالث

 12ط9
 √ √ √ جواد حسين

 رادر اللجنة √ ماجد النهدي

 √ √ √ محّمد عبدالّدائم
 √ √ √ بدر  العنزي 
 √ √ لم يعين  عد خليل ايير

 √ √ لم يعين  عد باسم الشر ي

 

  :رعّية
ّ

 هي ة الّرقابة الش

ل منذ تأسيسها  سوليدرتيالتزمت  شركة 
ة
رع ايطّهر في أنشطتها وتعامالتها  بالّسعودّية للّتكاف

ّ
تطبيق الش

ركة مباشرة الشركة ولتحقيق هذا الهدف الّسامي عّينت 
ّ

رعّية ترتبط بالجمعّية العمومّية للش
ّ

هي ة للّرقابة الش

ة عن جميع  دارات 
ّ
د من مدى موافقتها ألحكام  جميع أعمالهاكة الشر   تعرض عليها الشركةوتكون مستقل

ّ
للّتأك
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رسعة اإلسالمّية 
ّ

قد تم  عادة تشكيلها بموافقة الجمعية العامة رير العادية للشركة بتاريأ و السمحاء  الش

 تها تتكّون عضويّ م 2019ط06ط09
 
 :التالية أسما هم ألحاي الفضيلة منحاليا

بيلي كتورطالّد فضيلة 
ّ

 )  يوسف عبدهللا الش
 
  رئيسا

   وبيـــام محّمد يعقـــــــنظ طالدينفضيلة 
 
  )عضوا

  فضيلة الدكتورط عبدهللا بن عي ا  العايضاي
 
 )عضوا

رعّية
ّ

 :أهداف هي ة الّرقابة الش

رعّية في جميع معامالت   -1
ّ

 .الشركة بيان األحكام الش

رسعة اإلسالمّية.الشركة الّتحّقق من التزام   -2
ّ

 بأحكام الش

ياســـــــــات   -3 ركة واملحافظة على هوّيته اإلســـــــــالمّية في الســـــــــّ
ّ

روّي للشـــــــــ
ّ

اإلســـــــــهام فيما يخدم تنمية األداء الشـــــــــ

 وايعايير واإلجراءات ونحوها.

رعّية واإلســـــــــهام في  الذي تحكمهفي الّتعريف بالّتأمين الّتعاوني الشـــــــــركة تعزيز مشـــــــــاركة  -4
ّ

وابط الشـــــــــ الضـــــــــّ

 تطويره.

رعّية
ّ

 :مهاّم هي ة الّرقابة الش

رعّية :
ّ

ركة والئحة هي ة الّرقابة الش
ّ

رعّية للش
ّ

 من أهّم مهاّم الهي ة التي نّصت  عليها )الّسياسة الش

روّي في معامالت  .1
ّ

 لعمال ها و صدار ما يلزم  شأنها.الشركة واينترات التي تقّدمها الشركة الّنظر الش

قة بأنشطة  .2
ّ
رعّية ايتعل

ّ
 تلفة.املخالشركة ووع ايعايير والّضوابط الش

د من تنفيذ الشــــــــــــركة مراقبة التزام  .3
ّ
رسعة اإلســــــــــــالمّية في جميع أنشــــــــــــطتها ومعامالتها  والّتأك

ّ
بأحكام الشــــــــــــ

 قرارات الهي ة على الوجه الّصحيح.

رسعة اإلسالمّية  مع اإلدارات ايعنّية. .4
ّ

 اإلسهام في تطوير اينترات في ووء أحكام الش

في  .5
ّ
رعّية يوظ

ّ
 وعمال ها.الشركة اإلجابة عن االستفسارات الش

ركة  وقراءته في .6
ّ

روّي للش
ّ

 الجمعّية العمومّية. اجتماع  صدار البيان الّسنوّي عن األداء الش

 :م9201اجتماعاتها خالل عام 

رعّيةعقدت  هي ة الرّ 
ّ

م  حيث كان االجتماع 2018خالل عام  اتاجتماع ثالثة للشركة في دورتها الرانية  قابة الش

  م.2018ط12ط20الرالث بتاريأ و  م2018ط04ط16الراني بتاريأ و  م2018ط02ط13األول بتاريأ 
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 :وأعضاء اللجان كبار الّتنفيذيينو مزايا ومكاف ت أعضاء مرل  اإلدارة  -ز

كبار و وّض  الّرواتب والّتعويضات والبدالت وايكاف ت الّسنوّية التي حصل عليها أعضاء املجل  ي الجدول الّتالي

 :واللجان الّتنفيذيين
 ت أعضاء مرل  اإلدارة مكاف

 

 ايكاف ت ايتعيرة ايكاف ت الرابتة 

مة
خد

ال
ة 

هاي
ة ن

فأ
كا

 م

لي
لك

ع ا
مو

ملج
ا

ت 
فا

و ر
ص
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)
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ل ا

ما
ألع

ة ا
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خ
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ط ت
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ة ا
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ق
 

حة
نو
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ا

 

وع
جم

امل
 

                 :ايستقليناألعضاء 

 النهدي ماجد

 )رادر املجل  
120,000.00 13,000             133,000  

 محمد عبدالعزيز 

 عبدالدائم
120,000.00 23,0000             143,000  

ماجد بن علي م. 

 القنديل
120,000.00 23,0000             143,000  

صال  آل نشوان 

 
 
 )انضم حديرا

 15,000             15,000  

 باسم راشد الشر ي

 
 
 )انضم حديرا

 15,000             15,000  

ـــــوع ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ   449,000             89,000 360,000 :املجمـ

: األعضاء رير 
 
ثانيا

 التنفيذيين:
                

عبداإلله  براهيم 

 القاسمي
180,000.00 28,000             208,000  

  148,000             28,000 120,000.00 أشرف عدنان  سيسو

  148,000             28,000 120,000.00 جواد محمد حسين

 صال  حسن حسين

 رادر املجل  (
120,000.00 13,000             133,000  

  129,589.04             28,000 101,589.04 حسن محمد محمود

 خليل  سماعيل ايير

 
 
 )انضم حديرا

77,260.27 28,000             105,260.27  

 د. علي عادل الوزني 

 )رادر املجل  
20,000.00              20,000  

ـــــوع: ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ   891,849.31             153,000 738,894.31 املجمـ
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 كبار التنفيذيينت  مكاف

 

  

وظائف كبار 

 التنفيذيين

 ايكاف ت ايتعيرة ايكاف ت الرابتة
مكافأية نهاية 

 الخدمة

مرموع 

مكاف ت 

التنفيذيين 

عن 

املجل  

" ن 

 وجدت"

 املجموع الكلي

ب
وات

ر
ت 

دال
ب

ية 
ين

 ع
ايا

مز
 

وع
مـــــ

ملج
ا

ية 
ر و

 د
ت

ف 
كا

م
 

اح
بــــــــــــ

أر
 

رة 
ضي

ح
ط ت

ط
خ

جل
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صي

ق
ة  
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ض
ح

ط ت
ط
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األ
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ط
ة  
وح
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م 
سه

األ

لاير 
(

وع 
مــــــ

ملج
ا

 

   

 2,084,851  95,851       1,989,000  441,000 1,548,000 الرئي  التنفيذي

 647,640  58,320       589,320  164,904 424,416 ايدير  ايالي

 654,962  28,328       626,634  160,605 466,029 مدير األدارة الفنية

مدير  دارة ايوارد 

 البشرية واإلدارية
247,656 78,120  325,776       14,416  340,192 

مدير  دارة ايبيعات 

 والتسويق
412,800 162,000  574,800       64,756  639,556 

مدير  دارة تقنية 

 ايعلومات
412,800 162,000  574,800       24,217  599,017 

 4,966,218  285,888       4,680,330  1,168,629 3,511,701 املجمــــــــــــــوع
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 مكاف ت أعضاء اللجان

ايكاف ت الرابتة )عدا بدل حضور  

 الجلسات 

 املجمــــــــــــــــــــوع بدل حضور الجلسات

 أعضاء لجنة ايراجعة:

 113,000 13,000 100,000  . هاني ايسقطي )رادر اللجنة1

 133,000 33,000 100,000 . فهد الشمري.2

 29,000 29,000  . محمد عبدالدائم.3

 20,000 20,000  . صال  خلف الدهمشاي . )انضم حديرا 4

 20,000 20,000  . محمد عبدهللا الجعفري. )انضم حديرا 5

 :الترشيحات وايكاف ت والحوكمةأعضاء لجنة 

 3,000 3,000  حسن حسين. )رادر اللجنة . صال  1

 3,000 3,000  . ماجد النهدي )رادر اللجنة 2

 11,000 11,000  . محمد عبدالدائم.3

 11,000 11,000  . جواد محمد حسين4

5 
 
 8,000 8,000  . ماجد علي القنديل )انضم حديرا

  باسم بن راشد الشر ي. 6
 
 8,000 8,000  )انضم حديرا

 : دارة املخاطرأعضاء لجنة 

 1,500 1,500  . ماجد النهدي. )رادر اللجنة 1

 9,500 9,500  . محمد عبدالدائم.2

 9,500 9,500  . جواد محمد حسين.3

 9,500 9,500  . بدر خالد العنزي.4

 ) خليل  سماعيل ايير . 5
 
 8,000 8,000  انضم حديرا

  باسم بن راشد الشر ي.. 6
 
 8,000 8,000   )انضم حديرا

 :االسترمارأعضاء لجنة 

 1,500 1,500  . ماجد النهدي )رادر اللجنة 1

 1,500 1,500  حسن محمد محمود )رادر اللجنة  2

 9,500 9,500  . أشرف عدنان  سيسو3

 9,500 9,500  . ماجد علي القنديل4

 خليل  سماعيل ايير. 5
 
 8,000 8,000  )انضم حديرا

  سالم آل نشوانصال  بن  .6
 
 8,000 8,000  )انظم حديرا

 :اللجنة التنفيذيةأعضاء 

 7,000 7,000  اللجنة رادر . . ماجد النهدي )1

 7,000 7,000  اللجنة رادر ) خليل  سماعيل ايير ز 2

 23,000 23,000  . أشرف عدنان  سيسو.2

 23,000 23,000  . بدر خالد العنزي.4

 . حسن محمد محمود )ا5
 
 16,000 16,000   نضم حديرا

 16,000 16,000  نظم حديرا )ا صال  آل نشوان. 6

    الشرعية: الهي ةأعضاء 

 82,000 22,000 60,000 د. يوسف عبدهللا الشبيليأ.. 1

 82,000 22,000 60,000 محمد صال  يعقوبي د. نظام. 2

3 . 
 
 76,500 16,500 60,000 أ.د. عبدهللا العايضاي )انضم حديرا
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من الهي ة أو من أّي جهة  شـــــرافّية أو تنظيمّية الشـــــركة أّي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطّي مفروض على . ح

 أو قضائّية:

 ال توجد.

 :الشركةنتائج ايراجعة الّسنوّية لفاعلّية  جراءات الّرقابة الّداخلّية ب -ل

  سوليدرتييقّر مرل   دارة شركة 
ة
ل أّن نظاّم الّرقابة الّداخلّية أ

ة
   د  ع  الّسعودّية للّتكاف

  ة  ليم  س    على أسة

 الشركة وأّن نتائج ايراجعة الّسنوّية لفاعلّية  جراءات الّرقابة الّداخلّية ب
ة
 وهرّية  ج    شكاالت   عن وجود   ر  سف  لم ت

 أو مة 
 
 عنها. الّتنويه   يربة  ات  خالف

  ال . 24
ة
  ب  اس  ح  للمة  ظاتة تحّف أيّ  دة وج  ت

 
 الق

ة
  ّي  ون  ان

ّ
  ركة  للش

 
 .ة  نويّ الّس  ة  اياليّ  م  وائ  على الق

 

  قرارات:.25

  ة ايعلومات بصورة عادلة اإلفصاح عن كاف ل أنه تمة للّتكافعوديسال سوليدرتييقّر مرل   دارة شركة

ؤثر علومات قد ة م  أي ولم يتم حذف  ة. تائج اياليها على النحذف ية

  ه ال ية  ســـوليدرتي دارة شـــركة  ّر مرل ة ق  ية
ّ
عودّية للّتكافل أن وجد هناش أّي رهونات أو قروض أو أعباء الســـّ

 قرير. حت  تاريأ  عداد الت ركةالش أو حقو  على ممتلكات

  على ة الشــــركة يذكر  شــــأن قدر  شــــك وجده ال ية ل أنة للّتكافالســــعودي ســــوليدرتيمرل   دارة شــــركة  ر قية

 .هللا تعالى بإ نها واصلة نشاطمة 

  ل أن سجال كافالسعودية للت سوليدرتيمرل   دارة شركة  ر قية 
ة
 حيح.                              الص كلدت بالشعت الحسابات أ

  ل أن نظام الرقابة الداخليكافالســعودية للت ســوليدرتيمرل   دارة شــركة  ر قية 
ة
 ة أ

ة
ســ  ســليمة عد على أ

 
ة
 .بفعاليةفذ ون

 وفيق ؛؛وباهلل التّ 

 




