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 تقرير مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني.

 م31/12/9120 حتىم 1/10/9201م الممتدة بين 9201عن السنة المالية 

 
  كلمة رئيس مجلس اإلدارة:

 

يعى وواععد الكوكمعة فعي ال عنكة معن دعث  تكعدي  لالايعة ال ياسعا  ، ففي بداية العام تم وضعع سسعا الكوكمعة والعمعى عفع  تفععاما استثنائيا من جميع النواحي م2019كان عام  

معايين مكاولة تقفيص األعما  األساسية التي تعتمد عفيها ال نكة والتي تتم معع سرعناذ يو  ال تفك . ومن سهمتتماش  مع سفضى الممارسا تفعى معايين حوكمة  واإلجناءا  التي

فتخفص منها دون التأثين عف  سعمعا  ال عنكة، وهعكا كعان ل العفيا في ال نكة والتي حنص المجفا واإلدارة ،  إدارة المطالاا  الطايهعثوة مثى سعما  إعادة التأمين وسيضا عمفيا

معن دعث   عفع  مواردهعا الدادفيعةعتمعاد الكثين من العقاا  والمخارن التي تتعفق بهكه األعما  والتي ستمكن ال نكة من اإل ه إضافة إل  تجاوزاوزم تجلنا والكمد هلل ت ا  تكديا كاين

 في التككم في مصاريف المطالاا  الطاية.  يجابي  إ سثن   يا  كونتالتقنية والتي بدورها سواالستثمار في الموارد الا نية 

حو  كيفية تكويعى  ، نقاشنامثيين لاير (209)م 2018في عام  ال نكة د ن حي  ، 2019الزلت ستككن في سو  الفقاءا  مع النئيا التنفيك  الجديد في مثى هكه الووت في عام 

 عفع  معاستثناء، ولعفعي هنعا سشعكن معوظفي ال عنكة إبث  ا   نكة جميعو النبكية والتي بكمد هللا تم الوصو  لها بجهود موظفي السال نكة من تفك الخ ارة الكاينة إل  نقطة التعاد  

فعي عمفيعة واجهعتهم الصععوبا  التعي  تفعك رلعم كعى ،ال عنوا  الماضعية دعث ى الظعنوذ التعي تكالاعت عفع  ال عنكة توانيهم في عمفهم رلم كععدم حاهم لف نكة و من فيهم هلم ت

 مصفكة ال نكة في كى وناراتهم. حي  ودمواالتغيين إال سنهم كانوا النكيزة الداعمة لهكا التكو ، 

 ولعفي هنا سيكن بعض إنجازا  اإلدارة بهكا الخصوص:

ويلك ب اب ععدم جعدوى التجديعد معهعم ومعع يلعك كعان  ،% من العمثء25 ما يقارب فقدانن مما سدى إل  التأمينية والتي سثن  عف  الت عيكتتاب تمت مناجعة سياسة اال -

 ال ابق في المجمى.رنة سوى من العام اخمبلكن بمعن  سن مكفظتنا التأمينية لهكا العام سكان  م،2019% لفعام 17ة بمقدار اك زيادة في سو ار التأمين المكتتهنا

 .م2019% في عام 83م إل  2018% في عام 90انخفضت ن اة الخ ارة لفمكفظة التأمينية من من  -

 م.2019% في عام 15م إل  2018% في عام 18سنخفضت ن اة المصاريف من  -

 .م2019% في عام 30إل   م2018% في عام 8تك ت المثءة المالية لف نكة من  -

 68لعتتأمين والعك  التكعق بعه وادة الم تقاى حي  بعدسنا هعكه ال عنة بتفعيعى بننعامة وعادة اق في الم تقاى وهو تطوين وادتنا تطوين العنصن األهم والفارلجاهدين  ةكما نعمى في ال نك

 لكتنوني لجميع الموظفين.نصة التعفيم اإلباإلضافة إل  استكداث مويلك لفكصو  عف  تدريب متخصص في مجا  التأمين لف نكة في الم تقاى  سو باألحنى وائدا   ا  موظف
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 تعتعن  ال عنكة نعمعىوسن هناك مخعارن كما  م تقافية الصثحا  اإل القيام بعدد من سن ال نكة الزالت في بداية م وارها والبد من إدارة ومع هكه اإلنجازا  الزلنا ننى كمجفا

في إدارة المطالاعا  الطايعة، تك عين المعثءة الماليعة لف عنكة، تك عين التعدفقا  الماليعة معن  تقنية لف نكة ودصوصا  سنعمى عف  تجاوزها ومن سهمها االستثمار في الانية التكتية الو

سعنعمى جاهعدين فعي ال عنكة عفع  تخطعي كمعا  ال عنكا  الصعغينة والمتوسعطة.معن وطعا   األن طة الت غيفية التي الزالت دون تووعاتنا، وسيضا توسعيع واععدة عمثئنعا ودصوصعا  

 سيضا في استكداث منتجا  تأمينية جديدة.، قاا  والتوسع والنمو في عمفياتنا التأمينية ودصوصا في عمفيا  التأمين الطايةالع

ولوياتنعا سعثمة معن سحيع  سن  ،والتعي ن عأ  هللا سن يكمعي ممفكتعا الغاليعة منعه ومعن  ثعاره ،19-جناء انت ار وباء كورونعا كوفيعدويلك عف  الجميع  صعاا   م عاما  2020سيكون عام 

وتعمى ال عنكة جاهعدة حاليعا عفع  دععم ال عنكا  الصعغينة  .لكتنونيا  إاستثم جميع المطالاا   إضافة  إل ومنا في ال نكة بتفعيى العمى من المنز   ، لكاموظفينا وعمثئنا وعوائفهم

 نكة المتوسع  لالتقنين ال نو   لكم ي نني سن سودم. ه الغمة وسن يفهمنا عف  شكن نعمهاعد هكن واإلعثن عنها ونياا. سسأ  هللا سن يمن دث  ماادرا  تتم دراستها اآل والمتوسطة

االلتزام بععحيعع  سعععد هععكا التقنيععن رلاععة مععن مجفععا اإلدارة  م.31/12/2019وح ععاباتها الختاميععة لف ععنة الماليععة المنتهيععة فععي  «ميععدلفف»والخفععية لفتععأمين وإعععادة التععأمين التعععاوني 

  .هيئة ال وق الماليةمؤس ة النقد العنبي ال عود  و  الصادرتين عن الكوكمة تيلواردة في الئكالمتطفاا  اب

، وإلع  سصعكاب العثوعة فعي وطعا  ال نكةالكعنام لثقعتهم الم عتمنة بعتوعمثئنعا شعنكائنا االسعتناتيجيين و م عاهميناإلع  واإلمتنعان  بال عكن نتقعدمن بعأمجفا إدارة ال عنكة و كما سود

 ن هيئا  تنظيمية ومقدمي ددما .التأمين م

 راكان أبو نيان 

ةرئيس مجلس اإلدار  
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 مقدمة عن الشركة

، 1010231925، شنكة م اهمة سعودية م جفة في الممفكة العنبية ال عودية بموجب ال جى التجار  روم «ميدلفف»شنكة المتوس  والخفية لفتأمين وإعادة التأمين التعاوني 

م بتأسي ها في /60م، وبموجاه صدر المنسوم المفكي الكنيم روم 9/10/2006هت الموافق 16/9/1427في تاريخ  233عف  ونار مجفا الوزراء الصادر روم تأس ت بناء  حي  

 م.11/10/2006هت الموافق 18/9/1427تاريخ 

هت، بممارسة ن ار التأمين في الفنو  التالية: التأمين 29/08/1428خ ( وتاري3/20079بموجب تنديص مؤس ة النقد العنبي ال عود  لف نكة روم )  م ن/  ال نكةتعمى 

 العام، التأمين الصكي وتأمين الكماية واالددار.

لتأمين إل  ( لاير سعود ، وتقدم ددما  ا800,000,000واحدة من كانى شنكا  التأمين التعاوني في الممفكة والمنطقة، وتمارس سن طة التأمين بنسسما  ودره )« ال نكة»تُعَد 

.فنو ، وتفخن اليوم بخدمة سكثن من مفيون عميى في سوق التأمين ال عود  ثثثةونقطة بيع  14وطا  األعما  واألفناد عف  مجمى داررة الممفكة، عان   

 .للشركة الرئيسة النشاط ألنواع صفو .1

 :نشاط التأمين .أ

 :  م إل  ثثث وطاعا  وهيريف واسع من المنتجا  التأمينية المختففة والتي تنق ال نكة تقدم

 ( التأمين العام. 3( تأمين المنكاا ؛ و)2؛ و)الصكيالتأمين  (1)

تكت إشناذ مؤس ة النقد العنبي  وتزاو  ال نكة ن ارها وفقا لنظام مناواة شنكا  التأمين التعاوني والئكته التنفيكية واألنظمة والتعفيما  األدنى ال ارية في الممفكة

 مؤس ة النقد عف  جميع المنتجا  التي تقدمها. نهائية من عف  موافقا اصفة حال عود . و ال نكة 

 التأمين الصحي 

 مجفا الضمان الصكي التعاوني. ألنظمةوفقا   ،الطايةو الصكية واالحتياجا  فتكاليفل تغطية الصكييوفن التأمين  

 :تقنينالال نكة كما في تاريخ هكه  تقدمهالك  ويوضح الجدو  سدناه التأمين الصكي 
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 التأمين الصحي: 1  الجدول

 تفاصيل عن المنتج اسم المنتج

صكية ح ب مجموعة واسعة من المنتجا  المصممة دصيصا  لتتناسب مع احتياجا  ال نكا  الكاينة، المتوسطة والمؤس ا  الصغينة.  والخاصة بالمنافع ال التأمين الصحي الجماعي

و المناكز الطاية المن نة في جميع سنكاء الممفكة والمنطقة.  من مميزا  التأمين الصكي  الم ت فيا حي  تضم سفضى ، القياسية لمجفا الضمان الصكي الوثيقة

 ال نكة، بطاوة تأمين داصة بكى فند،  ودليى شاكة  ااشنة  لفمصاريف والنفقا  الطايةالجماعي ت وية مااشنة لفمصاريف والنفقا  الطاية و ت وية سنيعة م

 ارا  لثستف لفم تنكين، د  ددمة طاية الطارئة في الممفكة والخارجعف  مدار ال اعة لفكاال  الهاتفي سادن صكية المؤهفة، د  موافقا  لفمنافق ال
يمكن اضافتها  ال  العديد من الميزا  و المنافع االضافية التي باإلضافة، تصفح وإدارة مفف الم تنك عن رنيق المووع اإللكتنوني والم اعدة عف  مدار ال اعة

  عف  الوثيقة.

 

 تأمين المركبات 

 مثى المادية األضنار عن تعويض إل  باإلضافة لألشخاص، وفاة سو ج دية، إصابا  من الكوادث المنورية عن ينجم ما كى الناتجة عن الخ ائن تغطية تأمين المنكاا  يوفن

 عن األضنار التي تفكق بالغين. المنكاا  وتأمين ال امى المنكاا  تأمين عف  المنكاا  منهاوتقدم ال نكة عدة منتجا  تتعفق بالتأمين  منكاا .التفف  إصثح

 لتقنين:ها كما في تاريخ هكه اويوضح الجدو  سدناه منتجا  تأمين المنكاا  التي تقوم ال نكة بتقديم

 منتجات تأمين المركبات التي تقوم الشركة بتقديمها: 2 الجدول

 المنتج تفاصيل عن اسم المنتج

دادى المنكاة سو دارجها، واألضنار المادية دارج المنكاة، وتغطية تكاليف نقى  ،هو تأمين إلزامي يتم بموجاه التعويض عن األضنار الج دية التي تفكق بالغين تأمين المركبة ضد الغير

 جثمان المتوف ، وتكاليف الدية ال نعية عن القتى الخطأ ح ب حكم المككمة. 

ب اب حادث سو حنيق سو سنوة سو تفف متعمد من الغين أل  منكاة موصوفة. يوفن هكا النو  من التأمين  تفف المنكاةهو تأمين ادتيار  يتم بموجاه التعويض عن  الشامل للمركباتالتأمين 

ناء حادث عنضي، وتقديم تعويض ماد  في حالة : تغطية نفقا  العثج والم ت فيا  واألدوية )اإلسعافا  األولية( لف ائق سو النكاب سو الطنذ المتضنر ج

 العجز سو المو  لف ائق سو النكاب سو الطنذ المتضنر ، وتغطية س  ضنر يصيب ممتفكا  الغين.

 

 منتجات التأمين األخرى 

  الممتفكا  والمخارن الطاية.ب المنتاطة افة إل  المخارنالطينان باإلضالصناعية والمتواجدة في القطاعا  الهندسية و المعقدة المخارنتقدم ال نكة منتجا  تأمين سدنى ت مى 

 التقنين:ريخ هكه ويوضح الجدو  سدناه منتجا  التأمين األدنى التي تقوم ال نكة بتقديمها كما في تا

 منتجات التأمين األخرى التي تقوم الشركة بتقديمها:  3 الجدول

 تفاصيل عن المنتج اسم المنتج

ته م تقاى سفضى من يوفن هكا النو  من التأمين حماية لفعامفين في ال نكا  والمؤس ا  الكاينة والصغينة في القطاعا  المختففة حي  يوفن لفمؤمن له سو سسن رتأمين الحماية واالدخا

الكفي سو الجزئي الدائم الناتة عن  دث  الكصو  عف  عدة منافع منها التعويض في حا  الوفاة الطايعية سو الناتجة عن حادث سو منض، والتعويض في حالة العجز

سساو  س  ما يعاد   104حادث سو منض ح ب جدو  اإلصابا  القياسي، وتعويض مالي سساوعي في حا  العجز الكفي المؤوت الناتة عن حادث يصى إل  

 سنتين، وتعويض في حالة الوفاة سو العجز الناتة عن سدطار الكنب الغين مااشنة.
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طية التي ينلب ا المنتة دصيصا لتفاية احتياجا  العمثء الكين ينلاون في الكصو  عف  وثيقة تأمين لتقديمها لف فارا . ويتيح لفعميى ادتيار مدى التغصمم هك تأمين السفر

 بها ح ب وجهة ال فن ومدة التغطية )عدد األيام( بأسعار مختففة.

ساعة كما يعوض المؤمن له عن الضنر الناتة من إلغاء سو  24ي معظم سنكاء العالم وعف  مدار يغطي التأمين المصاريف الناتجة عن الكاال  الطاية الطارئة ف

 تأدين مواعيد إوث  النحث  سو فقدان األمتعة ولينها من المنافع.

ألدطار سو األضنار التي ود ت ااها الكوادث سو الكوارث الطايعية سو يوفن هكا النو  من التأمين الكماية التأمينية لفممتفكا  الممفوكة سو الم تأجنة ومكتوياتها من ا تأمين الممتلكات

( تأمين المااني والمصانع والمن آ  الصناعية وورش 3( تأمين المتاجن ومكتوياتها وبضائعها؛ )2( تأمين المناز  ومكتوياتها؛ )1ال نوا  وت مى التغطيا : )

 .العمى

التأمين ضد ال نوة وتأمين كافة األدطار )الكنيق وال نوة والصواعق باإلضافة إل  ت نب المياه والفيضانا  وي مى تأمين الممتفكا  التأمين ضد الكنائق و

 .(والزالز  ولينها

 لمقاولين، عطى المكائن.يوفن هكا النو  من التأمين الكماية التأمينية لمعدا  الم نو ، وجميع سدطار التنكيب، وتأمين األجهزة االلكتنونية، وجميع سدطار ا التأمين الهندسي

الصيانة الثحقة بعد فتنة يغطي هكا المنتة الم نوعا  اإلن ائية سثناء فتنا  تنفيكها إل  سن يتم ت فيمها إل  سصكابها، كما يمكن سن تمتد التغطية لت مى سعما   تأمين جميع أخطار المقاولين

 مااني ال كنية بأنواعها والمااني اإلدارية والمااني التنفيهية ولينها مثى الم ت فيا  والفنادق والمصانع.التنفيك، ومن سمثفة الم نوعا  التي يمكن تغطيتها ت ييد ال

لية المدنية عن األضنار ت مى الكماية التأمينية الخ ائن المادية التي تنتة عن الكنيق وال طو وال نوة واالنفجار والتنفيك الخارئ والزالز  ككلك يغطي الم ؤو

 والمادية التي تكدث لفغين ب اب تنفيك المااني واإلن اء ولينها. الج دية

فكص الدويق، وككلك عند إعادة يغطي هكا النو  من التأمين اآلال  والمكائن سثناء ت غفيها سو دث  فتنا  تووفها لفناحة سو في حالة فكها سثناء التنظيف سو إجناء ال تأمين عطل المكائن

 المكائن اآلال  والمكائن اإلنتاجية في المصانع )مولدا  الطاوة( واآلال  الخاصة بغنذ التانيد )الثثجا (.تنكياها ومن سمثفة تفك 

 بائي ولينها.ت مى الكماية التأمينية الخ ائن المادية التي تنتة عن عيوب المواد، والت غيى الخارئ، والضنر العمد  من واى الغين، وااللتماس الكهن

 ال نكة. تعتان وثيقة تأمين ف اد المخزن مكمفة لوثيقة عطى المكائن وال تصدر إال إيا كان هناك وثيقة عطى مكائن سارية المفعو  وصادرة من نفا  ونتأمين فساد المخز

 ال  التانيد، ومن األمثفة عف  ت مى الكماية التأمينية تغطية الخ ارة سو التفف الك  ود يصيب المواد المخزنة في لنذ التانيد والثثجا  كنتيجة مااشنة لتعطى 

 يلك الفاكهة والفكوم واألسماك واأللاان ومنتجاتها.

يق ف سو إجناء الفكص الدويغطي هكا النو  من التأمين  ال  ومعدا  المقاولين الانية سثناء ت غيفها سو دث  فتنا  تووفها لفناحة سو في حالة فكها سثناء التنظي تأمين معدات المشروع للمقاولين

 وككلك عند إعادة تنكياها بمواوع العمى ومن سمثفة تفك المعدا  الكفارا  ودثرا  االسمنت والنافعا  ولينها.

 تنقى دارج مووع العمى.ت مى الكماية التأمينية تغطية الخ ائن الناتجة عن الكنيق وال طو واالنقثب والزالز  ولينها. كما يمكن سن تمتد لتغطي دطن النقى وال

فها تأمين جميع سدطار يغطي هكا النو  من التأمين الم نوعا  اإلن ائية سثناء فتنا  تنفيكها إل  سن يتم ت فيمها إل  سصكابها. وت مى نفا التغطيا  التي ي م ين جميع أخطار التركيبتأم

لم نوعا  التي يمكن تغطيتها تنكيب اآلال  والمعدا  والمكائن المقاولين، كما يمكن سن تمتد التغطية لت مى فتنا  التجارب واالدتاارا  والصيانة ومن سمثفة ا

 بكافة سنواعها. 

عن األضنار الج دية  ت مى الكماية التأمينية تغطية سدطار الكنيق واالنفجار والفيضانا  والعواصف واألدطار الكهنبائية ولينها كما ت مى الم ؤولية المدنية

 لتنكيب واإلن اء وتنفيك سعما  تفك الم نوعا .والمادية التي تكدث لفغين ب اب تنفيك ا

عا ( وسجهزة النادار يغطي هكا النو  من التأمين األجهزة االلكتنونية مثى األجهزة الطاية اإللكتنونية )مثى سجهزة األشعة والننين المغناري ي وسجهزة اإلش تأمين األجهزة اإللكترونية

 يون ومكطا  األومار الصناعية ولينها.واالستقاا  واإلرسا  الخاصة بمكطا  التففز

لكتنونية والتي ود تنتة عن الكنيق ت مى الكماية التأمينية تغطية الخ ائن سو التففيا  الفجائية والغين متووعة التي تفكق بالمعدا  اإللكتنونية التي تفكق بالمعدا  اإل

 والصواعق واالنفجار ولينها.

ر التي تصياهم سثناء ا النو  من التأمين األضنار المتعفقة بهيكى الطائنة سثناء الطينان سو وووفها في المطار، والم ؤولية المدنية تجاه النكاب عن األضنايغطي هك تأمين الطيران والنقل الجوي

والم ؤولية المدنية تجاه الطنذ الثال ،  وجودهم عف  الطائنة، وتأمين الم ؤولية عن ال كنا  الجوية ب اب حادث سثناء النقى والتكميى والتفنيغ من وإل  الطائنة،

 و الم ؤولية المدنية لم غفي المطارا  ولينها. 

 لدفع النقدية.يغطي هكا النو  من التأمين جميع سنوا  األموا  من سوراق نقدية سو سندا  بنكية سو شيكا  سو سوامن بنيدية سو سندا  نقدية سو سوامن ا تأمين األموال

 ينية حماية لألموا  من ال نوة سو التفف سواء كانت في دزينة مككمة سو سثناء نقفها من مكان آلدن. ت مى الكماية التأم
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خ ائن  نوة، وتغطية الي تهدذ هكا التأمين الانوك وسائن المؤس ا  المالية التي تعمى عف  تقديم الخدما  المالية وت مى التغطيا  ممتفكا  الانك ضد سدطار ال التأمين الشامل للبنوك

ية الخ ائن سو األضنار التي الناتجة بصورة مااشنة عن األعما  التي انطو  عف  ديانة سمانة من سحد العامفين بالانك، وتغطية سموا  الانك سثناء عمفية النقى، وتغط

 تفكق بالممتفكا  المادية لفانك من سثاث وسجهزة ودزائن ولينها، وتغطية  ال  الصنذ اآللي ولينها. 

عفيه( سثناء ويامه بأداء يغطي هكا النو  من التأمين الخ ائن المالية التي تفكق بأموا  صاحب العمى )المؤمن له( نتيجة حادث او ادتثس ينتكاه العامى )المؤمن  ن خيانة األمانة تأمي

ثقة مثى )المدراء الماليين، الصنافون، المكاساون، وكثء سعما  وظيفته سو نتيجة ألسااب متعفقة بالموظفين الكين ي غفون منصب يتطفب ودر من الم ؤولية وال

  تكصيى الديون، موظفو المايعا ، سمناء المخازن(.

 والم تفيدون من هكه الوثيقة هم سصكاب المؤس ا  التجارية، وسصكاب مكاتب ال نكا ، وسصكاب المصانع.

كمفها الم تنك ب اب تصنفا  وسفعا  ناتجة عن ال نوة، واالدتثس، والتزوين، والتاديد ت مى الكماية التأمينية س  د ائن لماالغ نقدية سو بضائع عينية يت

 ةاالحتيالي والتثعب باألوراق والم تندا  والتي نتجت من واى موظف سو مجموعة من الموظفين مؤمن عفيهم سثناء ويامهم بواجااتهم الوظيفي

أمين التعويض عند حدوث حادث لين متووع حي  يتم تعويض المؤمن له في حالة اإلصابة الج دية الناتجة عن وسائى دارجية رارئة وعنيفة يوفن هكا النو  من الت التأمين ضد الحوادث الشخصية

و  ه وح ب جدلين منظورة، وتعويض المؤمن له سو عائفته في حا  الوفاة والعجز الجزئي سو الكفي والتعويض األساوعي والمصاريف الطاية ح ب المتفق عفي

 اإلصابا .

ممارسي المهن األدنى من الخ ائن الناتجة عن تضنر ا  سرناذ جناء س   منيكمي هكا التأمين مختفف المهنيين كاألرااء سو المهندسين سو المكاميين ولينهم  تأمين المسؤولية المهنية 

 ممارسا  دارئة.

 وانونيا  عن دفعها مثى األضنار التي ود تفكق بالطنذ الثال  بخصوص سدطاء سو إهما  المؤمن ت مى الكماية التأمينية الماالغ التي يصاح فيها المؤمن له م ؤوال  

 له سثناء ويامه بمهام عمفه ويكون يلك ضمن حدود التعويض الم موح به.

استخدام منتة بعينه تم تصنيعه سو ت ويقه بواسطة  كان وانونية إيا  ضد س  ماالغ ود يصاح م ؤوال  عنها بصورة المؤمن له يوفن هكا النو  من التأمين تعويض  تأمين مسؤولية المنتج

 شخص ب اب عيوب مصنعية.  أل ود ساب إصابة ج دية عارضة )بما في يلك الوفاة سو المنض سو األعااء(  المؤمن له 

ادة بخصوص مصاريف استنجا  المنتة يا  الصفة بالمنتجا  يمكن تمديد الوثيقة بكي  تتضمن )التأمين الستنداد المنتة( والك  يوفن تعويض عن النفقا  المتك

 دث  فتنة التأمين  المؤمن له كنتيجة أل  ونار يتخكه  هئسو وكث المؤمن له التي يصنعها سو يوزعها 

 ما في يلك الوفاة سو المنض سو اإلعياء( بعينه ي اب إصابة ج دية عارضة )ب ة يتكاد م ؤولية وانونية سيضا  إيا كان استعما  س  منت المؤمن له والك  ود يجعى 

  شخص.  أل

تأمين تعويضات العاملين ومسؤولية صاحب 

 العمل 

لتي تم دفعها وفقا لقانون يوفن هكا النو  من التأمين تغطية تأمينية شامفة لجميع المتطفاا  النظامية ألصكاب العمى، وتتكمى ال نكة جميع التكاليف والمصنوفا  ا

  ، والتعويض عن الوفاة والعجز الكفي سو الجزئي الدائم والعجز المؤوت لفموظفين سثناء تواجدهم بالعمى.العمى ال عود

لنقى الان  والتي عف  ا يوفن هكا النو  من التأمين تغطيا  مختففة منها التأمين عف  النحفة التي تغطي شكنة بضائع في رحفة واحدة من مكان إل  مكان، والتأمين التأمين البحري على البضائع

ا  الواوعة في نطاق العقد، تغطي الخ ائن التي تفكق بالاضائع سثناء نقفها بنا  ب اب م مو  بالتأمين، والوثيقة المفتوحة التي ت مى تغطية لفمؤمن له لجميع ال كن

 بعهدته وتكت م ؤوليته. والتأمين عف  م ؤولية الناوى والتي ت مى الكماية لفناوى عن د ارة سو تفف الاضائع التي تكون 

فها في الميناء وسيضا  دث  يوفن هكا النو  من التأمين التغطية والكماية من األدطار التي تتعنض لها ال فن سثناء ويامها بنحث  بكنية بين الموانئ سو سثناء توو تأمين هياكل السفن

 عمفية الت ييد سو الاناء في إحدى التنسانا .

 نية الخطن الاكن  مثى الك  يكون ناشئا عن المثحة في الاكن سو منتاطا بها، وسدطار الاكن مثى لنق ال فينة والتصادم الاكن  ب اب سوءت مى الكماية التأمي

 األحوا  الجوية، واألدطار التي تقع في الاكن مثى الكنيق واالنفجار والقنصنة الاكنية ولينها.

 

 نشاط إعادة التأمين .ب

ر  من سجى ية يوافق فيها معيد التأمين عف  تغطية جزء من المخارن المؤمن عفيها سو المقاولة سصث  من واى شنكة التأمين )المؤمن(. وهي مطفب ضنوإعادة التأمين هي عمف

 . وإدارة المخارنتكقيق االستقنار لنتائة العمفيا  المكتتاة لدى ال نكة والكد من التقفاا  وتعمى بالتالي كأداة فعالة لفنمو
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. التنظيميةسعف  من التصنيفا  االئتمانية التي توصي بها الجها   ائتماني تصنيف الكاصفة عف  شنكا  إعادة التأمين النائدة عف  الصعيد العالمي عدد من مع ال نكة ىتعم

، وتقدم تغطية واسعة النطاق لعمثئها في س  تخصها بكى سمان بإمكان ال نكة سن تعهد بالمخارن التي سصاحوبفضى العثوة القوية التي بنتها ال نكة مع شنكا  إعادة التأمين، 

 ووت.

عف  ال نكة  ، حي  تعمىعف  ووة المنكز المالي ل نكة إعادة التأمين وعف  كفاءتها بتغطية المطالاا ، إضافة إل  جودة وووة بنامجها في إعادة التأمين االئتمانية تد  التصنيفا 

، كما ينص عفيه A.M. Best+ من واى Bسو تصنيف  S&Pمن واى  BBBمع عدة شنكا  إلعادة التأمين ال يقى تصنيفها عن سعمالها العادية إسناد مخارن التأمين دث  دورة 

مين لين معتمدين من واى مع معيد  تأالااب الثال  من الثئكة التنظيمية ألعما  إعادة التأمين الصادرة عن مؤس ة النقد العنبي ال عود . وفي حا  سراد  ال نكة سن تتعامى 

 .المؤمن لهملتزاماتها تجاه اأمين الم ندة ال تعفي ال نكة من ن اتفاويا  إعادة التكما سنه من الضنور  التنويه إل  س .المؤس ة دطية من فإنها تكصى عف  موافقةمؤس ة النقد، 

 

 ئج على النحو التالي:األنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتاتأثير : 4الجدول 

 

 النسبة إيرادات النشاط االنشطة

 %75 1,805,824,977 ن ار )التأمين الصكي(

 %14 336,368,203 ن ار )ال يارا (

 %12 279,083,690 الن ارا  التأمينية األدنى

 %100 2,421,276,870 اإلجمالي
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 :م ألنشطة التأمين المختلفة2019لعام إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خالل ا: 1 الرسم البياني

 

 :م ألنشطة التأمين المختلفة 2019 إجمالي المطالبات المدفوعة خالل العام : 2 رسم البيانيال 
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 :ألنشطة التأمين المختلفةم 2019 عامفائض عمليات التأمين خالل ال :3 رسم البيانيال

 
 

 الشركة المستقبلية وخططتوقعات  لية والماتقييم استراتيجية الشركة ووضعها من الناحية 

 ، باإلضافة إل  يلك. لف نكة منكز الماليالتعزيز  فئا  العمثء التي ت اهم في استهداذو المنتجا  تطوين تتمكور حو ، م2019من عام جديدة بداء   إستناتيجية  نكة ال تانت

 اكتتاب اتاا  اجناءا  سدكا  باالعتاار  ،رفع اإلينادا  بهدذ مايعا  الراوم  تعزيز  إل  جانب، العمثء إعادة هيكفة المايعا  لزيادة ن ارا  استقطابعمفية ب وامت ال نكة

ستمتة كافة االجناءا  الدادفية لف نكة ويلك بهدذ رفع م توى بالعمى عف   كما تقوم ال نكة صافي النبح.التي من شأنها تعزيز و نتائة إيجابيةتكقق  مخارن واو مثئمة و

 المقدمة. دة الخدمةجو

 تم بدء العمى عفيها تتضمن ما يفي: التي  و الخدما  المنتجا 

  حي  تم تطوين منتجا  وددما  داصة بهكه الفئة من العمثء. الصغينة والمتوسطة.  المن آ  – يالصكالتأمين 

  واالفناد والمؤس ا  الصغينة والمتوسطةالكاينة  ال نكا  - التأمين عف  المنكاا . 

 وعان االنتننت لفايع بالتجزئةالوسطاء وتوسيع العثوة مع المايعا  المااشنة  تعزيز ووة راوممن دث   وتطوين المنتجا  تم تكفيز النموسي. 

 ويلك لنفع م توى جودة ددمة العمثء وزيادة المايعا  قنوا  اإللكتنونيةتطوين الخدما  الخاصة بال ،. 
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  المخاطر التي يمكن مواجهتهاووالتوقعات المستقبلية ألعمال الشركة ، ، تهاوإنجازا قرارات الشركة المهمة .2

  :التطوراتلقرارات وأهم أبرز ا (أ

 نكةفقد وامت إدارة ال نكة بمناجعة شامفة لكافة جوانب األعما  والخدما  التي سد  لتناجع سداء ال  لماضيةدث  األعوام الغنض التعامى مع التكديا  التي من  بها ال نكة 

وامت إدارة ال نكة بتكديد رؤيتها  ، حي واستعادة مووعها النائد في ال وق ال عود بال نكة لفنهوض مجددا  لدراستها وتكفيفها بهدذ معالجتها وتطوين سساليب سكثن فعالية 

 وسهدافها بتاني استناتيجية عمى جديدة يكون فيها العميى مكور اإلهتمام

حي  بدس  اإلدارة بتعزيز الوضع المالي  ،تم الادء بتنفيكهامى عف  تطايق اإلستناتيجية الجديدة من دث  إرثق مجموعة من الماادرا  والتي بدس الع ،ولتكقيق رؤية ال نكة

ء بأتمتة مجموعة واسعة من الاد حي  تم كما حدد  سهداذ التكو   ،ووامت بتطوين الهيكى التنظيمي واإلدار  ليكون سكثن فاعفية ،لف نكة بما يضمن استمنارية سعمالها

حتياجاتهم المتنوعة ويواكب التطور التقني في ااإلجناءا  والخدما  بما ي اهم وب كى فعا  في الوصو  إل  سوسع شنيكة من العمثء وتقديم الخدما  لهم بما يتماش  مع 

 األسواق.

بما فيها المايعا  والخدما  اإللكتنونية إضافة إل   ،دة لفمايعا  تنتكز عف  توسيع ونوا  الايعوامت اإلدارة بوضع منهجية عمى جدي ،وألن "العميى" هو مكور اهتمام ال نكة

والعمى عف  ت ويق ون ن هكه الخدما  عان مختفف ونوا  الت ويق  تصميم مجموعة واسعة من الكفو  والمنتجا  المننة والتي تثئم مختفف االحتياجا  تاعا  ل نائح العمثء

 هد نموا  واضكا  في ال وق ال عود  نظنا  لتزايد سعداد رجا  األعما  ي والك التنكيز عف  وطا  المن آ  الصغينة والمتوسطة فعفيا  حي  بدس  وشاكا  التواصى،اإللكتنونية 

 .2030من ال ااب تكقيقا  لنؤية الممفكة 

فقد بدء العمى عف  تطوين بيئة العمى الدادفية من دث   ،سساسا  لنجاح ونهوض ال نكة لكونهمفها هداسوحي  سن إدارة ال نكة تعي سهمية دور الموظفين في تكقيق استناتيجيتها و

كما تم تطوين مجموعة واسعة من الانامة التدرياة لتطوين وتك ين  ،المجا  لإلبدا  الوظيفيوتتيح مجموعة من األن طة والماادرا  التي تدعم الم اركة والعمى الجماعي 

 ، عف  سايى المثا  :فاءا  العامفةالمهارا  والك

 

 (CIIبننامة وادة التأمين ) -1

 

ل نكة فنصة اإللتكاق به بننامة وادة التأمين ويلك بالتعاون مع المعهد الانيطاني، وي تهدذ الاننامة الموظفين العامفين في وطا  التأمين ب كى داص كما تتيح ا ال نكةارفقت 

نى دون استثناء، ويمتد الاننامة لفتنة سوصاها سنتين ويتم تنفيكه عف  ثثث مناحى، المنحفة األول  شهادة مكتنذ التأمين المعتمد، لفموظفين العامفين في القطاعا  األد

 المنحفة الثانية شهادة دبفوم التأمين، والمنحفة الثالثة شهادة دبفوم متقدم.

الكصو  عف  شهادا  مهنية معتمدة في مجا  التامين، كما يهدذ لتطوين وطا  التأمين ضمن رؤية الممفكة ويهدذ هكا الاننامة ال  رفع كفاءة العامفين من دث  منكهم فنصة 

2030. 

منشكا  ومنشكة وهم الفكين توفن  فيهم شنور اإللتكاق بالاننامة، كما تم إدضا  المنشكين لعدة ادتاارا  لفقاو  ويلك  68عدد المنشكين لإللتكاق به جمالي إوود بفغ 

 بهدذ تأهيى وتطوين موظفي وطا  التأمين. ال نكةيار افضى المنشكين لإللتكاق بالاننامة المدعوم بالكامى من واى إلدت

 

 (E-learningمنصة التعفم األلكتنوني ) -2
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العنبية واإلنجفيزية، وتغطي جميع الم تويا   منصة التعفم األلكتنوني عاارة عن منصة تقدم دورا  منئية يقدمها داناء جامعيون، باإلضافة ال  سن الدورا  تدعم الفغتين:

رياية وفقا  إلحتياجا  الموظف التدرياية من الم توى الماتدئ حت  المتقدم ؛ لكي ي هى عف  الموظفين اإلستفادة من الدورا  التدرياية. يتم ب كى دور  تخصيص دورا  تد

ان من مختفف األجهزة تُمّكن المنصة الموظفين من الوصو  إل  الدورا  التدرياية في س  مكان وزم وال نكة، ويمكن لكى مدين متابعة ومعنفة كافة ن ار موظفيه. كما

 اإللكتنونية.

 التوقعات المستقبلية ألعمال الشركة  (ب

وية عثواتها بعمثئها وتقديم ددما  سفضى لهم ست تمن شنكة ميد لفف بإعادة هيكفة سو امها و عمفياتها ويلك لتقديم استناتيجية تهدذ ال  تك ين اداء ددماتها مما ي اهم في تق

تقوية الجانب اإلستثمار  لدى عف  التقنية مماي اعد عف  التوسع في العمفيا  والن ارا  القائمة، كما سنها ستعمى تطوين األنظمة عن التواصى الفعا  معهم ، كما سنها تعمى عف  

 ال نكة بتعظيم العائد لثستثمار.

  للشركة أن تواجهها: المخاطر التي يمكن (ت

 البشرية الموارد مخاطر  -أ

، داصة في األكفاء موظفيها انتقا  دطن ويعنض ال نكة إل  األشخاص المؤهفين عف  الطفب زيادةإل   يؤد  مما التأمين، بن ار مفمة مؤهفة كوادر إل  يكتاج التأمين إن سوق

ال نكة.  في المختففة اإلدارية الم تويا  لتناسب متنوعة والتي تكون والم تقافين الكاليين لموظفيها الجاد والتأهيى التدريب ب ياسة م تمنة ال نكة ظى متطفاا  التورين. إال سن

 الورنية ءا لفكفا والتطوين التنكيز فإن عام. وعفيه، ب كى الورن مصفكة في مناف ة، لكنها تاق  جها  إل  بعض الكوادر الا نية د ارة احتما  من بالنلم يأتي التصميم وهكا

 .بال نكة اإلدارية والم تويا  اإلدارا  كى في ال عودية سي تمن

 والمنافسة السوق مخاطر  -ب

الم تقافية، والتي من المتووع سن تقود إل  تنافا حاد  ال نكة وفنصها ن ار عف  تؤثن ود عالية تناف ية يؤد  لايئة مماالتأمين،  ا شنك العديد من وطا  التأمين يعمى في

 سساس عف  مانية ،تناف ية سسعارتقديم  عف  تنتكز استااوية سف فة إجناءا  باتخاي ال نكة وامت األدنى التأمين شنكا  واى من  ديدةال مناف ةال ألسعار. ومعفي ا

 .سهدافها النمو وتكقيق عف  القدرة زيادة من تمكنها فعَالة ووائية بنامة إل  باإلضافة التأمين، الكتتاب وثائق الفنية القدرا  ونجاح يضمن سثمة كتوار إو إحصائي

 المعلومات تقنية مخاطر  -ت

 مصنح ددو  لين لعمفيا  تتعنض ود بها الخاصة المعفوما  سنظمة فإن سمنية، إجناءا  ال نكة تتخك سن من بها، وبالنلم الخاصة المعفوما  تقنية سنظمة عف  ال نكة تعتمد

سو  س  عطى كاين وإيا ما حدث إرهابية.  سو تخنياية عمفيا  سو االتصا  في سدطاء سو لفطاوة سو فقدان حنائق سو رايعية كوارث سو ب نية سدطاء سو كمايوتن فينوسا  سو بها

ا يتم سفايا ، وود اإلينادا  تتأثن فقد متكنر، إدفاق  النفقا  م تويا  المالية سو نتائةال عف  سفا ا يؤثن ود الك  األمن اإلدفاوا  سو األعطا  لتفك نتيجة تكاليف باهظة تكاد سيض 

 حاليا   الكديثة، ولكلك فهي تعمى التقنيا  في الهائى النمو لمواكاة تطوينها وصعوبة الم تخدمة تقادم األنظمة حي  من التقنية مخارن ال نكة داص تواجه النسسمالية. وب كى

والمعفوما ،  التقنية إدارة ضمنالمعفوما   سداء وإمكانا  سمن متكامفة. وود وامت ال نكة بتطوين ومةكمنظ ويعمى ال نكة وحدا  كى تقني متطور يخدم االنتقا  إل  نظام عف 
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من مووع بديى،  سعمالهافي  تطوين دطة تمكن ال نكة من  االستمنارال نكة بكفظ جميع الايانا  في مووع احتياري بصورة يومية وسساوعية وشهنية، باإلضافة إل   تقوم كما

 .دور  ب كى ادتااراتها وإجناء  (Disaster Recovery) الكوارثفق بإعداد واستنداد واستمنار العمى والتعافي من عى ما يتكتطوين و

 التأمين مخاطر  -ث

 التأمين. اللتزاما  الدفتنية مةالقي عن -عفيها  المؤمن األحداث ب أن -معها  المتعاود فجها ل الم تكقة الفعفية المطالاا  بزيادة المتعفقة التأمين المخارن مخارنيقصد ب

 :بما يفي ب كى رئي ي تتنكز االلتزاما ، هكه لتغطية الكافية الموارد توفن ضمان في ال نكة سهداذ وتتمثى

 الصكي التأمين: 

 من يلك تكقيق عفيها. ويمكن لمؤمنالمزايا ا وم توى المخارن نو  حي  من جيد ب كى المخارن تنو  لضمان بال نكة الخاصة الصكي التأمين استناتيجية تصميم تم

 -المنتة  وسعن الفعفية لفمطالاا  االعتيادية والمناجعة الكالية الصكية االعتاار الظنوذ بعين تأدك األسعار بأن لفتأكد ويلك الجغنافية والمنارق القطاعا  تنو  دث 

 والن طة لفمطالاا  الجادة المتابعة عف  تقوم باتاا  سياسة تقوم ال نكة كما المطالاا . تابعةلم التفصيفية وككلك اإلجناءا  –ح ب جداو  الت عين من الخاين األكتوار  

 .ال نكة عف  سفاا   سن تؤثن يمكن التي المتووعة لين الم تقافية المخارن لتغطية ويلك

  تأمين المنكاا: 

 ال نكة تقوم المخارن، هكه سجى تقفيى ومن ال يارا . إصثح سو وتاديى الج دية إلصابا وا بالوفاة المتعفقة المطالاا  في المنكاا  لتأمين النئي ية المخارن تتمثى

 إصدار عند تفتزم ال نكة باألفناد، كما تتعفق المنكاا  تأمين عقود وتكون معظم سنة، 18 عن عمنه يزيد الك  المالك سو ال ائق إل  فق  ال امى التأمين وثائق بإصدار

 .مناساة تأمين إعادة تغطية لديها سن كما المطالاا ، تناوب تكاليف التي المخارن إدارة  عين من الخاين األكتوار  وإجناءا الوثائق بجداو  الت هكه

 وماالغها المطالاا  تكنار: 

 سنة دث  المطالاا  سداد عن عادة اإلبثغال في يتمو األجى، وصينة تأمين كعقود العمفيا  هكه وتعتان العوامى، من بالعديد وماالغها المطالاا  تكنار يتأثن سن يمكن

 .مخارن التأمين من التقفيى في ي اعد سن شأنه من وهكا عفيه، المؤمن الكادث ووو  من واحدة

 الك اسية تكفيى: 

 المقدمة المطالاا  ماالغ عن تختفف مؤكدة وود االغالم هكه تعتان ال يلك ومع كافية، تعتان ال نة نهاية في التأمين لعقود وفقا   الت وية المطالاا  تكت ماالغ بأن ال نكة تنى

 عمفية في التأكد عدم سو الت نيعية كالتغينا  بعض المتغينا  ح اسية الممكن تكديد من ليا إفتناضا  لعدة ح اسة التأمين مطالاة ماالغ المالية. وتعتان القوائم في

 سعثه. المككورة سيةاألسا باإلفتناضا  التأمين مخصص مطالاا  التقييم،حي  يتأثن

 التأمين إعادة مخاطر -ج

 مطالاا  عن تن أ ود التي المكتمفة الخ ائن المالية لتقفيى سدنى سرناذ لدى التأمين بإعادة العادية سعمالها دورة دث  ال نكة تقوم األدنى التأمين شنكا  لنار عف 

 إضافية نمو ودرا  وتؤمن الكاينة، المخارن عن تن أ ود التي المكتمفة بمناواة الخ ائن لإلدارة وت مح األعما ، في سكان  تنوعا   تؤمن التنتياا  هكه إن الضخمة. التأمين

 ال نكا  مع والتعامى التأمين ل نكا  المالي الوضع تقويم ال نكة عف  التأمين.وتكنص إعادة شنكا  إفثس الناشئة عن الضخمة الخ ائن لمخارن تعنضها لتقفيى

 من بكصتها الوثائق تجاه حمفة مفتزمة حي  سن ال نكة الوثائق، حمفة تجاه التزاماتها من ال نكة تعفي ال الم ندة التأمين إعادة اتفاويا  سن عفما   عالميا ، المصنفة

 .تأمينال إعادة اتفاويا  بالتزاماتها بموجب التأمين إعادة شنكة به تف لم الك  بالقدر عفيها التأمين المعاد الت وية تكت المطالاا 
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 مخاطر العوائد االستثمارية -ح

 التي الظنوذ نتيجة آلدن ووت من سفاية بصورة ربكيتها وبالتالي من االستثمار ال نكة عائدا  تتأثن االستثمار ، وود سدائها عف  جزئيا   لف نكة   المالية النتائة تعتمد

 كاين حد إل  يعتمد ال نكة ن ار فإن وككلك .ال نكة سيطنة عن تخنج والتي تصادية الكاليةاإلو ال وق والظنوذ تقفاا  نتيجة عام وب كى مكددة استثمارا  تؤثن عف 

 .عالمي ا اإلوتصادية الظنوذ وككلك ال عودية العنبية في الممفكة اإلوتصادية الظنوذ عف 

 االئتمان مخاطر -خ

 واى من المقتناة المالية الموجودا  لكافة فئا  بالن اة مالية، لخ ارة اآلدن الطنذ ادتك إل  يؤد  مما بالتزاماته، الوفاء عف  ما رنذ مقدرة عدم االئتمان مخارن تمثى

 مخارن لتقفيى واإلجناءا  وتقوم ال نكة بعدد من ال ياسا  .المالي وائمة المنكز في عنها المفصح الدفتنية القيمة لف نكة القصوى االئتمان مخارن تمثى ال نكة، حي 

 :ال نكة، سهمها ما يفي اتتعنض له التي اإلئتمان

 وإعادة التأمين عقود بموجب الم تكقة الماالغ مناواة يتم إل  يلك إضافة االئتمانية. الناحية من والدراسة معهم ال نكة لفتكقق التعامى تود الكين العمثء كافة يخضع 

 .الديون المعدومة لمخارن تعنض ال نكة لتقفيى م تمنة بصورة التأمين

 القائمة الكمم المدينة ومناواة ووسي ، وكيى لكى ائتمان حدود بوضع ويلك والوسطاء بالوكثء المتعفقة المخارن من الكدب ال نكة تقوم. 

 .تعطي ال نكة سهمية كانى لثلتزام ب ياسة االئتمان وتكصيى الماالغ الم تكقة لف نكة 

 االستثمار لجنة من المعتمدة االستثمارية لف ياسة راقا   االستثمار عن الم ؤو  واى من لف نكة اإلستثمارية المكفظة تدار. 

 عالميا   ومصنفة بها معتنذ جها  مع فق  التأمين عقود إعادة بإبنام ال نكة تقوم. 

 جيدة مانيةائت وسمعة وو  منكز مالي يا  تجارية بنوك مع فق  بالتعامى ال نكة تقوم األدنى المالية الموجودا  عن الناتجة االئتمان بمخارن يتعفق فيما. 

 ائتمان لدى س  جهة كانت مخارنل تنكيزا عف  عدم وجود  تكنص ال نكة. 

 والقانونية النظامية المخاطر  -د

 يكية، وككلكالتنف والئكته التعاوني التأمين مناواة دث  نظام من ال عود  العنبي مؤس ة النقد واى من والمناواة لإلشناذ ال نكة بها تقوم التي التأمين عمفيا منتجا  و تخضع

 لهم المؤمن موجهان لمصفكة تكديد ا التأمينوطا   عف  واإلشناذ التنظيم فإن عام وبوجه الصكي، منتة التأمين يخص فيما التعاوني الصكي الضمان لمجفا التنفيكية الثئكة

 ولكلك فهكه .عمفياتها المالية ونتائة وحالتها سعما  ال نكة عف  سفا ا تؤثن ود نوطا  التأميالتي ود يتم فنضها عف   والتغيينا  التنظيمية الم تقافية والم تثمنين فالت نيعا 

 يا التنظيمية واإلشنافية  الجها  تعدد، مع اآلدك في االعتاار النوابية والنسمية الجها  نع الصادرة والفوائح واألنظمة الت نيعا  بكافة ال نكة تتعفق بمدى التزام المخارن

 وتطايقها واألنظمة الفوائحبالتغيينا  في  االلتزام عدم حا  التأمين شنكا  عف  تؤثن ودالتي  التأمين سوق في وابفية تطايقها ومدى والت نيعا  األنظمة رتطو وسنعة العثوة

 مخارن لتقفيى الما  رسس كفايةمتطفب  مثى ودتفنض بعض القيود  بى فك ب الن ارا  ومناواة عف  الموافقا  الكصو  فق  تتطفب ال األنظمة هكهكما سن المطفوبة.  بالصورة

بالت نيعا  الخاضعة لها  ال نكة في االلتزام مدى بمناواة تقوم متخصصة إدارة ال نكة في إلتزاماتها. وتوجد من سداد ولتمكينها شنكا  التأمين واى من واإلفثس العجز

 .الم تقافيةو يةالكال األنظمة والفوائح بكافة لثلتزام الثزمة اإلجناءا  ووضع
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 السيولة مخاطر -ذ

 ال نكة ال نكة. وتقوم عف  سفاية وجود تأثينا  دون األمثى ال كى عف  المطفوب الووت في بها الوفاء ال نكة ت تطيع ال التي المالية االلتزاما  عن ال يولة مخارن تعان

 بهدذ النسسمالية لمتطفاا ا بمناجعة تقوم ككلك ن وئها، حا  بالتزاماتها الكافية لفوفاء  يولةال توفن من بالتأكد ال نكة تقوم كما دور ، ب كى ال يولة متطفاا  بمناواة

 .النظامية الجها  المطفوب من المثءة المالية معد  عف  الكفاظ

 ةاألجنبي العمالت مخاطر -ر

 ولكلك ال عود  بالنيا  لف نكة المعامث  النئي ية األجناي. تتم الصنذ ارسسع في لفتغينا  نتيجة ما مالية سداة ويمة تكبكب عن الناتجة المخارن العمث  مخارن تمثى

 .األجناية العمث  مخارن بتغطية ال نكة تقوم ال وبالتالي األجناي، الصنذ سسعار في التقفاا  ب اب هامة د ائن لووو  متدنية مخارن بوجود اإلدارة تعتقد

 الخاصة العموالت أسعار مخاطر -ز

 في ال ائدة الخاصة في سسعار العموال  التغينا  نتيجة ما مالية ألداة الم تقافية النقدية سو في التدفقا  االدتثفا  في القيمة عن الخاصة العموال  رسسعا مخارن تن أ

 سسعار مخارن بالكد من ال نكة قومألجى. وت والودائع النقدية وشاه النقدية وب أن بعض استثماراتها ب أن الخاصة العموال  سسعار لمخارن تتعنض ال نكة ال وق.

 استثمارا  ال نكة. بها الم جفة بالعمث  الخاصة العموال  سسعار في التغينا  بمناواة ويلك الخاصة العموال 

 المال رأس إدارة مخاطر -س

ال نكة  لدعم ويلك الما  رسس ن ب توازن عف  كفاظلف ال نكة واى من سدنى سهداذ توضع ال عود ، كما العنبي النقد مؤس ة واى من الما  رسس متطفاا  وتنظم تكدد

 عف  الت ويا  إجناء ويتم عنه والمطفوب، المعفن الما  رسس م تويا  النقص بين بتقدين ويلك الما  رسس متطفاا  بإدارة ال نكة لفم اهمين. وتقوم الفائدة وزيادة

 سية تطنس ولم الما ، رسس هيكى تعديى سو عف  ولفكفاظ ال نكة، سن طة ودصائص مخارن ل وقا في ال ائدة الظنوذ تغينا  ح ب ويلك الكالية الما  رسس م تويا 

 .الماضي العام منك الما  رسس إدارة وعمفيا  وسياسا  سهداذ عف  تعديث 

 التشغيلية المخاطر -ش

 لف معة، وفقدان مالية د ارة عنها تنتة يمكن سن نية سو اإلدتثس، والتيالا  مثى األدطاء النوابة، سو النظام في ف ى عن الناتجة الخ ارة مخارن هي الت غيفية المخارن

كما تكنص ال نكة عف   .المخارن وإدارة الدادفية والمناواة المهام وفصى الضواب  المناساة، دث  من العمفيا  مخارن بإدارة ال نكة ووانونية. وتقوم تنظيمية وعواوب

 عف  ضوء التوسع في األعما .الكفاظ عف  معايين الت غيى القياسية 

 العمل استمرارية مخاطر  -ص

 باشن  ال عود ، العنبي النقد مؤس ة الصادرة عن المخارن إدارة الئكة بمتطفاا  وعمث   بإعاوته. ت ااها المنجح المخارن وتفاد  العمى استمنارية عف  تكنص ال نكة

 .يجب كما النئي ية األن طة سين اتااعها لضمان الواجب خطوا وال اإلجناءا  تغطي اإلدارا  لجميع روارئ دطة بوضع ال نكة
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 االكتتاب مخاطر  -ض

 في مدروس سكتوار  منهة تتضمن اتاا  احتنازية دط  وعفيه وضعت ال نكة تتعامى بها التي المكتتاة لفمخارن والنوعي الجغنافي والتنكز الت عين بمخارن وهي متمثفة

 كما سدنى، حيوية مؤثنا  وس  الخاصة ال نكة رؤية إل  باإلضافةالصفة،  يا  القانونية األنظمة في ال نيع التغين مع تماشيا   دوريا   هوتكديث مناجعته يتم والك  الت عين

 .المخارن اكتتاب في الفنية ورؤيتها سياستها يعكا اإلدارا  بين مختفف اكتتاب منهة وضع عف  ال نكة عمد 

 الماليةوالفساد والجرائم  االحتيال مخاطر  -ط

 األموا  ويهدر األداء يعيق فهو المن ئا  المالية، تواجه التي التكديا  من واحد بأنه االحتيا   ،ل عولعنبي اا النقد مؤس ة عن الصادرة االحتيا  مكافكة الئكة تفعن

ز  الجانب بهكا داصا   اهتماما   ةال نك المنطفق سبد  هكا التناف ية. ومن وبقدرتها وب معتها بالمن أة األيى ويفكق النادرة والموارد  الدادفية النوابية اإلجناءا  من فعزَّ

 كما ال نكة، إدارا  عف  وتعميمها ال عود  العنبي النقد مؤس ة عن الصادرة االحتيا  مكافكة الئكة مع المتوافقة لمكافكة االحتيا  استناتيجية لتطايق الدورية بالمناجعة

 .ال أن بهكا لتثقيفهم الثزمة التدرياية الدورا إوامة و لفموظفين الثزمة التوعية دور  تن ن ب كى

 مخاطر قضائية -ظ

ا ينفع وود الغين، ضد وضايا ال نكة تواجه ود لألعما ، العاد  ال ين نطاق في  الوضع المالي عف  الم تقاى في سفا ا القضايا تفك تؤثن وود الغين من مطالاا  ضدها سيض 

 ارة مختصة بالتعامى مع القضايا والتنافع سمام الجها  القضائية والجها  شاه القضائية المختصة إلعطاء الكقوق ألصكابها.وتوجد بال نكة إد .لف نكة

     ويلك قيد دعوى وضائية لدى المككمة التجارية بالنياض ضد رئيا تنفيك  وعضو منتدب سابق لف نكة،بم، ود ودمت ال نكة 26/11/2017كما تجدر االشارة سنه بتاريخ    

إبتدائي  عف  إثنها صدر حكمبطفب استنداد سموا  لف نكة حصى عفيها بدون وجه حق، وبطفب التعويض عن الخ ائن الناتجة عن تصنفاته الضارة بال نكة وم اهميها، والتي  

( مئة 152,697,441المنتدب ال ابق بأن يدفع لف نكة مافغا  وودره ) لصالح ال نكة القاضي بإلزام المدع  عفيه النئيا التنفيك  والعضو هت 21/12/1440يوم الخميا الموافق 

 .قضية منظورة حت  تاريخهواثنان ودم ون مفيونا  وستمئة وساعة وت عون سلفا  وسربعمئة وواحد وسربعون رياال . وود تقدم المدع  عفيه باسئناذ الككم وال تزا  ال
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 م2019النتائج المالية للعام المالي  .3

  سنوا : ألدن ساعجدو  التالي مقارنة ألصو  ودصوم ال نكة ونتائة سعمالها ياين ال

    

 

 

 م 2019: النتائج المالية للشركة للعام  5الجدول

 

 

 قائمة المركز المالي )آالف الرياالت(

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019   

 موجودات عمليات التأمين             

 استثمارا  ونقد لدى الانك 359,696 737,246 807,957 740,934 853,332 1,013,922 907,110

 يمم مدينة, صافي 572,215 681,078 659,105 1,210,705 1,650,958 1,325,050 1,240,054

 موجودا  سدنى 1,819,637 1,332,950 1,640,255 1,595,028 1,943,262 2,038,344 2,195,475

 مجموع موجودات عمليات التأمين 2,751,548 2,751,274 3,107,317 3,546,667 4,447,552 4,377,316 4,342,639

 موجودات المساهمين             

 استثمارا  ونقد لدى الانوك 821,713 598,841 365,740 533,627 566,830 625,416 765,379

 موجودا  سدنى 534,625 536,317 532,993 512,598 511,782 572,553 512,787

 مجموع موجودات المساهمين 1,356,338 1,135,158 898,733 1,046,225 1,078,612 1,197,969 1,278,166

 مجموع الموجودات 4,107,886 3,886,432 4,006,050 4,592,892 5,526,164 5,575,285 5,620,805

               

 مطلوبات عمليات التأمين             

 يمم معيد  التأمين 107,488 50,410 135,761 86,172 120,216 84,139 294,402

 احتياريا  فنية 2,269,831 2,269,989 2,561,167 3,034,945 3,809,901 3,836,630 3,796,637

 مطفوبا  سدنى 374,229 430,875 410,389 425,550 517,435 456,547 251,600

 مجموع مطلوبات عمليات التأمين 2,751,548 2,751,274 3,107,317 3,546,667 4,447,552 4,377,316 4,342,639

 مطلوبات وحقوق المساهمين             

 مطفوبا  الم اهمين 645,205 449,071 387,947 126,775 199,551 21,898 282,232

 حقوق الم اهمين 711,113 686,087 510,786 919,450 879,061 1,176,071 995,934

 مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين 1,356,338 1,135,158 898,733 1,046,225 1,078,612 1,197,969 1,278,166

  مجموع المطلوبات 4,107,886 3,886,432 4,006,050 4,592,892 5,526,164 5,575,285 5,620,805
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  النتائج التشغيلية ية فيالفروقات الجوهر .4

 بفغ إجمالي سو ار التأمين المكتتاة(GWP)   17.1مفيون لاير لفعام ال ابق و يلك بارتفا  ودره  2,068مقابى    مفيون2,421م 2019دث  عام % 

 3.5مفيون لاير لفعام ال ابق و يلك بانخفاض ودره  2,060مفيون مقابى  1,989 م 2019عام بفغ صافي المطالاا  المتكادة دث  ال% 

  12.0مفيون لفعام ال ابق و يلك بانخفاض ودره  15.0مفيون مقابى   16.8م 2019بفغ صافي سرباح استثمارا  حمفة الوثائق دث  العام  % 

 قائمة الدخل المالي )آالف الرياالت(

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019   

 قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض             

 إجمالي سو ار التأمين المكتتاة 2,421,277 2,069,473 2,665,838 3,194,334 4,001,934 4,415,993 4,137,512

 صافي سو ار التأمين المكتتاة 1,996,495 1,790,687 2,322,862 2,945,626 3,467,313 3,127,187 2,597,648

 عمولة إعادة التأمين 98,912 54,027 64,063 85,002 110,880 78,593 108,218

 إينادا  تأمين سدنى 0 0 0 0 0 0 0

 إينادا  استثمارا  وإينادا  سدنى 37,519 20,053 74,716 68,604 66,075 79,263 82,433

 مجموع اإليرادات 2,132,926 1,864,767 2,461,641 3,099,232 3,644,268 3,285,043 2,788,299

               

 إجمالي المطالاا  المدفوعة 1,989,336 2,060,113 2,542,871 3,104,021 3,557,372 3,541,412 2,704,175

 صافي المطالاا  المتكادة 1,659,384 1,619,463 2,063,582 2,464,995 3,268,702 2,621,673 2,631,472

 تكاليف اكتتاب وثائق التأمين 117,785 123,776 160,677 190,970 227,317 162,691 120,950

 مصاريف تأمين فائض الخ ارة 0 0 0 0 0 0 0

 مصاريف سدنى 345,802 334,987 627,781 393,520 430,539 290,726 233,812

 مجموع التكاليف والمصاريف 2,122,971 2,078,226 2,852,040 3,049,485 3,926,558 3,075,090 2,986,234

 عجز / فائض عمليات التأمين 9,955 213,459- 390,399- 49,747 282,290- 209,953 197,935-

               

 صافي الفائض/)العجز( بعد حصة المساهمين 995 0 0 4,975 0 20,995 0

 قائمة دخل المساهمين             

 من صافي الفائض/ )العجز(حصة المساهمين  8,960 213,459- 390,399- 44,772 282,290- 188,958 197,935-

 إيرادات استثمارات وأتعاب إدارة 17,705 15,039 7,986 27,003 1,218- 8,122 16,939

 إيرادات أخرى 0 0 0 0 0 0 0

 مصروفات عمومية وإدارية 7,489 6,107 5,613 4,164 10,829 3,582 11,465

  قبل الزكاة و الضريبة صافي ربح/ )خسارة( الفترة 19,176 204,527- 388,026- 67,611 294,337- 193,498 192,461-
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  مفيون لاير لفعام ال ابق.  204.5ى صافي د ارة مفيون مقاب 19.2م   2019بفغ صافي النبح دث  العام 

 مفيون لاير عن 222.7مفيون مقابى  6.8  م2019دث  العام  الت غيفية(العمفيا   )نتائةعجز عمفيا  التأمين مخصوما منها عائد استثمارا  حمفة الوثائق  بفغ 

% نتيجة ارتفا  صافي االو ار المكت اة بن اة 213.6ي نتائة اإلكتتاب بن اة ارتفا  صاف %، و يلك نتيجة96.9بانخفاض ودره م و يلك 2018العام المالي 

% باإلضافة إل  انخفاض في احتياري عجز االو ار ح ب توصية الخاين األكتوار  . كما وامت ال نكة 83% وارتفا  ددى عموال  إعادة التأمين بن اة 11.5

مفيون لاير سعود  دث   36.9مفيون لاير سعود  مقابى عكا لفمخصص بمافغ   27.1تكصيفها بمافغ دث  العام ال ابق بزيادة مخصص الديون الم كوك في 

 العام الكالي.

  التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة .5

 :للشركة وفروعها يشركة بين المركز الرئيسلألقساط المكتتبة للالتحليل الجغرافي  :4لرسم البياني ا

 

 

 

 

 سلف لاير سعود 1,742 المنطقة الوسط : 

 سلف لاير سعود  486 :المنطقة الغنبية

 سلف لاير سعود  193المنطقة ال نوية: 
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 المساهمين في الشركة  .6

 ح ب الجدو  سدناه. (%5) عف سسهم ال نكة  في مفكيتهموهم الم اهمين الكين تزيد ن اة 

 :: أسماء كبار المساهمين6الجدول 

 الملكية األسم

 % 20.25 والخفية لفتأمين وإعادة التأمين التعاوني.ش.م.ب شنكة المتوس 

 % 19.99 ةشركه عبدهللا ابونيان التجاري

 % 19 الانك ال عود  لألستثمار

 معايير المحاسبة المتبعة للقوائم المالية .7

الممفكة العنبية ال عودية ولينها من المعايين والتصعنيكا  الصعادرة تمدة من المعتقوم ال نكة بإعداد ووائمها المالية راقا لمعايين المكاساة الدولية الخاصة بالتقارين المالية 

 ( ولوائح ال نكا  في الممفكة العنبية ال عودية.SOCPAعن الهيئة ال عودية لفمكاساين القانونيين )

  سياسة الشركة في توزيع األرباح .8

في الممفكة  لفقوانين والفوائح النافكة وتطايقا   نكة لف النظام األساساألرباح من العمفيا  التجارية وفق ا لمواد تكدد سياسةُ توزيع األرباح سياسة ال نكة فيما يتعفق بتوزيع 

 العنبية ال عودية:

 تجنب الزكاة وضنياة الددى المقنرة. (1

مت  بفغ االحتياري إجمالي رسس الما   ( من األرباح الصافية لتكوين احتياري نظامي، ويجوز لفجمعية العامة العادية ووف هكا التجنيب%20يجنب ) (2

 المدفو .

وتاريخ  االستكقاقاألرباح وفق ا لقنار الجمعية العمومية العادية الصادر في هكا ال أن. يكدد ونار الجمعية العمومية تاريخ  حصتهم فيم اهمين الكق ت ي (3

 الكصو  عف  األرباح. االستكقاقتوزيع األرباح. ويكق فق  لفم اهمين الُمدرجين في سجى الم اهمين في تاريخ 
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في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها وأقربائهم وصف ألية مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين  .9

  : 2019حقوق خالل السنة الماليةالتابعة وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك ال

 س  سدوا  دين. ال نكة لم تقم بإصدار سو منح، عفما  سن في سسهم ال نكة وسونبائهمالتي يمفكها سعضاء مجفا اإلدارة وكاار التنفيكيين  دو  التالي ياين المصفكةإن الج

 م 2019: ملكية أعضاء مجلس اإلدارة في أسهم الشركة للعام 7الجدول 
 

إجمالي األسهم 

 نهاية العام
 العامنسبة التغير خالل 

صافي التغير في 

عدد األسهم خالل 

 العام

نسبة الملكية في بداية 

 العام
 االسم المنصب عدد األسهم في بداية العام

 رئيس مجلس اإلدارة 3,400 0.004% 0 0.00% 3,400
 األستاذ / راكان عبدهللا أبو نيان

 العزيزالعبدالجباراألستاذ/ عبد ائب رئيس مجلس اإلدارةن   14  0.002% 0 0.00% 14

 األستاذ / محمد بن عمر العييدي عضو مجلس إدارة 0 0.000% 0 0.00% 0

 األستاذ / سليمان العبيد عضو مجلس إدارة 0 0.000% 0 0.00% 0

 المهندس/ رعد البركاتي عضو مجلس إدارة 0 0.000% 0 0.00% 0

 اليوسفياألستاذ / يوسف بن حمد  عضو مجلس إدارة 0 0.000% 0 0.00% 0

  األستاذ / محمد بن سعد بن داوود عضو مجلس إدارة 0 0.000% 0 0.00% 0

 الدكتور/ أحمد بن أحمد عضو مجلس إدارة 4,900 0.615% 100 0.01% 5,000

 األستاذ / ناصر القحطاني عضو مجلس إدارة 700 0.088% 0 0.00% 700

 لمقرناألستاذ / محمد ا عضو مجلس إدارة 8 0.001% 0 0.00% 8
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  ملكية أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا غير المباشرة في الشركة .10

 .رنيق شنكة عادهللا ابونيان التجارية يوجد لعضو مجفا اإلدارة األستاي راكان ابونيان مفكية لين مااشنة في ال نكة عن

كباار المسااهمين طرفاا  فياه وتوجاد مصالحة جوهرياة لطارف ذي صالة كأحاد  تكاون الشاركةعقود أو أعماال أي وصف ألي صفقة بين المصدر وطرف ذي عالقة أو  .11

 : بأي منهمأعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو ألي شخص ذو عالقة 

  م هي عاارة عن 2019مت دث  العام بين ال نكة وبين شنكة ميد  فيزا إلدارة المطالاا  الطاية، عفما  بأن التعامث  التي ت ستتماألعما  والعقود التي

 .كاار الم اهمين في ال نكةشنكة تابعة ألحد  يسلف لاير سعود ، وه 2,956سلف لاير سعود  ووثائق تأمين لمدة سنة بقيمة  57,013رسوم ددما  بقيمة 

 م هي عاارة عن ح ابا  جارية بقيمة 2019تي تمت دث  العام األعما  والعقود التي ستتم بين ال نكة وبين الانك ال عود  لثستثمار، عفما  بأن التعامث  ال

لاير سعود ، وهو من كاار الم اهمين في ال نكة والتنديص بها لعام وادم، والتي  سلف 4,879لاير سعود ، ووثائق تأمين لمدة سنة بقيمة  سلف 3,937

منصب تنفيك  في الانك، ويلك بدون س   ني غث اكة لين مااشنة حي  كانمصف واألستاي/ سفيمان العايد مجفا اإلدارة المهندس رعد الانكاتي  لعضو

 شنور تفضيفية . 

- - - - - 
 عضو مجلس إدارة

 الدكتور / عبدالرحمن البراك 

- - - - - 
 عضو مجلس إدارة

 الدكتور / نجم الزيد 

- - - - - 
 عضو مجلس إدارة

 األستاذ / زيا أكورت 

- - - - - 
 عضو مجلس إدارة

 األستاذ/ أكيرا ميشوزوكي

1,380 - - 0.002% 1,380 
 عضو مجلس إدارة

 ين أمين األستاذ / شاه
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  ح اب م هي عاارة عن 2019، عفما  بأن التعامث  التي تمت دث  العام شنكة ال عود  الفنن ي كابيتا األعما  والعقود التي ستتم بين ال نكة وبين

مصفكة لين مااشنة حي  ي غى فيها عضو مجفا  يوسف اليوسفيعضو مجفا اإلدارة األستاي/ لي جهة لاير سعود ، وه سلف 122,995 بقيمة استثمار

 إدارة، ويلك بدون س  شنور تفضيفية .

  ئق تأمين م هي عاارة عن وثا2019األعما  والعقود التي ستتم بين ال نكة وبين شنكة بيان لفمعفوما  االئتمانية، عفما  بأن التعامث  التي تمت دث  العام

مجفا إدارة، ويلك  رئياسلف لاير سعود ، وهي شنكة لفنئيا التنفيك  الدكتور/ رارق النعيم مصفكة لين مااشنة حي  ي غى فيها  792لمدة سنة وبقيمة 

 بدون س  شنور تفضيفية . 

  م هي عاارة عن وثائق 2019مث  التي تمت دث  العام ، عفما  بأن التعاكي إس بي العنبية لفمضخا األعما  والعقود التي ستتم بين ال نكة وبين شنكة

عضو مجفا اإلدارة األستاي/ راكان ابونيان مصفكة لين مااشنة حي  ي غى فيها عضو مجفا لسلف لاير سعود ، وهي جهة  863تأمين لمدة سنة وبقيمة 

 . ضيفيةإدارة، ويلك بدون س  شنور تف

 م هي عاارة عن وثيقة 2019، عفما  بأن التعامث  التي تمت دث  العام تورا  مياناين ال نق االوس شنكة  األعما  والعقود التي ستتم بين ال نكة وبين

عضو مجفا اإلدارة األستاي/ راكان ابونيان مصفكة لين مااشنة حي  ي غى فيها عضو مجفا لسلف لاير سعود ، وهي جهة  817تأمين لمدة سنة وبقيمة 

 ضيفية . إدارة، ويلك بدون س  شنور تف

  م هي عاارة عن وثيقة تأمين لمدة سنة 2019، عفما  بأن التعامث  التي تمت دث  العام جوبار الدوليةاألعما  والعقود التي ستتم بين ال نكة وبين شنكة

عضو مجفا إدارة، ويلك بدون  عضو مجفا اإلدارة األستاي/ راكان ابونيان مصفكة لين مااشنة حي  ي غى فيهالسلف لاير سعود ، وهي جهة  964وبقيمة 

 س  شنور تفضيفية .

  م هي عاارة عن وثيقة تأمين لمدة سنة 2019، عفما  بأن التعامث  التي تمت دث  العام ابو نيان التجاريةاألعما  والعقود التي ستتم بين ال نكة وبين شنكة

كان ابونيان مصفكة لين مااشنة حي  ي غى فيها عضو مجفا إدارة، ويلك عضو مجفا اإلدارة األستاي/ رالسلف لاير سعود ، وهي جهة  4,227وبقيمة 

 بدون س  شنور تفضيفية .

  م هي عاارة عن وثيقة تأمين 2019، عفما  بأن التعامث  التي تمت دث  العام ستي سكيب -تن يق المدن األعما  والعقود التي ستتم بين ال نكة وبين شنكة

عضو مجفا اإلدارة األستاي/ راكان ابونيان مصفكة لين مااشنة حي  ي غى فيها عضو مجفا إدارة، ل سعود ، وهي جهة سلف لاير 1,337لمدة سنة وبقيمة 

 ويلك بدون س  شنور تفضيفية .

  ة عن وثيقة تأمين م هي عاار2019، عفما  بأن التعامث  التي تمت دث  العام ال نق االوس  لفزراعةاألعما  والعقود التي ستتم بين ال نكة وبين شنكة

عضو مجفا اإلدارة األستاي/ راكان ابونيان مصفكة لين مااشنة حي  ي غى فيها عضو مجفا إدارة، لسلف لاير سعود ، وهي جهة  619لمدة سنة وبقيمة 

 ويلك بدون س  شنور تفضيفية .

  م هي عاارة عن وثيقة 2019، عفما  بأن التعامث  التي تمت دث  العام الصناعا  االلكتنونية والكهنبائيةاألعما  والعقود التي ستتم بين ال نكة وبين شنكة

عضو مجفا اإلدارة األستاي/ راكان ابونيان مصفكة لين مااشنة حي  ي غى فيها عضو مجفا لسلف لاير سعود ، وهي جهة  1,019تأمين لمدة سنة وبقيمة 

 إدارة، ويلك بدون س  شنور تفضيفية .
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 م هي عاارة عن وثيقة تأمين لمدة سنة 2019، عفما  بأن التعامث  التي تمت دث  العام القدرة العنبيةتتم بين ال نكة وبين شنكة األعما  والعقود التي س

عضو مجفا اإلدارة األستاي/ راكان ابونيان مصفكة لين مااشنة حي  ي غى فيها عضو مجفا إدارة، ويلك بدون لسلف لاير سعود ، وهي جهة  526وبقيمة 

 شنور تفضيفية .س  

  م هي عاارة عن وثيقة تأمين 2019، عفما  بأن التعامث  التي تمت دث  العام العدادا  ال عودية المكدودةاألعما  والعقود التي ستتم بين ال نكة وبين شنكة

ااشنة حي  ي غى فيها عضو مجفا إدارة، عضو مجفا اإلدارة األستاي/ راكان ابونيان مصفكة لين ملسلف لاير سعود ، وهي جهة  116لمدة سنة وبقيمة 

 ويلك بدون س  شنور تفضيفية .

  م هي عاارة عن وثيقة تأمين لمدة سنة 2019، عفما  بأن التعامث  التي تمت دث  العام تاماين ال عوديةاألعما  والعقود التي ستتم بين ال نكة وبين شنكة

دارة األستاي/ راكان ابونيان مصفكة لين مااشنة حي  ي غى فيها عضو مجفا إدارة، ويلك عضو مجفا اإلللاير سعود ، وهي جهة  سلف 2,980وبقيمة 

 بدون س  شنور تفضيفية .

  م هي عاارة عن وثيقة تأمين 2019، عفما  بأن التعامث  التي تمت دث  العام عادهللا ابو نيان الكهنبائيةاألعما  والعقود التي ستتم بين ال نكة وبين شنكة

عضو مجفا اإلدارة األستاي/ راكان ابونيان مصفكة لين مااشنة حي  ي غى فيها عضو مجفا إدارة، لسلف لاير سعود ، وهي جهة  253نة وبقيمة لمدة س

 ويلك بدون س  شنور تفضيفية .

 م هي عاارة عن وثيقة تأمين لمدة 2019  العام األعما  والعقود التي ستتم بين ال نكة وبين شنكة سنظمة القياس والتككم ، عفما  بأن التعامث  التي تمت دث

عضو مجفا اإلدارة األستاي/ راكان ابونيان مصفكة لين مااشنة حي  ي غى فيها عضو مجفا إدارة، ويلك لسلف لاير سعود ، وهي جهة  506سنة وبقيمة 

 بدون س  شنور تفضيفية .

  م هي عاارة عن وثيقة تأمين لمدة سنة 2019عفما  بأن التعامث  التي تمت دث  العام تي، رعد بنكا /المهندساألعما  والعقود التي ستتم بين ال نكة وبين

 ، وهو عضو مجفا إدارة، ويلك بدون س  شنور تفضيفية. ذ لاير سعود  ال 3 بقيمة

   لمدة  تأمين سيارا م هي عاارة عن 2019العام األعما  والعقود التي ستتم بين ال نكة وبين سمى صالح مكمد بن شيكة ، عفما  بأن التعامث  التي تمت دث

 رعد بنكاتي عضو مجفا إدارة، ويلك بدون س  شنور تفضيفية. المهندس/ضو مجفا اإلدارة رنذ يو عثوة بعسلف لاير سعود ، وهي  1سنة وبقيمة 

 

 

من  التوصية دارة واألرناذ يو  العثوة والنئيا التنفيك  وتمت تم استعناض جميع تعامث  سعضاء مجفا اإل : آلية الموافقة على تعامالت األطراف ذوي العالقة -

 ت الطنذ ي  العثوة عف  الاند.يصوتعفما  بأنه تم حظن بعنضها عف  الجمعية العامة لفموافقة عفيها ، واى مجفا اإلدارة 
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 حاالت تعارض المصالح وآلية معالجتها والتعامل معها  .12

ا  الكوكمة التي تكفى حماية حقوق الم اهمين وحقوق سصكاب المصالح وامت ال نكة بإيجاد  لية تنفيكية معن سجعى تنظعيم ومعالجعة م عألة من سجى تأمين سفضى ممارس     

واإلرشعادا   يعة المنعيعةتعارض المصالح المكتمفة بين سعضاء مجفا اإلدارة وم ؤولي اإلدارة التنفيكية من جهة وال نكة من جهة سدنى ويلعك وفقعا  لفقواععد القانون

 وسياسةك ياسة اإلفصاح الصادرة عن هيئة ال وق المالية وعن مؤس ة النقد العنبي ال عود ، حي  وضعت ال نكة العديد من ال ياسا  والفوائح الدادفية التنظيمية 

 تعارض المصالح والئكة الكوكمة الخاصة بال نكة.

  المدفوعات النظامية المستحقة السداد .13

 . م2019نهاية عام  كما في لي بيان بقيمة المدفوعا  النظامية المتوجب دفعهاياين الجدو  التا

 م2019نهاية عام  كما في المدفوعات النظامية المتوجب دفعها: 8الجدول 
 

المدفوعات المستحقة لغاية نهاية عام 

 م والغير مسددة2019

المدفوعات المستحقة لغاية نهاية 

 م والمسددة2019عام 
 نوع المدفوعات بيان أسبابها

 التأمينا  االجتماعية رسوم إشتناكا  لصالح الموظفين 7,129 1,289

الزكاة والضنياة هيئة وفقا لنظام 7,782 14,225  الزكاة وضنياة الددى 

الزكاة والضنياة هيئةوفقا ألنظمة ولوائح  42,223 391  الضنياة عف  القيمة المضافة 

ؤس ة النقدوفقا ألنظمة ولوائح م 10,574 1,532  تكاليف اإلشناذ والنوابة لمؤس ة النقد 

 ستعاب مجفا الضمان الصكي التعاوني وفقا ألنظمة ولوائح الضمان الصكي التعاوني 16,264 1,794

  بما يليتقر الشركة  .14

  سن سجث  الك ابا  سعد  بال كى الصكيح. .1

  سن نظام النوابة الدادفية سعد عف  سسا سفيمة ونفك بفعالية. .2

 عف  مواصفة ن ارها.  ودرتهانه ال يوجد شك ب أن أب .3
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 له يكون وضائية سو تنظيمية سو اشنافية جهة س  من اإلدارة مجفا سعضاء من س  عف  مفنوض احتياري ويد سو جزاءا  سو عقوبا  س  يوجد ال بأنه ال نكة تقن .4

  بال نكة عثوة

 بتفك ال نكة بإبثغ واموا( وسونبائهم التنفيكيين وكاار اإلدارة مجفا سعضاء عدا) ألشخاص تعود صويتالت في األحقية يا  األسهم فئة في مصفكة بأنه اليوجد سية .5

 .2019 المالية ال نة دث  الكقوق تفك في تغيين وس  الم تمنة، وااللتزاما  المالية األوراق رنح وواعد من وال تون الثامنة المادة بموجب الكقوق

 في سسهم سو سدوا  دين ال نكة. وسونبائهمأل  من كاار التنفيكيين  مصفكة تعود توجد س  بأنه ال .6

 احتيارا  سدنى تم إن اؤها لمصفكة موظفي ال نكة. ال توجد سية استثمارا  سوبأنه   .7

 بأنه ال يوجد سية سسهم دزينة مكتفظ بها من واى ال نكة. .8

 حقوق في األرباح. ال يوجد سية اتفاويا  تناز  بموجاها سحد م اهمي ال نكة عن س  بأنه .9

 س  راتب سو تعويض. سحد كاار التنفيكيين فيها عن ال يوجد سية اتفاويا  تناز  بموجاها سحد سعضاء مجفا إدارة ال نكة سو بأنه .10

 .لثستنداد وابفة دين سدوا  أل  منح سو بإصدار  تقم بأنها لم .11

 م.2019دث  ال نة المالية دين وابفة لفتكويى سو سوراق مالية تعاودية سو مككنا  حق اكتتاب  حقوق تكويى سو اكتتاب بموجب سدوا بأنها لم تقم بإصدار سو منح س   .12

 م.2019س  سدوا  دين وابفة لفتكويى إل  سسهم، سو س  حقوق ديار سو مككنا  حق اكتتاب سو حقوق م ابهة دث  ال نة المالية  لم تقم بإصدار سو منحبأنها  .13

 م وال يوجد لديها س  ونوض مهما كان نوعها2019  عام بأنها لم تقم باإلوتناض دث  .14

 .الممفكة دارج سو دادى تابعة شنكا  س  ال نكة تمفك بأنها ال .15

 ال يوجد سية سسهم وسدوا  دين صادرة عن س  شنكة تابعة. التاليال تمفك ال نكة س  شنكا  تابعة دادى سو دارج الممفكة، وب بأنها .16

 الرأي المتحفظ: محاسبون ومراجعون قانونيونالمحاسبون المتضامنون والسديري ومكتب العظم  تقرير المحاسب القانوني .15

دي عمان  31وائمعة المنكعز المعالي كمعا فعي لقد راجعنا القوائم المالية ل نكة المتوس  والخفية لفتأمين وإعادة التأمين التعاوني )شنكة م اهمة سععودية( )"ال عنكة"(، والتعي ت عمى 

  المكاسعاية الهامعة دى ووائمة الددى ال امى ووائمة التغينا  في حقوق الم اهمين ووائمة التدفقا  النقديعة لف عنة المنتهيعة فعي يلعك التعاريخ، ومفخعص ال ياسعام، ووائمة الد2019

 واإليضاحا  المنفقة التي تعتان جزء ال يتجزس من هكه القوائم المالية.
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فقنة سساس النس  المتكفظ، فإن القوائم المالية المنفقة ككى تعنض بععد ، معن جميعع الجوانعب الجوهنيعة المنكعز المعالي لف عنكة وفي رسينا باستثناء تأثينا  األمور الموضكة في 

لمعتمعدة فعي الممفكعة العنبيععة م ونتعائة عمفياتهععا وتعدفقاتها النقديعة لف عنة المنتهيععة فعي يلعك التعاريخ وفق عا لفمعععايين الدوليعة لفتقعارين الماليعة )"المعععايين"(  ا2019دي عمان  31كمعا فعي 

 ال عودية والمعايين واإلصدارا  األدنى التي سونتها الهيئة ال عودية لفمكاساين القانونيين.

 أساس الرأي المتحفظ:

واى منكز إعادة التأمين التعاوني م كانت تدار من 2014حو  القوائم المالية المنفقة، فإن جميع اتفاويا  إعادة التأمين ل نة  10كما تم اإلفصاح عنه في اإليضاح روم  .1

موحد مع معيد   التابع لمجموعة ميدلفف، وهو رنذ يو عثوة، والك  تعامى مع معامث  ال نكة، إل  جانب معامث  األرناذ األدنى يو  العثوة، عف  سساس

دة التأمين التعاوني، كما تم ت وية األرصدة مع معيد  التأمين والوسطاء التأمين والوسطاء. تم توجيه جميع المعامث  مع معيد  التأمين والوسطاء من دث  منكز إعا

ال نكة مع معيد  التأمين  من واى منكز إعادة التأمين التعاوني سيضا . بدس  ال نكة اآلن، بالتعاون مع منكز إعادة التأمين التعاوني، لففصى بين معامث  وسرصدة

اذ األدنى يو  العثوة. ال تزا  هكه العمفية م تمنة وعند االنتهاء منها، ود يتم تكديد بعض األرناذ المدرجة في سرصدة والوسطاء المعنيين عن تفك الخاصة باألرن

إل   مفيون لاير سعود  ككمم مدينة من سرناذ يا  عثوة وبالتالي ود تكتاج 114والتي تافغ  9حامفي وثائق التأمين وسرصدة إعادة التأمين المدينة بموجب اإليضاح 

ا اإلفصاح عنها ضمن ا لمعامث  مع اإلفصاح عنها ضمن المطفوب من سرناذ يا  عثوة. سوذ تتطفب المعامث  األساسية مع األرناذ يو  العثوة هكه سيض 

العثوة والتي تؤثن عف  كى من العنض األرناذ يو  عثوة. وفق ا لكلك، ال ت تطيع اإلدارة حالي ا تقديم وائمة كامفة بجميع األرصدة والمعامث  مع األرناذ يو  

واإلفصاح لألرصدة  واإلفصاح لألرصدة والمعامث  مع األرناذ يو  العثوة. وبالتالي، لم نتمكن من تكديد ما إيا كان هنالك سية تعديث  ضنورية عف  العنض

 والمعامث  مع األرناذ يو  العثوة في القوائم المالية المنفقة.

 

، تقوم ال نكة بالمكاساة عن معامث  إعادة التأمين المتعفقة بقطا  األعما  العام بناء عف  فهمها لف نور التعاودية التفاويا  6عنه في اإليضاح روم كما تم اإلفصاح  .2

لية لف نكة تعديث ، إيا تم تف ين شنور إعادة التأمين. ومع يلك، ود تخضع المكاساة عن معامث  إعادة التأمين لتف ينا  مختففة. نتيجة لكلك، ود تتطفب القوائم الما

في هكا الصدد، لم نتمكن  اتفاويا  إعادة التأمين ب كى مختفف. ال تزا  اإلدارة تكاو  الكصو  عف  توضيح ب أن شنور اتفاويا  إعادة التأمين. في لياب المعفوما 

 قة.من تكديد ما إيا كان هنالك سية تعديث  مطفوبة في القوائم المالية المنف

           ا في و م "م ؤوليا  المناجعين كهلقد ومنا بالمناجعة وفقا لفمعايين الدولية لفمناجعة المعتمدة في الممفكة العنبية ال عودية. وم ؤوليتنا بموجب تفك المعايين تم توضي            

  سفوك و داب المهنة المعتمدة في الممفكة العنبية ال عودية يا  الصفة بمناجعتنا لفقوائم  مناجعة القوائم المالية" في تقنيننا. ونكن م تقفون عن ال نكة وفقأ لقواعد نع

 لتوفين سساس لنسينا المتكفظ.كما وفينا سيضا  بمتطفاا  سفوك و داب المهنة األدنى راقا  لتفك القواعد، ونعتقد سن سدلة المناجعة التي حصفنا عفيها كافية ومناساة  المالية.

 اه:لفت انتب

  حو  القوائم المالية المنفقة، والك  يوضح تفاصيى عدة مناسث  من مؤس ة النقد العنبي ال عود  إلع  ال عنكة.  لعم ت عتوفي ال عنكة متطفاعا 2نففت االنتااه إل  اإليضاح روم 

، إلع  وجعود حالعة ععدم تأكعد جعوهن  وعد ت عين 2دة في اإليضاح روم م، وي ين العجز في هامش المثءة إل  جانب األمور األدنى الوار2019دي مان  31هامش المثءة كما في 
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ء  عف  تقييم اإلدارة عف  ودرة ال عنكة عفع  إل  وجود شك كاين حو  ودرة ال نكة عف  االستمنار في سعمالها. ومع يلك، تم إعداد القوائم المالية المنفقة عف  مادس االستمنارية بنا

 خصوص فقنة لفت االنتااه سعثه  باالستمنارية. إن رسينا لين معد

  المحاسب القانونيتعيين  .16

م، وعام سعضعاء لجنعة المناجععة 2019لفععام المعالي  ف عنكةبعد سن ارفع سعضاء لجنة المناجعة عف  العنوض المقدمة من واى المدوقين الخارجيين لفقيعام بأعمعا  التعدويق الخعارجي ل

كمعناجعين وعانونيين لتعدويق ح عابا   المكاساون المتضامنون)العظم وال دين ( ومكتب  Crowe Horwathمين بتعيين مكتب بالتوصية لمجفا اإلدارة والجمعية العامة لفم اه

 م.2019ال نكة لفعام المالي 

 علما  بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:  هاألجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائ .17

 ومقتنحا  الم اهمين.   لعامة لثرث  مااشنة عف  مثحظاسعضاء مجفا اإلدارة وداصة األعضاء لين التنفيكيين بكضور اجتماعا  الجمعيا  ا التأكيد عف  جميع 

  سعضاء مجفا اإلدارة بمثحظا  ومقتنحا  الم اهمين. ال نكة وإلحارة  الم اهمين، متابعة ونوا  التواصى الخاصة بعثوا 

 ا اإلدارة ودث  إجتماعا  الفجان التابعة لهدث  إجتماعا  مجف.  

  طلبات الشركة لسجل المساهمين .18

 

 أسباب الطلب

 عدد طلبات

 الشركة لسجل

 المساهمين

 تاريخ الطلب

07/01/2019 1 إجناءا  ال نكة  

20/30/9201 1 إجناءا  ال نكة  

09/05/2019 1 إجناءا  ال نكة  

09/05/2019 1 إجناءا  ال نكة  

16/21/9201 1 ال نكةإجناءا    

 المجموع 5 -
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  للمساهمين العامة الجمعيات .19

( تعنعي حضعوره ✓"عفمعا  بعأن عثمعة )فجعدو  سدنعاه فيهعا وفقعا  لسعضعاء مجفعا اإلدارة  حضعورم جمعيتين عموميتين، وكان سجى 2019  ال نكة دث  العام المالي عقد

 :بداية عضويته" ( تعني إنتهاء سو عدم-( تعني تغياه وعثمة )xوعثمة )

 

 أسم عضو مجلس اإلدارة

 اجتماع الجمعية العامة األول

 الجمعية العامة العادية الثانية عشرة

 التي عقدت بتاريخ

 م25/03/2019

 اجتماع الجمعية العامة الثاني

 الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة

 التي عقدت  بتاريخ

 م12/06/2019

 x ✓ المهندس/ رعد البركاتي

 - ✓ ستاذ/ شاهين اميناأل

الدكتور/ عبدالرحمن 

 البراك
✓ - 

 - ✓ الدكتور/ نجم الزيد

 ✓ ✓ األستاذ/ محمد العييدي

 x ✓ األستاذ/ محمد بن داوود

 - x األستاذ/ أكيرا ميشوزوكي

 - ✓ األستاذ/ زيا اكورت

 x ✓ األستاذ/ يوسف اليوسفي

 ✓ ✓ األستاذ/ راكان ابونيان

 ✓ - ن أحمدالدكتور/ أحمد ب

 x - األستاذ / سليمان العبيد

ناصر  /المهندس

 القحطاني

- ✓ 
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 ✓ - األستاذ / محمد المقرن

األستاذ/ 

 عبدالعزيزالعبدالجبار

- ✓ 

 تهمارومؤهالتهم وخب أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة  .20

 

 ة مجلس اإلدار أعضاء .أ

 

 العملية الخبرات العمليةالمؤهالت  الوظائف الحالية أسم عضو مجلس اإلدارة

 عبدالرحمن البراك الدكتور/

عضويته اعتاارا  من تاريخ  انتهت  *

 م07/04/2019

  مؤسا وال نيك التنفيك  ل نكة

 ثناء لثست ارا 

 

  بكالوريوس مكاساة من جامعة المفك

فيصى، الممفكة العنبية 

 م.1997ال عودية،

  ماج تين ادارة مالية من جامعة

، األمنيكية كولورادو، الواليا  المتكدة 

 م2001

 وكاسى، يدكتوراة ادارة مالية من جامعة ن

 م2005 األمنيكية الواليا  المتكدة

 

  دارةاإلهيئة ال وق المالية/ نائب رئيا مجفا 

 2017 /10حت   03/2017من 

  إدارةهيئة ال وق المالية / عضو مجفا 

 03/2017حت   05/2009ن م

  الهيئة ال عودية لفمكاساين القانونيين / عضو مجفا

 اإلدارة

 02/2017حت   01/2013من 

  ، جامعة المفك فيصى / سستاي المالية الم ارك، عميد

 ورئيا و م المالية

 05/2009حت   11/1997من 

 نجم الزيد الدكتور/

عضويته اعتاارا  من تاريخ  انتهت  *

 م07/04/2019

  ال نيك المؤسا لفزيد و   ال يخ

والناشد لفمكاماة واالست ارا  

 (ZS&Rالقانونية )

 

  سم القنىمن جامعة  وضاءبكالوريوس ،

 م.1994الممفكة العنبية ال عودية،

  ميني وتامن جامعة  وانونماج تين ،

 م1999،  األمنيكية الواليا  المتكدة

  واشنطنمن جامعة  وانوندكتوراة ،

 م2010 األمنيكية كدةالواليا  المت

 

  دارةال وق المالية / عضو مجفا إهيئة 

 08/2016وحت   03/2014من 

 مصنذ الناجكي / رئيا مجموعة الكوكمة والقانونية 

 04/2017حت   11/2016من 

 هيئة ال وق المالية / مدين عام ال ؤون القانونية 

 03/2014حت   09/2008من 

  ال ؤون القانونيةهيئة ال وق المالية / م اعد مدين عام 

 09/2008حت   09/2004من 

 مجموعة الانك اإلسثمي لفتنمية / م ت ار وانوني 

 09/2004حت   06/2001من 
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 راكان ابونيان /األستاذ

 

  النئيا التنفيك  لثستثمار / سبونيان

 القابضة

  بكالوريوس مكاساة من جامعة المفك

 2001سعود، الممفكة العنبية ال عودية، 

  إدارة مالية من جامعة ماج تينIllinios 

at Urbana Chapaigan ،2005 

  زمالة المكاساة القانونية األمنيكية من

California Board of 

Accountancy ،2005م 

  باح  اوتصاد  / مؤس ة النقد العنبي ال عود 

 2003حت   2001من 

 2003 جامعة الاتنو  والمعادن / معيد بق م المالية واالوتصاد 

 2007حت  

  شنكة ال نق األوس  لثستثمار المالي/ مدين تمويى ال نكا 

 2010حت   2007من 

 

 عبدالعزيز العبدالجبار /األستاذ

تاريخ  مناعتاارا    بدس  عضويته*

 م08/04/2019

  شريك مؤسس في شركة الصالح
والعبدالجبار للمحاماة واالستشارات 

 م حتى االن2016القانونية 

  دولية من ماجستير قانون تجارة
كلية واشنطن -الجامعة األمريكية 

-واشنطن دي. سي -للقانون
الواليات المتحدة األمريكية 

 م.1993
  بكالوريوس أنظمة من جامعة

المملكة العربية -الملك سعود 

 م.1988السعودية 

  شريك في شركة كليفورد تشانس للمحاماة
 م.2016 –م 2014واالستشارات القانونية 

 عان وشركائهم للمحاماة شريك في شركة الجد
 م.2013 –م 1999واالستشارات القانونية 

  مستشار قانوني في لجنة المنازعات المصرفية
 م.1998 –م 1988

 المهندس/ رعد البركاتي

 

  االستناتيجية  للشراكاتنائب النئيا

المنكز ال عود   –وتطوين األعما  

 االستناتيجية الدولية لف ناكا 

 الصناعية من  بكالوريوس هندسة النظم

جامعة المفك سعود، الممفكة العنبية 

 م1997ال عودية،

  م، في الانك ال عود  الفنن ي.2010م إل  2005من 

  م، شنكة تفو  لفمقاوال .2015م حت  2010من 

  م، في الانك ال عود  2018 يسمبردحت   2015من

مصنفية  -لثستثمار، النئيا اإلوفيمي لفمنطقة الوسط  

 انك ال عود  لألستثمارال نكا  في ال

  مدين عام م اعد، ادارة ٢٠١٩حت  نوفمان  ٢٠١٩من يناين :

 .مصنفية ال نكا . الانك ال عود  لثستثمار -الهيكفة المالية 

 يوسف اليوسفي /األستاذ

 

  شركة جيل المستقبل لإلستثمار
)ماركو(، شركة إستشارات إدارية 

 وإستراتيجية

  جامعة ماج تين في إدارة األعما  من

 م2010هارفورد، سمنيكا 

 •  بكالوريوس هندسة كهنبائية من جامعة
 م2003كولورادو، سمنيكا 

   مكفى وطا  الطاوة، شنكة باساور  كابيتا ، شنكة يا

م ٔوولية مكدودة مقنها في والية كاليفورنيا، الواليا  المتكدة 

األمنيكية، متخصصة في تقديم االست ارا  اإلستثمارية، 

 م.2012حت  م 2011 من

  م ت ار، منكز المفك عادهللا لفدراسا  والاكوث مٔوس ة لين

 .م2011م حت  2010 ربكية، من

  م ٔوو  م ارك في ٕادارة المفكية الخاصة، شنكة جدوى

لإلستثمار، شنكة م اهمة مقنها النياض، متخصصة في 
 .م2009م حت  ٔال طا 2009الخدما  المالية من مايو 

 ( م ت ار، شنكة(BOOZ & CO  المعنوفة حاليا

شنكة م اهمة مقنها الواليا  المتكدة  (Strategy&) بٕاسم

األمنيكية، تعمى في مجا  تقديم االست ارا ، دث  عام 

 .م2008

  مهندس حقو  نف ، شفمانجين، شنكة م اهمة مقنها في والية
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تك اس، الواليا  المتكدة األمنيكية، تعمى في وطا  النف  

م 2005ب واستخناج النف ، من والغاز، مجا  تنقي

 .م2008حت 

  مهندس اتصاال ، شنكة الزيت العنبية ال عودية )ٔارامكو

م حت  2004ال عودية(، تعمى في وطا  النف  والغاز من 

 .م2005

 شاهين محمد امين /األستاذ

عضويته اعتاارا  من تاريخ  انتهت 

 م07/04/2019

 العضو المنتدب ل نكة سوركا ال عودية 

 ا التنفيك  ل نكة سوركا الااك تانالنئي 

ماج تين إدارة المخارن التنفيكية من جامعة 

 م2010نيويورك، الواليا  المتكدة األمنيكية، 

ماج تين في إدارة األعما  من جامعة 

 م2008شيكالو، الواليا  المتكدة األمنيكية، 

 

  م، عضو مجفا إدارة شنكة ميدلفف 2017م وحت  2013من
 الاكنين.

 2014عضو مجفا إدارة شنكة ميدلفف تكافى سليانز  م ،

 الاكنين.

 2015 لفتنميةم، عضو مجفا إدارة في شنكة عمان العالمية 

 واالستثمار.

  كما تقفد دث  م ينته المهنية عدة مناصب ويادية في

 مجموعا  سوركا العالمية.

 محمد بن داوود /األستاذ

 

  مكتب مكمد بن سعد بن داوود

ية واإلدارية لإلست ارا  المال

 حت  تاريخه ( 2018)سل طا 

  مكاساة من جامعة المفك بكالوريوس

سعود ، الممفكة العنبية ال عودية، 

 م1966

 الماليه لثست ارا  داود بن عادالعزيز بن سعد بن مكمد مكتب 

 )تاريخه حتي 2018 ال طا( واالداريه

 ال  2018 مارس( – لثستثمار منافع ل نكة المنتدب العضو 

 (. 2018 يويول

 واالده الناجكي العزيز عاد مكمد ل نكة التنفيك  لنئياا 

 (. 2018 مارس ال  2014 سل طا( .لثستثمار
 ال عود  الانك - لف نكا  المصنفية الخدما  عام مدين 

 (. 2014 ال طا 2013 يوليو( ) ساب( الانيطاني

 العنبي الانك - لف نكا  المصنفية الخدما  عام مدين نائب 

 ( . 2013 يوليو حت  2004 فاناين( يالورن

 الانك - الوسطي بالمنطقة التجارية المصنفية الخدما  مدين 

 .)م 2004 فاناين الي م 2002 ( )ساب( الانيطاني ال عود 

 1998 – الورني العنبي الانك - ال نكا  عثوا  مدراء كاين 

 .م 2002 - م

 1996 ( )الانيطاني ال عود  الانك( - ال نكا  عثوا  مدين 

 .)م 1998 – م

 محمد العييدياألستاذ/ 

 
 العييد  مكاساون ومناجعون وانونيون

  بكالوريوس مكاساة من جامعة المفك

سعود، الممفكة العنبية 

 م2005ال عودية،

  ماج تين إدارة سعما  من جامعة

اوكفهوما سيتي، الواليا  المتكدة 

 األمنيكية

  مكاسب وانوني مندص من الهيئة

لفمكاساين القانونيون ال عودية 

  2009ال   2005اينن ت ويونغ من 

  2010ال   2009الانك الدولي من 

  2015حت   2010من  ية وق المالالهيئة 
 2016حت   2015من  شنكة كي بي ام جي الفوزان وشنكاه 

 2017ال   2016بن سعود من  جامعة اإلمام مكمد 
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(SOCPA) 

  مقيم من آ  إوتصادية مندص من

 الهيئة ال عودية لفمقيمين المعتمدين.

 

 زيا اكور /األستاذ

عضويته اعتاارا  من تاريخ  انتهت  *

 م07/04/2019

 مصنفية 

 عضو مجفا إدارة في شنكا  صناعية 

  بكالوريوس إدارة عامة من جامعة

Middle East Tech. ، ،1983 

 

 

 أكيرا موشيزوكي /األستاذ

عضويته اعتاارا  من تاريخ  انتهت  *

 م07/04/2019

 مجموعة سوركا   بكالوريوس إدارة سعما  من جامعة

 م1994، الواليا  المتكدة، واشنطن
 

 سليمان العبيد /األستاذ

تاريخ  مناعتاارا    بدس  عضويته*

 م08/04/2019

  مجموعة  –الرئيس التنفيذي للعمليات
 سامبا المالية

   بكالوريوس في نظم المعفوما

الكاسوبية من جامعة المفك سعود ، 

 نياض ، الممفكة العنبية ال عودية.ال

 م.1997

مدين عام ، مجموعة تقنية المعفوما  والخدما  

إل   2011الم تنكة في الانك ال عود  لثستثمار من 

2019. 

  2011إل   2007بنك الناجكي من في مدين عام 

   المدين العام لمجموعة تكنولوجيا المعفوما  والخدما

 2007إل   2005الم تنكة في بنك الناجكي من 

  إل   2004مدين تقنية المعفوما  ، بنك الناجكي من

2005 

 

  2004إل   2000مدين سو  في بنك الناجكي من 

 2000حت   1997ومكفى من 

 ناصر القحطاني المهندس/

تاريخ  مناعتاارا    بدس  عضويته*

 م08/04/2019

  الرئيس التنفيذي لقطاع المياه والطاقة
 قابضةفي مجموعة أبو نيان ال

  ماجستير إدارة أعمال من

Strathclyde University 2010م 

  ماجستير هندسة كهربائية منTexas 

A&M University 2002 م 

  بكالوريوس هندسة كهربائية من جامعة

 م1996الملك سعود 

  محلل مالي معتمدCFA  من  CFA 

Institute 2016 
 

 الرئيس التنفيذي لشركة يونيغاز العربية مجموعة أبو 
 حتى اآلن نيان القابضة

  نائب المحافظ للشؤون التنظيمية , هيئة تنظيم الكهرباء

 م2017 –م 2011واإلنتاج المزدوج 
  رئيس قسم الزيت في معامل أبقيق , أرامكو السعودية

 م2011 –م 1997
  م1997مناصب فنية وإدارية في أرامكو السعودية-

م شملت أعمال الهندسة وإدارة المشاريع  2011

لتشغيل والصيانة وعمليات التحسين المستمر في وا
 مجاالت الموارد البشرية والسالمة والموثوقية.

  م 1996مهندس كهربائي شركة االلكترونيات المتقدمة– 

 م1997
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 أحمد بن أحمد الدكتور/

تاريخ  مناعتباراً   بدأت عضويته*

 م08/04/2019

  عضو مجلس إدارة الهئية السعودية

 لألطباء المحترفين.

  ،مدير برنامج زمالة الطلب التلطيفي

 مدينة الملك عبدالعزيز الطبية.

  ،مستشار في طب العناية التلطيفية
 مدينة الملك عبدالعزيز الطبية.

  الزمالة الدقيقة للطب التلطيفي من الهيئة
السعودية للتخصصات الصحية، 

 م2014

  العربية لطب األسرة من الزمالة

 م2011المجلس العربي الوطني 

  الزمالة السعودية لطب األسرة من
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 

 م2010

بكالوريوس رب وجناحة من جامعة المفك 

 م2004سعود 

  عضو المجلس المهني لألطباء في الهيئة السعودية

 م2017للتخصصات الصحية 

 الة الطب التلطيفي في مدينة استشاري ومدير برنامج الزم

 م2016الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني 

  استشاري مشارك في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية

 م2014للحرس الوطني 

  رايب است ار  رب األسنة مدينة المفك عادالعزيز

 م2010الطاية لفكنس الورني 
  

 محمد المقرن  /األستاذ

اريخ ت مناعتباراً   بدأت عضويته*

 م08/04/2019

  الشركة السعودية لتهيئة وصيانة
الطائرات ) إحدى الشركات 

المملوكة لصندوق االستثمارات 

 )العامة

    بكالوريوس ادارة لوجستيات التجارة
والنقل الدولي جمهوية مصر العربية 

 م2001

 

 م2011-م2010شركة لارئيس قسم التوظيف ب 

 م2008مل مشرف الموارد البشرية في مجموعة الزا-

 م2010

  أخصائي توظيف في مجموعات جاكوبس االمريكية

 م 2008- م2004

  م2004-م2002مسؤول توظيف في الخدمات السعودية 

 

 لجنة المراجعة أعضاء .ب
 

 أسم عضو اللجنه

 
 الخبرات المؤهالت الوظائف الحالية

 األستاذ/ محمد العييدي

 
 العييد  مكاساون ومناجعون وانونيون

 اساة من جامعة المفك سعود، بكالوريوس مك

 م2005الممفكة العنبية ال عودية،

  ماج تين إدارة سعما  من جامعة اوكفهوما

 سيتي، الواليا  المتكدة األمنيكية

  مكاسب وانوني مندص من الهيئة ال عودية

 (SOCPA)لفمكاساين القانونيون 

  2009ال   2005اينن ت ويونغ من 

  2010ال   2009الانك الدولي من 

  2015حت   2010هيئة سوق الما  من 

 حت   2015من  شنكة كي بي ام جي الفوزان وشنكاه

2016 

  2017ال   2016جامعة اإلمام مكمد بن سعود من 
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  مقيم من آ  إوتصادية مندص من الهيئة

 .ال عودية لفمقيمين المعتمدين

 

 بطينأباعبدالعزيز /األستاذ 

رنية رئيا إدارة التدويق الدادفي في ال نكة الو-

 بكن "“لفنقى الاكن  

، شنكة المتوس  والخفية  عضو لجنة المناجعة -

 لفتأمين وإعادة التأمين التعاوني

 عضو لجنة المناجعة في األهفي التجار  كابيتا -

عضو لجنة المناجعة في م ت ف  المفك فيصى  -
 التخصصي

ة لفانية رئيا لجنة التدويق في ال نكة ال عودي -

 العقارية. -( نية)ب التكتية العقارية

عضو لجنة التدويق في الهيئة ال عودية لفمفكية  -

 الفكنية.

 .عامة لفجمارك التدويق الهيئة العضو لجنة  -

 

بكالوريوس في المكاساة، من جماعة المفك سعود، -

 الممفكة العنبية ال عودية

 ماج تين في المالية، من جامعة بورت موث، بنيطانيا-

 

 

سو ، في شنكة  م، مدوق2008م إل  2004من -

KPMG. 

 م،مدين التدويق الدادفي، بنك الناجكي.-2011

 مدين التدويق الدادفي في الانك ال عود  الهولند 

 

 

 عبدالعزيز الهاشمي/األستاذ 

 أرامكو من م2014تنفيذي متقاعد منذ  مدير -

 السعودية.

عاما في ارامكو  34خبرة عملية تتجاوز  -

 شملت:  السعودية

     مناصب قيادية في الشؤون المالية و
 الخزينة.

 .مناصب قيادية في الموارد البشرية 
 .المدير العام الدارة التدقيق الداخلي 
 العربية الشركة في المراجعة لجنة عضو -

 الطيران وهندسة لصناعة السعودية

 السعودية الشركة في المراجعة لجنة عضو -

 نياتواإللكترو المعلومات لتبادل لألستثمار

 العربية الشركة في المراجعة لجنة عضو -

 الصناعي لألستثمار السعودية

 جامعة الملك فهد من أعمال إدارة ماجستير -

 م.1980 والمعادن, الظهران للبترول

جامعة  تطبيقية من ميكانيكية هندسة بكالوريوس -

 م.1977 الظهران والمعادن، للبترول الملك فهد

 لخدمات الوطنية لشركةا في المراجعة لجنة عضو -

 الطاقة )ترشيد( كفاءة
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 األستاذ/ فهد الزميع

 

  عضو لجنة مناجعه ب نكة تكافى الناجكي
 م2013 –م 2012

  عان عضو لجنة مناجعة في شنكة

المتوس  والخفية لفتأمين وإعادة التأمين في 
 م08/04/2019

 مكاساة من  ماج تينuniversity of Illinois 

at Urbana-Champain 2004م 

  بكالوريوس اداره واوتصاد من جامعة المفك
 م1999سعود 

 CPA   مكاساة منAICPA 2004 

 

 CFO  م 2013في شنكة تطوين التعفيم القابضة

 حت  االن
  عضو لجنة مناجعه ب نكة تكافى الناجكي

 م2013 –م 2012

 

 

 أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت .ت

 
 

 أسم عضو اللجنه

 
 الخبرات التالمؤه الوظائف الحالية

 يوسف اليوسفي األستاذ/

 

 

  ،)شركة جيل المستقبل لإلستثمار )ماركو
 شركة إستشارات إدارية وإستراتيجية

  ،ماج تين في إدارة األعما  من جامعة هارفورد

 م2010سمنيكا 

 •  بكالوريوس هندسة كهنبائية من جامعة

 م2003كولورادو، سمنيكا 

 يتا ، شنكة يا  م ٔوولية مكفى وطا  الطاوة، شنكة باساور  كاب

مكدودة مقنها في والية كاليفورنيا، الواليا  المتكدة األمنيكية، 

م حت  2011 متخصصة في تقديم االست ارا  اإلستثمارية، من

 م.2012
  م ت ار، منكز المفك عادهللا لفدراسا  والاكوث مٔوس ة لين

 .م2011م حت  2010 ربكية، من

 ية الخاصة، شنكة جدوى م ٔوو  م ارك في ٕادارة المفك

لإلستثمار، شنكة م اهمة مقنها النياض، متخصصة في الخدما  

 .م2009م حت  ٔال طا 2009المالية من مايو 

 ( م ت ار، شنكة(BOOZ & CO  المعنوفة حاليا

شنكة م اهمة مقنها الواليا  المتكدة  (Strategy&) بٕاسم

 .م2008عام األمنيكية، تعمى في مجا  تقديم االست ارا ، دث  

  مهندس حقو  نف ، شفمانجين، شنكة م اهمة مقنها في والية

تك اس، الواليا  المتكدة األمنيكية، تعمى في وطا  النف  والغاز، 

 .م2008م حت 2005مجا  تنقيب واستخناج النف ، من 

  مهندس اتصاال ، شنكة الزيت العنبية ال عودية )ٔارامكو
 .م2005م حت  2004لغاز من ال عودية(، تعمى في وطا  النف  وا

 عبدالرحمن البراك الدكتور/

عضويته اعتاارا  من  انتهت  *

 م07/04/2019تاريخ 

  مؤسا وال نيك التنفيك  ل نكة ثناء

 لثست ارا 

   عضو لجنة المناجعة /شنكة اتكاد اتصاال

 )موبايفي(

  ،بكالوريوس مكاساة من جامعة المفك فيصى

 م.1997الممفكة العنبية ال عودية،

  ،ماج تين ادارة مالية من جامعة كولورادو

 م2001الواليا  المتكدة األمنيكية، 

 هيئة ال وق المالية/ نائب رئيا مجفا اإلدارة 

 2017 /10حت   03/2017من 

 هيئة ال وق المالية / عضو مجفا إدارة 

 03/2017حت   05/2009من 
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  عضو لجنة المناجعة / شنكة األندلا

 العقارية

 العفم ألمن  عضو لجنة المناجعة / شنكة

 المعفوما 

 رئيا مجفا إدارة / شنكة لجام لفنياضة 

  عضو لجنة المناجعة / شنكة ال عودية

 لف كن

 الية من جامعة نيوكاسى، دكتوراة ادارة م

 م2005الواليا  المتكدة األمنيكية 

 

 الهيئة ال عودية لفمكاساين القانونيين / عضو مجفا اإلدارة 

 02/2017حت   01/2013من 

  جامعة المفك فيصى / سستاي المالية الم ارك، عميد، ورئيا

 و م المالية

 05/2009حت   11/1997من 

 زيا اكور /األستاذ

عضويته اعتاارا  من  انتهت  *

 م07/04/2019تاريخ 

 مصنفية 

 عضو مجفا إدارة في شنكا  صناعية 

  بكالوريوس إدارة عامة من جامعةMiddle 

East Tech. ، ،1983 

 

 

 ناصر القحطاني /المهندس

 

  الرئيس التنفيذي لقطاع المياه والطاقة في
 مجموعة أبو نيان القابضة

  ماجستير إدارة أعمال منStrathclyde 

University 2010م 

  ماجستير هندسة كهربائية منTexas 

A&M University 2002 م 

  بكالوريوس هندسة كهربائية من جامعة الملك
 م1996سعود 

  معتمد محلل ماليCFA  من  CFA 

Institute 2016 
 

  الرئيس التنفيذي لشركة يونيغاز العربية مجموعة أبو نيان
 القابضة حتى اآلن

  نائب المحافظ للشؤون التنظيمية , هيئة تنظيم الكهرباء

 م2017 –م 2011واإلنتاج المزدوج 
  رئيس قسم الزيت في معامل أبقيق , أرامكو السعودية

 م2011 –م 1997
 م  2011-م1997فنية وإدارية في أرامكو السعودية  مناصب

شملت أعمال الهندسة وإدارة المشاريع والتشغيل والصيانة 
وعمليات التحسين المستمر في مجاالت الموارد البشرية 

 والسالمة والموثوقية.

  م 1996مهندس كهربائي شركة االلكترونيات المتقدمة– 

 م1997
  

 راكان أبو نياناألستاذ/

 
 ا التنفيك  لثستثمار / سبونيان القابضةالنئي 

  ،بكالوريوس مكاساة من جامعة المفك سعود

 2001الممفكة العنبية ال عودية، 

  ماج تين إدارة مالية من جامعةIllinios at 

Urbana Chapaigan ،2005 

  زمالة المكاساة القانونية األمنيكية من

California Board of Accountancy ،

 م2005

 باح  اوتصاد  / لنقد العنبي ال عود مؤس ة ا 

 2003حت   2001من 

 حت   2003 جامعة الاتنو  والمعادن / معيد بق م المالية واالوتصاد

2007 

  من  شنكة ال نق األوس  لثستثمار المالي/ مدين تمويى ال نكا

 2010حت   2007

 

 أحمد بن أحمد /الدكتور

 
  عضو مجلس إدارة الهئية السعودية لألطباء

  الزمالة الدقيقة للطب التلطيفي من الهيئة

 م2014السعودية للتخصصات الصحية، 

  عضو المجلس المهني لألطباء في الهيئة السعودية

 م2017للتخصصات الصحية 
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 لمحترفين.ا

  مدير برنامج زمالة الطلب التلطيفي، مدينة

 الملك عبدالعزيز الطبية.

  مستشار في طب العناية التلطيفية، مدينة
 الملك عبدالعزيز الطبية.

  الزمالة العربية لطب األسرة من المجلس

 م2011ني العربي الوط

  الزمالة السعودية لطب األسرة من الهيئة

 م2010السعودية للتخصصات الصحية 

بكالوريوس رب وجناحة من جامعة المفك 

 م2004سعود 

  استشاري ومدير برنامج الزمالة الطب التلطيفي في مدينة

 م2016يز الطبية للحرس الوطني الملك عبدالعز

  استشاري مشارك في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس

 م2014الوطني 

  رايب است ار  رب األسنة مدينة المفك عادالعزيز الطاية

 م2010لفكنس الورني 
  

 

 

 أعضاء اللجنة التنفيذية .ث

 

 الخبرات المؤهالت الوظائف الحالية اسم عضو اللجنة

 أبو نيان راكان/األستاذ 

 

  / النئيا التنفيك  لثستثمار

 سبونيان القابضة

  ،بكالوريوس مكاساة من جامعة المفك سعود

 2001الممفكة العنبية ال عودية، 

  ماج تين إدارة مالية من جامعةIllinios at 

Urbana Chapaigan ،2005 

  زمالة المكاساة القانونية األمنيكية من

California Board of Accountancy ،

 م2005

  باح  اوتصاد  / مؤس ة النقد العنبي ال عود 

 2003حت   2001من 

 2007حت   2003 جامعة الاتنو  والمعادن / معيد بق م المالية واالوتصاد 

  2007من  شنكة ال نق األوس  لثستثمار المالي/ مدين تمويى ال نكا 

 2010حت  
 

 المهندس/ رعد البركاتي

 

  للشراكاتنائب النئيا 

ستناتيجية وتطوين األعما  اال

 لف ناكا المنكز ال عود   –

 االستناتيجية الدولية

  بكالوريوس هندسة النظم الصناعية من جامعة

 م1997المفك سعود، الممفكة العنبية ال عودية،

  م، في الانك ال عود  الفنن ي.2010م إل  2005من 
  م، شنكة تفو  لفمقاوال .2015م حت  2010من 

  م، في الانك ال عود  لثستثمار، النئيا 2018 سمبريدحت   2015من

 مصنفية ال نكا  في الانك ال عود  لألستثمار -اإلوفيمي لفمنطقة الوسط  

  مدين عام م اعد، ادارة الهيكفة المالية ٢٠١٩حت  نوفمان  ٢٠١٩من يناين :

 .مصنفية ال نكا . الانك ال عود  لثستثمار -

 شاهين امين /األستاذ 

عضويته اعتاارا  من تاريخ   انتهت *

 م07/04/2019

  العضو المنتدب ل نكة سوركا

 ال عودية

  النئيا التنفيك  ل نكة

 سوركا الااك تان

ماج تين إدارة المخارن التنفيكية من جامعة 

 م2010نيويورك، الواليا  المتكدة األمنيكية، 

ماج تين في إدارة األعما  من جامعة شيكالو، 

 م2008ألمنيكية، الواليا  المتكدة ا

 

  م، عضو مجفا إدارة شنكة ميدلفف الاكنين.2017م وحت  2013من 

 2014.م ، عضو مجفا إدارة شنكة ميدلفف تكافى سليانز الاكنين 

 2015.م، عضو مجفا إدارة في شنكة عمان العالمية لفتنميه واالستثمار 

 ا كما تقفد دث  م ينته المهنية عدة مناصب ويادية في مجموعا  سورك

 العالمية.

 طارق النعيم /الدكتور

عين كعضو في الفجنة بقنار مجفا  *

 م15/05/2019اإلدارة الك  صدر في 

   ف نكةلالنئيا التنفيك. 

رئيا مجفا إدارة شنكة بيان 

 ألمن المعفوما 

  بكالوريوس عفوم حاسب من جامعة المفك

 م.1996سعود، الممفكة العنبية ال عودية،

 جامعة المفك سعود،  ماج تين عفوم حاسب من

 )هيئة ال وق المالية )عضو المجفا 

 2017حت   2016من 

 )وزارة التجارة واالستثمار )وكيى الوزارة لفتجارة الدادفية 

 2016حت   2014من 
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 م2002الممفكة العنبية ال عودية، 

  دكتوراة نظم معفوما  من جامعةUNSW ،

 م2006الواليا  المتكدة األمنيكية 

 

  مدين عام المجموعة االستناتيجية(مصنذ الناجكي( 

 2016حت   2014من 

 )شنكة تداو  )مدين عام ددما  األصو  االستثمارية 

 2012حت   2007من 

 )جامعة األمين سفطان )عضو هيئه التدريا 

 2007حت   2006من 
 ) مؤس ة النقد العنبي ال عود  )م ؤو  سنظمة المدفوعا 

  2002حت   1996من 

 لعبيدسليمان ا /األستاذ 

 

  الرئيس التنفيذي للعمليات– 
 مجموعة سامبا المالية

  بكالوريوس في نظم المعفوما  الكاسوبية

من جامعة المفك سعود ، النياض ، الممفكة 

 م.1997 العنبية ال عودية.

مدين عام ، مجموعة تقنية المعفوما  والخدما  الم تنكة في الانك 

 .2019إل   2011ال عود  لثستثمار من 

 2011إل   2007بنك الناجكي من في ن عام مدي 

  المدين العام لمجموعة تكنولوجيا المعفوما  والخدما  الم تنكة

 2007إل   2005في بنك الناجكي من 

  2005إل   2004مدين تقنية المعفوما  ، بنك الناجكي من 

  ومكفى من  2004إل   2000مدين سو  في بنك الناجكي من

 2000حت   1997

 

 

 نة االستثمارأعضاء لج .ج

 

 أسم عضو اللجنة

 
 الخبرات المؤهالت الوظائف الحالية

 محمد بن داوود /األستاذ

 

   مكتب مكمد بن سعد بن داوود لإلست ارا
حت   2018المالية واإلدارية )سل طا 

 تاريخه (

  مكاساة من جامعة المفك بكالوريوس

سعود ، الممفكة العنبية ال عودية، 

 م1966

 الماليه لثست ارا  داود بن عادالعزيز بن سعد بن مكمد مكتب 

 )تاريخه حتي 2018 ال طا( واالداريه

 يوليو ال  2018 مارس( – لثستثمار منافع ل نكة المنتدب العضو 

2018 .) 

 واالده الناجكي العزيز عاد مكمد ل نكة التنفيك  لنئياا 
 (. 2018 مارس ال  2014 سل طا( .لثستثمار

 الانيطاني ال عود  الانك - لف نكا  فيةالمصن الخدما  عام مدين 

 (. 2014 ال طا 2013 يوليو( ) ساب(

 الورني العنبي الانك - لف نكا  المصنفية الخدما  عام مدين نائب 

 ( . 2013 يوليو حت  2004 فاناين(

 الانك - الوسطي بالمنطقة التجارية المصنفية الخدما  مدين 

 .)م 2004 فاناين الي م 2002 ( )ساب( الانيطاني ال عود 



39 
 

 م 1998 – الورني العنبي الانك - ال نكا  عثوا  مدراء كاين - 

 .م 2002

 م  1996الانيطاني ال عود  الانك( - ال نكا  عثوا  مدين – 

 م 1998

 يوسف اليوسفي األستاذ/

 

  ،)شركة جيل المستقبل لإلستثمار )ماركو
 شركة إستشارات إدارية وإستراتيجية

 األعما  من جامعة  ماج تين في إدارة

 م2010هارفورد، سمنيكا 

 •  بكالوريوس هندسة كهنبائية من جامعة

 م2003كولورادو، سمنيكا 

  مكفى وطا  الطاوة، شنكة باساور  كابيتا ، شنكة يا  م ٔوولية

مكدودة مقنها في والية كاليفورنيا، الواليا  المتكدة األمنيكية، 

م حت  2011 ة، منمتخصصة في تقديم االست ارا  اإلستثماري
 م.2012

  م ت ار، منكز المفك عادهللا لفدراسا  والاكوث مٔوس ة لين

 .م2011م حت  2010 ربكية، من

  ،م ٔوو  م ارك في ٕادارة المفكية الخاصة، شنكة جدوى لإلستثمار

شنكة م اهمة مقنها النياض، متخصصة في الخدما  المالية من 

 .م2009م حت  ٔال طا 2009مايو 

 ،شنكة ) م ت ار(BOOZ & CO  المعنوفة حاليا

شنكة م اهمة مقنها الواليا  المتكدة  (Strategy&) بٕاسم

 .م2008األمنيكية، تعمى في مجا  تقديم االست ارا ، دث  عام 

  مهندس حقو  نف ، شفمانجين، شنكة م اهمة مقنها في والية

ز، تك اس، الواليا  المتكدة األمنيكية، تعمى في وطا  النف  والغا

 .م2008م حت 2005مجا  تنقيب واستخناج النف ، من 
  مهندس اتصاال ، شنكة الزيت العنبية ال عودية )ٔارامكو

 .م2005م حت  2004ال عودية(، تعمى في وطا  النف  والغاز من 

 شاهين امين األستاذ/

عضويته اعتاارا  من  انتهت  *

 م07/04/2019تاريخ 

 ديةالعضو المنتدب ل نكة سوركا ال عو 

 النئيا التنفيك  ل نكة سوركا الااك تان 

ماج تين إدارة المخارن التنفيكية من جامعة 

نيويورك، الواليا  المتكدة األمنيكية، 

 م2010

ماج تين في إدارة األعما  من جامعة 

 م2008شيكالو، الواليا  المتكدة األمنيكية، 

 

  م، عضو مجفا إدارة شنكة ميدلفف 2017م وحت  2013من
 ين.الاكن

 2014.م ، عضو مجفا إدارة شنكة ميدلفف تكافى سليانز الاكنين 

 2015 م، عضو مجفا إدارة في شنكة عمان العالمية لفتنمية

 واالستثمار.

   كما تقفد دث  م ينته المهنية عدة مناصب ويادية في مجموعا

 سوركا العالمية.
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 راكان أبو نياناألستاذ/

 
 ان القابضةالنئيا التنفيك  لثستثمار / سبوني 

  بكالوريوس مكاساة من جامعة المفك

 2001سعود، الممفكة العنبية ال عودية، 

  ماج تين إدارة مالية من جامعة

Illinios at Urbana Chapaigan ،

2005 

  زمالة المكاساة القانونية األمنيكية من

California Board of 

Accountancy ،2005م 

  وتصاد باح  ا / مؤس ة النقد العنبي ال عود 

 2003حت   2001من 

 حت   2003 جامعة الاتنو  والمعادن / معيد بق م المالية واالوتصاد
2007 

  من  شنكة ال نق األوس  لثستثمار المالي/ مدين تمويى ال نكا

 2010حت   2007

 

 

 المخاطرأعضاء لجنة  .ح

 

 أسم عضو اللجنه

 
 الخبرات المؤهالت الوظائف الحالية

 نجم الزيدالدكتور/

عضويته اعتاارا  من  انتهت  *

 م07/04/2019تاريخ 

 

  نائب رئيا مجفا إدارة ورئيا لجنة

المخارن وااللتزام وعضو لجنة المكافآ  

 والتنشيكا  / ال نكة ال عودية لفكهنباء

  عضو مجفا إدارة ورئيا لجنة الكوكمة

ورئيا لجنة المخارن وعضو لجنة المكافآ  

 لاكنين(والتنشيكا / بنك الخفية الدولي )ا

  عضو مجفا إدارة/ بنك الخفية الدولي

 )ال عودية(

  / عضو مجفا إدارة وعضو لجنة المناجعة

 المنكز الورني لفتخصيص

  / عضو لجنة ال ياسا  التنظيمية واالشناذ

 شنكة ال وق المالية ال عودية )تداو (

  عضو لجنة المناجعة بال نكة ال عودية

 )سالك( لثستثمار الزراعي واالنتاج الكيواني

  ،بكالوريوس وضاء من جامعة سم القنى

 م.1994الممفكة العنبية ال عودية،

  ،ماج تين وانون من جامعة ميني وتا

 م1999الواليا  المتكدة األمنيكية ، 

  ،دكتوراة وانون من جامعة واشنطن

 م2010الواليا  المتكدة األمنيكية 

 

 هيئة ال وق المالية / عضو مجفا إدارة 

 08/2016ت  وح 03/2014من 

 مصنذ الناجكي / رئيا مجموعة الكوكمة والقانونية 

 04/2017حت   11/2016من 

 هيئة ال وق المالية / مدين عام ال ؤون القانونية 

 03/2014حت   09/2008من 

 هيئة ال وق المالية / م اعد مدين عام ال ؤون القانونية 

 09/2008حت   09/2004من 

  م ت ار وانوني /مجموعة الانك اإلسثمي لفتنمية 

 09/2004حت   06/2001من 

 

 العييد  مكاساون ومناجعون وانونيون محمد بن عمر العييدي/األستاذ

  بكالوريوس مكاساة من جامعة المفك

سعود، الممفكة العنبية 

 م2005ال عودية،

  ماج تين إدارة سعما  من جامعة

اوكفهوما سيتي، الواليا  المتكدة 

 األمنيكية

  مندص من الهيئة مكاسب وانوني

  2009ال   2005اينن ت ويونغ من 

  2010ال   2009الانك الدولي من 

  2015حت   2010هيئة سوق الما  من 

 2016حت   2015من  شنكة كي بي ام جي الفوزان وشنكاه 

  2017ال   2016جامعة اإلمام مكمد بن سعود من 
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ال عودية لفمكاساين القانونيون 

(SOCPA) 

  مقيم من آ  إوتصادية مندص من

 الهيئة ال عودية لفمقيمين المعتمدين.

 

 أكيرا موشيزوكي /األستاذ

عضويته اعتاارا  من  انتهت  *

 م07/04/2019تاريخ 

 

 مجموعة سوركا   بكالوريوس إدارة سعما  من جامعة

 م1994واشنطن، الواليا  المتكدة، 
 

 سليمان العبيد /األستاذ 

 

  امبا مجموعة س –الرئيس التنفيذي للعمليات
 المالية

   بكالوريوس في نظم المعفوما

الكاسوبية من جامعة المفك سعود ، 

 النياض ، الممفكة العنبية ال عودية.

 م.1997

مدين عام ، مجموعة تقنية المعفوما  والخدما  الم تنكة 

 .2019إل   2011في الانك ال عود  لثستثمار من 

  2011إل   2007بنك الناجكي من في مدين عام 

 ين العام لمجموعة تكنولوجيا المعفوما  والخدما  المد

 2007إل   2005الم تنكة في بنك الناجكي من 

  إل   2004مدين تقنية المعفوما  ، بنك الناجكي من

2005 

  ومكفى  2004إل   2000مدين سو  في بنك الناجكي من

 2000حت   1997من 

 ناصر القحطاني /المهندس

 

 والطاقة في  الرئيس التنفيذي لقطاع المياه
 مجموعة أبو نيان القابضة

  ماجستير إدارة أعمال من

Strathclyde University 2010م 

  ماجستير هندسة كهربائية منTexas 

A&M University 2002 م 

  بكالوريوس هندسة كهربائية من جامعة

 م1996الملك سعود 

  محلل مالي معتمدCFA  من  CFA 
Institute 2016 

 

 ركة يونيغاز العربية مجموعة أبو نيان الرئيس التنفيذي لش
 القابضة حتى اآلن

  نائب المحافظ للشؤون التنظيمية , هيئة تنظيم الكهرباء

 م2017 –م 2011واإلنتاج المزدوج 
  رئيس قسم الزيت في معامل أبقيق , أرامكو السعودية

 م2011 –م 1997
  م  2011-م1997مناصب فنية وإدارية في أرامكو السعودية

مال الهندسة وإدارة المشاريع والتشغيل والصيانة شملت أع
وعمليات التحسين المستمر في مجاالت الموارد البشرية 

 والسالمة والموثوقية.
  م 1996مهندس كهربائي شركة االلكترونيات المتقدمة– 

 م1997
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 الحوكمة:أعضاء لجنة  .خ

 

 أسم عضو اللجنة

 
 الخبرات المؤهالت الوظائف الحالية

 نجم الزيد/ الدكتور

عضويته اعتاارا   انتهت  *

 م07/04/2019من تاريخ 

  نائب رئيا مجفا إدارة ورئيا لجنة

المخارن وااللتزام وعضو لجنة المكافآ  

 والتنشيكا  / ال نكة ال عودية لفكهنباء

  عضو مجفا إدارة ورئيا لجنة الكوكمة

ورئيا لجنة المخارن وعضو لجنة المكافآ  

 ة الدولي )الاكنين(والتنشيكا / بنك الخفي

  عضو مجفا إدارة/ بنك الخفية الدولي

 )ال عودية(

  / عضو مجفا إدارة وعضو لجنة المناجعة

 المنكز الورني لفتخصيص

  / عضو لجنة ال ياسا  التنظيمية واالشناذ

 شنكة ال وق المالية ال عودية )تداو (

  عضو لجنة المناجعة بال نكة ال عودية

 اج الكيواني )سالك(لثستثمار الزراعي واالنت

 

 

  ،بكالوريوس وضاء من جامعة سم القنى

 م.1994الممفكة العنبية ال عودية،

  ،ماج تين وانون من جامعة ميني وتا

 م1999الواليا  المتكدة األمنيكية ، 

  ،دكتوراة وانون من جامعة واشنطن

 م2010الواليا  المتكدة األمنيكية 

 

 هيئة ال وق المالية / عضو مجفا إدارة 

 08/2016وحت   03/2014من 

 مصنذ الناجكي / رئيا مجموعة الكوكمة والقانونية 

 04/2017حت   11/2016من 

 هيئة ال وق المالية / مدين عام ال ؤون القانونية 

 03/2014حت   09/2008من 

 هيئة ال وق المالية / م اعد مدين عام ال ؤون القانونية 

 09/2008حت   09/2004من 

 ثمي لفتنمية / م ت ار وانونيمجموعة الانك اإلس 

 09/2004حت   06/2001من 

 

 عبدالرحمن البراك الدكتور/

عضويته اعتاارا   انتهت  *

 م07/04/2019من تاريخ 

  مؤسا وال نيك التنفيك  ل نكة ثناء

 لثست ارا 

   عضو لجنة المناجعة /شنكة اتكاد اتصاال

 )موبايفي(

  عضو لجنة المناجعة / شنكة األندلا

 ريةالعقا

  عضو لجنة المناجعة / شنكة العفم ألمن

 المعفوما 

 رئيا مجفا إدارة / شنكة لجام لفنياضة 

  عضو لجنة المناجعة / شنكة ال عودية

 لف كن

  بكالوريوس مكاساة من جامعة المفك

فيصى، الممفكة العنبية 

 م.1997ال عودية،

  ماج تين ادارة مالية من جامعة

نيكية، كولورادو، الواليا  المتكدة األم

 م2001

  ،دكتوراة ادارة مالية من جامعة نيوكاسى

 م2005الواليا  المتكدة األمنيكية 

 

 هيئة ال وق المالية/ نائب رئيا مجفا اإلدارة 

 2017 /10حت   03/2017من 

 هيئة ال وق المالية / عضو مجفا إدارة 

 03/2017حت   05/2009من 

 فا اإلدارةالهيئة ال عودية لفمكاساين القانونيين / عضو مج 

 02/2017حت   01/2013من 

  جامعة المفك فيصى / سستاي المالية الم ارك، عميد ، ورئيا

 و م المالية

 05/2009حت   11/1997من 

 زيد المفرح /األستاذ 

 
 النئيا التنفيك  لفاثد المالية

  بكالوريوس إدارة األعما  وعفوم

المعفوما ، جامعة ت وبو، ناوويا اليابان 

 م.2003

 هيئة سوق الما  / مدين إدارة صناديق االستثمار

 م2015م حت  2007من 
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 ج تين اوتصاد، جامعة والية نيويورك، ما

 م.2007الواليا  المتكدة األمنيكية 

 يوسف اليوسفي /األستاذ 

 

  شنكة جيى الم تقاى لإلستثمار )ماركو(، شنكة

 إست ارا  إدارية وإستناتيجية

 بيتا عضو مجفا إدارة / الفنن ي كا 

  بكالوريوس هندسه كهنبائية من جامعة

 كولورادو ، الوال

  ال نكة ال عودية لفتنمية واإلستثمار التقني )تقنية(، شنكة ممفوكة

 بالكامى من صندوق اإلستثمارا  العامة

 2015حت   2012من 

   صندوق تكورpassport capital 

 2012حت   2011من 

 نو  )منكز المفك عادهللا لاكوث ودراسا  الاتKAPSARC 

(KAPSARC 

 2011حت   2010من 

  2008شنكة بوز  ند كومااني عام 
 شنكة شفمانجين لخدما  التنقيب عن النف  والغاز 

 2008حت   2005من 

 )شنكة الزيت العنبية ال عودية )سرامكو ال عودية 

 2005حت   2004من 

 

عبدالعزيز  /األستاذ 

 العبدالجبار

 

 لعبدالجبار شريك مؤسس في شركة الصالح وا
م حتى 2016للمحاماة واالستشارات القانونية 

 االن

  ماجستير قانون تجارة دولية من
كلية واشنطن -الجامعة األمريكية 

-واشنطن دي. سي -للقانون
الواليات المتحدة األمريكية 

 م.1993
  بكالوريوس أنظمة من جامعة الملك

المملكة العربية السعودية -سعود 

 م.1988

  كليفورد تشانس للمحاماة واالستشارات شريك في شركة
 م.2016 –م 2014القانونية 

  شريك في شركة الجدعان وشركائهم للمحاماة
 م.2013 –م 1999واالستشارات القانونية 

  م 1988مستشار قانوني في لجنة المنازعات المصرفية
 م.1998 –

 

 اإلدارة التنفيذية  .د

 

 الخبرات المؤهالت الوظائف الحالية األسم

طارق عبدهللا حسن  دكتور/ال

 النعيم
  نكة فالنئيا التنفيك  ل

PhD UNSW - Sydney Australia 
Information Systems 

 1996-2002 العنبي ال عود  مؤس ة النقد 

 2006-2007 سستاي م اعد جامعة األمين سفطان. 

 2007-2012  تداو  م ت ار النئيا التنفيك  ومدين

 .الموجودا 

 2012-2014 يع وإدارة التكو  ورئيا مجموعة نقار الا

 االستناتيجية
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 2014-2016 وكيى وزارة التجارة واالستثمار 

 2016-2017  يةهيئة سوق المالعضو مجفا 

 2018-2018 م ت ار وزين التجارة واالستثمار 

 النئيا التنفيك  لفعمفيا  نبيل أبو رمضان األستاذ /

  المتوسطي، دبفوم دراسا  التأمين التطايقية، معهد التدريب

 م.1996مالطا،

 دبفوم شهادة ممارسا  التأمين، معهد التأمين القانوني-

 م.1997لندن،

 .دبفوم بننامة األكتوار ،مؤس ة المهنا،لانان 

  شهادة في إدارة النعاية الصكية المهنية، معهد التأمين

 م.2006الصكي األمنيكي،

  شهادة ددمة عمثء النعاية الصكية، معهد التأمين الصكي

 م.2006ألمنيكي،ا

  م، م اعد مدين الق م الطاي، 2002م إل  1999من

 ميدلفف ال عودية.

  م، مدين إكتتاب التأمين الطاي، 2004م إل  2002من

 ميدلفف ال عودية.

  م، مدين و م التأمين الطاي والكياة، 2010م إل  2004من

 ميدلفف ال عودية.

  فف م،رئيا العمفيا  التنفيك ، ميدل2012م إل  2010من

 ال عودية.

م، رئيا العمفيا  التنفيك  2016م إل   2013من 

لفتأمين الصكي وتأمين الكماية واألددار، ميدلفف 

 .ال عودية

محمد أحمد  األستاذ /

 طربوش

النئيا التنفيك  لفمالية 

 المفكف
 .بكالوريوس مكاساة 

  الهيئة ال عودية لفمكاساين القانونيين- SOCPA 2009 

 2004-2011 تدويق في مدين الUHY- Al Bassam 

CPA's & Consultants 

 2011-2015  رئيا الماليه التنفيك  في مجموعة الفضى

 لفخدماتز

 20106-2019  رئيا الميزانية وإعداد التقارين المالية في

 ميدلفف

 2019 -  النئيا التنفيك  لفمالية المفكف في ميدلفف 

  

عمرعبدالرحمن األستاذ/

 المحمود

لتقنية  النئيا التنفيك 

 بكالوريوس نظم معفوما  جامعة المفك فهد  المعفوما 

 2004 م مانمة في التعاونية لفتأمين2007-م 

 2011 مديننظم المعفوما  في التعاونية لفتأمين2014-م 

 2014م نائب النئيا في تكافى2016-م 

عبدالمجيد عبدهللا األستاذ/

 حمد المسلم
 2002مكاساة من جامعة المفك سعود بكالوريوس   مدين إدارة المناجعة الدادفية

 2006 م مدين المناجعة الدادفية في مصنذ 2015م

 الناجكي

 2015  م الانك ال عود  الفنن ي2017-م 

 2017 م بنك الاثد2018 -م 

 رئيا إدارة االلتزام أحمد سالم الحميد األستاذ /
  ، بكالوريوس إدارة م ت فيا  من جامعة العفوم التطايقية

 م2007ن عمان، األرد

 2009  م  حت  اآلن إدارة اإللتزام شنكة المتوس  والخفية

 لفتأمين وإعادة التأمين التعاوني )ميدلفف(

 

 خالد الرشيدمشعل  األستاذ /
مدين عام العناية بالعمثء 

 المكفف
 2014 LOMA  كندا: زميى ، معهد إدارة الكياة

(FLMI.) 

 2006-2008 م ت ار مايعا  التكافى في تكافى الناجكي 

 2008-2009 الي في سابم ؤو  التخطي  الم 
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 2013 EC-Montrealدبفوم في الفغة اإلنجفيزية :. 

 2011  المعهد المصنفي: امتكان شهادة مؤس ة التأمين

(IFCE.) 

 2009   الجامعة األمنيكية في لندن: بكالوريوس إدارة سعما

(BBA.) 

 2006  كفية التكنولوجيا: دبفوم في تكنولوجيا الكمايوتن

 )بنمجة(.

 2009-2011 مدين وحدة في سليانز ال عود  الفنن ي 
 2011 م اعد مدين فن  في سليانز ال عود  الفنن ي 

 2011-2012 كاين المدربين في سليانز ال عود  الفنن ي 
 2015 مدين التجزئة اإلوفيمي المنكز  في ميدلفف 

 2015-2017  الممفكة مدين عمفيا  الايع بالتجزئة في

 ميدلفف
 2017-2019 رئيا نقار الايع والوكثء في ميدلفف 

 2019 الي اليوم مدين عام العناية بالعمثء في ميدلفف 

عبدهللا ياسر  األستاذ /

 الغليقه

رئيا وطا  الموارد الا نية 

 وال ؤون االدارية التنفيك 

 (  استناتيجي معتمد لنسس الما  الا نHCS معهد رسس ، )

 10/2014• كدة األمنيكية الما  الا ن  ، الواليا  المت

 ( استناتيجي معتمد الكت اب المواهبTAS معهد رسس ، )

 6/2015• الما  الا ن  ، الواليا  المتكدة األمنيكية 

 ( ، مكتنذ معتمد في إدارة الموارد الا نيةHRMP ، )

• جمعية إدارة الموارد الا نية ، الواليا  المتكدة األمنيكية 

3/2014 

 فوما  ، الجامعة األمنيكية ، واشنطن ماج تين ، نظم المع

 2001العاصمة ، 

  بكالوريوس ، نظم المعفوما  والكاسوب ، جامعة ديتنويت

 1999• مينسي ، ديتنويت ، ميت يغن 

 2002-2004   مدين عثوا  تكنولوجيا المعفوما  في

 شنكة االتصاال  ال عودية

 2004-2005  مكفىITIL في شنكة االتصاال  ال عودية 

 2005-2006   مصمم المنظمة في شنكة االتصاال

 ال عودية

 2006-2008  م ت ار مكتب تطوين األعما  في شنكة

 االتصاال  ال عودية

 2008-2009  استناتيجية رسس الما  الا ن  وال ياسة في

 شنكة االتصاال  ال عودية

 2009-2010  مدين شؤون رسس الما  الا ن  المجموعة

 في شنكة االتصاال  ال عودية

 2010-2011  في شنكة مدين تنظيم وتصميم القوى العامفة

 االتصاال  ال عودية

 2011-2012  في استناتيجية رسس الما  الا ن  وال ياسة

 شنكة االتصاال  ال عودية

 2012  في شنكة االتصاال  ال عوديةمدين تصميم المنظمة 

 2012-2013  )عضو مكتب التكويى )م ار المنظمة- 

 التصاال  ال عوديةفي شنكة امهمة داصة 

 2013   مدين م نو  إلعادة تصميم هيكى شنكة االتصاال

 ال عودية

 2013-2015   إستناتيجية الموارد الا نية واست ارا

 ال ياسا  في المفك عادهللا لفطاوة الكرية والمتجددة

 2015-2018  مدين الخدما  الم تنكة في شنكة مكمد

 ال ايعي وسوالده لثستثمار )ماسيك(

 2019   رئيا الموارد الا نية و ال ئون االدارية التنفيك

 في ميدلفف



46 
 

سالم مبارك جعيثن األستاذ /

 العرجاني

رئيا ال ؤون القانونية 

 والكوكمة
 بكالوريوس العفوم االدارية جامعة المفك سعود 

 ماج تين وانون االعما  الدولي  

 2005-2010م م ت ار وانوني في شنكة الجدعان 

 2010-2017وحدة ت نيعا  هيئة سوق المالية م مدين 

 2017-2018  م م ت ار وانوني وسمين مجفا االدارة في

 ال نكة ال عودية إلعادة التمويى العقار 

ناصر سلمان ناصر  األستاذ /

 السحيم
 ثانوية عامة  النئيا التنفيك  لفمايعا 

 2002-2006م مجموعة بن الدن 

 2006-2015م التعاونية لفتأمين 

 جامعة المفك سعود بالنياض –بكالوريا هندسة مكانيكية   مدين عام إدارة المخارن واف العرينين األستاذ /

 1997 – 1999   ، مهندس عمفياVinnle Arabia   في

 النياض.

 1999 – 2000 ( م ؤو  ماتدئexecutive 

development programساب ، النياض ) 

 2000 – 2004   مدين عثوا  ال نكا ، الانك ال عود

 لانيطاني، النياضا

 2004 – 2007  ، وائد فنيق ال نكاHSBC  ،دبي

 اإلمارا 

 2007 – 2008  وائد فنيق مدين الخدما  المصنفية

 لف نكا ، جدة

 2008 – 2011  ، رئيا المجموعة المصنفية لف نكا

 الانك ال عود  الهولند .

 2011 – 2013   رئيا ال نكا  اإلوفيمية، الانك ال عود

 الانيطاني.

 2014 – 2015 Senior Manger Wholesale and 

Markets Risk بتك ساب ، 

 2015 – 2019   ، رئيا مناجعة اإلئتمان وتكديد المخارن

 بنك ساب

 2019  مدين عام إدارة المخارن 

 محمد الرشيد األستاذ /
مدين عام التخطي  

 اإلستناتيجي

  ،2006دبفوم بنمجيا  من الكفية التقنية 

  الواليا   –لفتأمين عف  الكياة، معهد سلوما الزمالة األمنيكية

 2015األمنيكية المتكدة 

  ،شنكة المتوس  والخفية لفتأمين وإعادة التأمين ميدلفف

 رئيا وطا  نقار الايع والوكثء

  ،شنكة المتوس  والخفية لفتأمين وإعادة التأمين ميدلفف

 02/2017 – 10/2015مدين عمفيا  التجزئة بالممفكة 

 س  والخفية لفتأمين وإعادة التأمين ميدلفف، شنكة المتو

 09/2015 – 03/2015مدين نقار الايع بالمنظقة الوسط  

   شنكة إليانز ال عود  الفنن ي لفتأمين، مدرب سو

07/2011 – 06/2012 

   شنكة إليانز ال عود  الفنن ي لفتأمين، م اعد مدرب فن
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02/2011 – 06/2011 

 مدين وحدة  –تأمين شنكة إليانز ال عود  الفنن ي لف

09/2009 – 01/2011 

 مدين عام العناية بالعمثء األستاذة / ريم العتيبي
 .بكالوريا لغا  وتنجمة من جامعة المفك سعود، النياض 

  دبفوم في التأمين ووطا  الخدما  الماليةLOMA 

IFCE 

 2013 – 2019   رئيا العناية بالعمثء في شنكة المتوس

 ة التأمين ميدلفف.والخفية لفتأمين وإعاد

 2012 – 2013 مدين فن  في الانك ال عود  لإلستثمار 

 2012 – 2017  مدين وحدة التكافى التعاوني في بنك

 الجزينة.

 

 وظائف المجلس  .21

   كة ودط  العمى النئي ة وضع اإلستناتيجية ال امفة لف ن اإلستناتيجية واألهداذ النئي ة لف نكة واإلشناذ عف  تنفيكها، ومن يلكوالخط  اعتماد التوجها

المناجعة الدورية لفهياكى التنظيمية والوظيفية  ،اإلشناذ عف  النفقا  النسسمالية النئي ة لف نكة ،تكديد الهيكى النسسمالي األمثى لف نكة وسهدافها المالية، فيها

 .في ال نكة واعتمادها

 وائح والتزامها باإلفصاح عن المعفوما  الجوهنية لفم اهمين والدائنين وسصكاب وضع ال ياسا  واإلجناءا  التي تضمن احتنام ال نكة لألنظمة والف

 المصالح اآلدنين.

  ئكة الصادرة عن مؤس ة النقد العنبي ال عود  الثوالصادرة عن هيئة ال وق المالية بما ال يتعارض مع سحكام الثئكة وضع نظام حوكمة داص بال نكة

 فعاليته وتعديفه عند الكاجة. اإلشناذ العام عفيه ومناواة مدىو

 .اتاا  سياسة تت م بالوضوح وال فافية ب أن توزيع سرباح األسهم بما يكقق مصالح الم اهمين وال نكة في  ن واحد 

  .وضع سياسة مكتوبة تنظم العثوة مع سصكاب المصالح من سجى حمايتهم وحفظ حقووهم 

 ناذ العام عفيها.سنظمة وضواب  لفنوابة الدادفية واإلش ومناواة وضع 

  ومناجعتها وتكديثها بصفة منتظمة. واإلجناءا  النئي ية عف  كافة ال ياسا  المكتوبة في ال نكةوالموافقة اإلشناذ 

  مؤهث  لفعمى  التنفيكيين في المناكز النئي ة والتأكد من سن ال نكة لديها سياسة مناساة إلحث  بديى مناسب يكون مدراءال ان ب أن تعيينجإعتماد توصية الف

 فك المهارة المطفوبة.موي

 .اإلشناذ عف  اإلدارة العفيا ومناواة سداء ال نكة مقارنة بأهداذ األداء التي يكددها المجفا 
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 أعضائهكوين مجلس اإلدارة وتصنيف ت .22

 :م،07/04/2022تنتهي بتاريخ م و08/04/2019ن تاريخ م بدس التي  ال نكة لفدورةإدارة  مجفام 25/03/2019التي عقد  بتاريخ سنتخات الجمعية العامة لفم اهمين 

 :لين تنفيكيين تنفيكيين/ سعضاء م تقفين/حي  ياين الجدو  التالي تصنيف سعضاء مجفا اإلدارة من كما 

 المنصب إسم عضو مجلس اإلدارة
 العضوية تصنيف

 غير تنفيذي تنفيذي مستقل

   ✓ دارةرئيا مجفا اإل الدكتور/ عادالنحمن مكمد الاناك

 ✓   نائب رئيا مجفا اإلدارة الدكتور/ نجم عادهللا الزيد

 ✓   رئيا مجفا اإلدارة األستاي/ راكان عادهللا ابونيان

  ✓ نائب رئيا مجفا اإلدارة عادالعزيز العادالجااراألستاي/ 
 

   عضو األستاي/ شاهين مكمد امين
✓ 

   عضو الانكاتيلي  رعد  /المهندس
✓ 

  ✓ عضو يوسف حمد اليوسفياألستاي/ 
 

  ✓ عضو األستاي/ مكمد سعد بن داوود
 

  ✓ عضو األستاي/ مكمد عمن العييد 
 

  ✓ عضو األستاي/ زيا سكور 
 

 ✓   عضو األستاي/ سكينا موت يزوكي

  ✓ عضو مكمد المقنن  /األستاي
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  عدد اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل الحضور .23

  :ما يفيلم وكان سجى الكضور فيها وفقا  2019دث  العام المالي  اجتماعا  ستة عقد مجفا اإلدارة 

 ✓   عضو ناصن القكطاني  /المهندس

 ✓   عضو سفيمان العايد  /األستاي

   ✓ عضو الدكتور سحمد بن احمد 

 أسم عضو مجلس اإلدارة

 

 االجتماع األول

07/03/2019 

 الثانياالجتماع 

20/03/2019 

 االجتماع الثالث

14/04/2019 

 االجتماع الرابع

12/05/2019 

 االجتماع الخامس

08/09/2019 

 االجتماع السادس

18/12/2019 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ األستاي/ راكان ابونيان

 - ✓ ✓ الدكتور/ عادالنحمن الاناك 
- - - 

 - x ✓ الدكتور/ نجم الزيد
- - - 

 ✓ x ✓ ✓ - - األستاي/ عادالعزيزالعادالجاار

 - ✓ ✓ األستاي/ شاهين امين
- - - 

 ✓ x  ✓ ✓ - - الدكتور/ سحمد بن سحمد

 ✓ ✓ ✓ ✓ - - األستاي / سفيمان العايد
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  يهاالحالية أو السابقة أو من مدير في مجالس إدارتها ا  لس اإلدارة عضوالتي يكون عضو مجداخل المملكة أو خارجها اء الشركات مأس .24

 :الكالية سو ال ابقة سو من مدينيها التي يكون عضو مجفا اإلدارة عضو في مجالا إدارتهادادى الممفكة سو دارجها ياين الجدو  التالي سسماء ال نكا  

 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ المهندس/ رعد الانكاتي

 - / ناصر القحطاني المهندس

- 

✓ ✓ ✓ ✓ 

 األستاذ / محمد المقرن
- 

- 

✓ ✓ ✓ ✓ 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ األستاي/ يوسف اليوسفي

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ستاي/ مكمد العييد األ

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ األستاي/ مكمد بن داوود

 - ✓ ✓ األستاي/ سكينا مي وزوكي 

- - - 

 - ✓ ✓ األستاي/ زيا اكور 

- - - 
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 إسم عضو مجلس اإلدارة

 

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضو في 

 يةمجالس إدارتها الحال

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو 

 مجلس اإلدارة عضو في مجالس إدارتها السابقة

 راكان ابونيان /األستاذ 

 

 عضو الفجنة التنفيكية / شنكة رؤية العالمية لثستثمار 

 عضو مجفا إدارة / شنكة عادهللا ابونيان التجارية 

 كهنبائيةان العضو مجفا إدارة / شنكة عادهللا ابوني 

 شنكة استثمار الجن ء لفتجارة 

 عضو مجفا إدارة / شنكة انظمة القياس والتككم 

 عضو مجفا إدارة / شنكة جوبار الدولية 

  ستي سكيب –عضو مجفا إدارة / شنكة تن يق المدن 

 عضو مجفا إدارة / شنكة ال نق األوس  لفزراعة 

 كهنبائيةعضو مجفا إدارة / شنكة الصناعا  اإللكتنونية و ال 

 عضو مجفا إدارة / شنكة القدرة العنبية 

 عضو مجفا إدارة / شنكة العدادا  ال عودية المكدودة 

 عضو مجفا إدارة / شنكة كيما سويى الصناعية 

 عضو مجفا إدارة / شنكة تاماين ال عودية المكدودة 

 عضو مجفا إدارة / شنكة إحارة المالية 

 

 وجدالي عبدالعزيز العبدالجبار /األستاذ 
  الشركة الوطنية  عضو سابق في مجلس إدارة

 هـ01/1440-هـ 01/1438لإلسكان 
 

 يوسف اليوسفي /األستاذ 

 

  م2020عضو مجفا إدارة مؤس ة الانيد ال عود  منك يناين 

  عضو مجفا ٕادارة، شنكة الخطور ال عودية لفتموين، شنكة م اهمة سعودية

 ا  والمكافآ لجنة التنشيكرئي   م و2018مقنها جدة، منك 

  عضو مجفا ٕادارة شنكة ال عود  الفنن ي كابيتا ، شنكة م اهمة مقففة سعودية

م وعضو في الفجان 2017مقنها النياض تعمى في مجا  الخدما  المالية، منك 

 :التالية

  رئيا لجنة التنشيكا  والمكآفا 

 عضو لجنة المخارن 

 م2019لجنئ منك عضو لجنة اإلستثمار، ال نكة ال عودية لنسس الما  ا 

 يا  م ٔوولية مكدودة مقنها   شنيك، شنكة جيى الم تقاى لثستثمار، شنكة

 م2015النياض تعمى في مجا  االست ارا  االستناتيجية ،منك

  مدين االستثمارا ، شنكة سدا القابضة، شنكة يا  م ٔوولية مكدودة مقنها

 .م2013اصة، منك عام النياض، تعمى في مجا  االستثمار المااشن في المفكية الخ

  مٔوسا ورئيا مجفا المدينين، شنكة جواء الطاوة، شنكة يا  م ٔوولية مكدودة

 م2013مقنها النياض، تعمى في مجا  ددما  الطاوة، منك 

 

  مدير االستثمارات و المٔوسس لصندوق الرياض
تقنية، الشركة السعودية للتنمية واالستثمار التقني 

رها الرياض، مملوكة )تقنية( ، شركة مساهمة مق
بالكامل لصندوق اإلستثمارات العامة، تعمل في مجال 

 .م2015 –م 2012ٕادارة اإلستثمارات، من 

 

  عضو مجلس ٕادارة، شركة لجام للرياضة، من

لجنة الترشيحات  م و)رئيس(2018م حتى 2017

 والمكافآت
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 محمد بن داوود /األستاذ 

 

 رئيا لجنة اإلستثمار شنكة مجموعة عادالفطيف العي   القابضة 

 عضو لجنة االستثمار بصندوق التنمية العقار ، وزارة االسكان 

 عضو الفجنة التنفيكية ل نكة دار التمفيك 

 رئيا لجنة المناجعة ل نكة مكمد عادالعزيز الناجكي وسوالده لثستثمار 

 رئيا مجفا إدارة شنكة منافع لثستثمار 

 المنراا  العالمية رئيا لجنة التنشيكا  والمكافئا  ل نكة 

 رئيا مجفا إدارة شنكه الفا المالية 

 عضو الفجنة التنفيكية لف نكة الكميائية ال عوديه 

 عضو الفجنة التنفيكية لف نكة العقارية ال عودية 

 عضو الفجنة التنفيكية ل نكة واحة األلياذ الزجاجية 

 

 عضو الفجنة الصناعية بغنفة النياض 

  لثستثمارعضو مجفا إدارة سنكة العنبي 

 عضو مجفا إدارة شنكة ساب تكافى 

  عضو مجفا إدارة ال نكة ال عودية لتمويى الم اكن

 )سهى(

 عضو مجفا إدارة شنكة العنبي لفمعدا  الثقيفة 

 عضو مجفا إدارة شنكة الجزينة لألجهزة المنزلية 

 عضو مفجا إدارة شنكة فالكون لفصناعا  الاثستيكية 

 جكي لفصناعا  الكديديه عضو لجنة المناجعة ل نكة النا

 )حديد الناجكي

 محمد العييدي /األستاذ 

 

  عضو لجنة المناجعة بال نكة ال عودية إلعادة التمويى العقار 

 عضو لجنة مناجعة( عضو لجنة المناجعة  ل نكة باتك لفخدما  الفوج تية( 

 ( عضو مجفا و م المكاساة االست اريةجامعة اإلمام مكمد بن سعود) 

 في ريت )عضو مجفا إدارة م تقى (صندوق األه 

 الهيئة ال عودية لفمكاساين القانونيين الممفكة العنبية ال عودية 

 المناجعة(عضو لجنة معايين )

 

 

  رئيا لجنة المناجعة عضو مجفا إدارة م تقى و

 2018حت   2017من  ب نكة جازان لفتنمية والطاوة

 عضو لجنة مناجعة ب نكة الصقن لفتأمين 

 ودية لفمكاساين القانونيين الممفكة العنبية الهيئة ال ع

عضو في فنيق تكدي  معايين التدويق إل  ) ال عودية

 ولية (المعايين الد

 

 رعد البركاتي المهندس/

 

 

 اليوجد

 شنكة يا   -لفمقاوال تفو   نكة النئيا التنفيك  ل

 .م ؤولية مكدودة سعودية

 عضو مجفا اإلدارة ورئيا لجنة اإلئتمان والمخارن 

شنكة  -ولجنة اإلستثمار الخاصة في اإلستثمار المالية

 م اهمة مقففة سعودية.

 / ناصر القحطاني المهندس

  عضو مجلس إدارة في شركة توراي الشرق األوسط لصناعة األغشية

 اآلن -م2019 

  عضو مجلس إدارة في شركةKSB   2019العربية لصناعة المضخات 

 اآلنالى 

 م 2015ياه الوطنية عضو مجلس إدارة بشركة الم

 م2017 –

 سليمان العبيد /األستاذ
 2020حت   2013عضو مجفا اإلدارة في سمنيكان إك انيا )ال عودية(. من 

مدين عام مجموعة تقنية المعفوما  والخدما  الم تنكة في الانك ال عود  
 2019حت   2011لثستثمار من عام 
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 وأداء لجانه وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعالقتها بالشركة إن وجدت:  أدائهتقييم الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في  .25

 تقييم أداء مجلس اإلدارة  -أ

فا اإلدارة وإستمنار لفمعايين وال نور الواردة في اإلجناءا  المكددة لفعضوية في مج استيفائهمدوريا  ويلك لفتأكد من إستمنار والفجان تقييم سعضاء مجفا اإلدارة  يتم

 لمتطفاا  جميع األنظمة والفوائح والتعفيما  الصادرة عن مؤس ة النقد العنبي ال عود  وعن هيئة ال وق المالية. استيفائهم

يتمثى   بعين االعتاار سنية يلك التقييم.سنويا ، مع األدك واحدة تقوم لجنة التنشيكا  والمكافآ  بإجناء تقييم سعضاء مجفا اإلدارة والمجفا ككى بصفة دورية وبكد سدن  منة 

سعضاء مجفا اإلدارة، حي  يقوم سعضاء لجنة التنشيكا  والمكافآ  بتقييم سعضاء مجفا اإلدارة ولجانه بينما يقوم كى من رئيا مجفا  التقييم بنمويج تقييم دور  لكى من

 والمكافآ  الكين هم جزء من سعضاء مجفا اإلدارة.اإلدارة وسعضاء مجفا اإلدارة األدنين بتقييم سعضاء لجنة التنشيكا  

 إن وجدت:  الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعالقتها بالشركة -ب

 كالتالي: حدةم كى عضو عف  يمعايين لتقي 5دام عثه واستخس  كما يكن آتم تطايق سياسة التقييم من واى لجنة التنشيكا  والمكاف

 المعيار ممتاز يفوق المتوسط متوسط ضعيف

    
لدى عضو مجفا اإلدارة القدرة عف  التخطي  اإلستناتيجي والنؤية 

 الم تقافية ومدى نجاح سو ف ى االستناتيجيا  ال ابقة

    
التواصى مع ي عن عضو مجفا اإلدارة باالرتياح الستناتيجية ال نكة في 

 األزما  وهو عف  استعداد لمناواة فعاليتها عن كثب عند ن وء األزمة

    
عضو مجفا اإلدارة دانة عمفية فعالة لتكديد المخارن وتقييم تأثينها لدى  لد

 المكتمى

    
يفهم عضو مجفا اإلدارة سنوا  االزما  التي تتعنض لها ال نكة ب كى 

 الكى ال نيع وحى الم كث  داص كما لديه القدرة عف  اتخاي
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  المالي( رئيسدفعها ألعضاء مجلس اإلدارة  والمدفوعة لكبار التنفيذيين في الشركة )بمن فيهم الرئيس التنفيذي وال تي تمفآت والتعويضات المكاال .26

 

 سياسة المكافآت وكيفية تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذيةأوال  : 

واإلدارة التنفيكية  والفجان التابعة اإلدارة عف  سياسة المكافآ  والتعويضا  الخاصة بأعضاء مجفا م 25/03/2019ة العامة العادية لف نكة والمنعقدة بتاريخ وافقت الجمعي

 :من النظام األساسي لف نكة 19والتي تتوافق مع المادة 

( لاير لنئيا وسعضاء المجفا نظين الف500األوص  إلجمالي المكافا  )خاصة بال نكة اليتجاوز الكد وفقا  لفمادة ال ادسة من سياسة المكافا  ال: مجلس اإلدارة:أ 

 ما يفي:كمكافا  سعضاء مجفا اإلدارة وتكون شامفة لفمكافا  في حا  م اركة العضو في الفجان المناثقة عنه عضويتهم في مجفا اإلدارة وم اركتهم في اعماله، 

  .الف لاير سعود  سنويا   260دارة رئيا مجفا اإل .1

  .الف لاير سعود  سنويا230نائب رئيا مجفا اإلدارة  .2

  .الف لاير سنويا  200سعضاء المجفا  .3

  .اجتماعا  في ال نة وال ت مى تكاليف اإلوامة وال فن10سعود  لثجتما  ب نر سال تتجاوز عدد اإلجتماعا  لاير  3000بدال  حضور اجتماعا  المجفا  .4

 .من المزايا العينية ءم ددمة التأمين الصكي لعضو المجفا وسسنته مقابى المخارن المهنية التي يتعنض لها عضو مجفا اإلدارة كجزتقد .5

  .تكاليف ال فن واإلوامة : مكآفا  عينية وفقا  ل ياسة ال نكة لقواعد ال فن .6

 ع ثثثة سشهن ، وتدفع ال  سعضاء المجفا عف  سساس ربع سنو  .سربا  ، بكي  تافغ فتنة كى رب ةتق م ويمة المكآفا  ال نوية عف  سربع .7

( من صافي %10عف  سنه إيا كانت المكافأة عاارة عن ن اة من سرباح ال نكة فث يجوز سن تتجاوز )المكآفا  الخاصة بال نكة نصت المادة الخام ة من سياسة  .8

 سرباح ال نكة بعد دصم 

% عف  األوى من رسس الما  المدفو  لف نكة ، شنيطة سن تتناسب هكه المكافأة مع عدد األجتماعا  التي 5الم اهمين بن اة اإلحتياريا  وبعد توزيع األرباح عف  

 .يكضنها عضو مجفا اإلدارة المعني

لنئيا سعود  سنويا  الف ( لاير 500  )وفقا  لفمادة ال ادسة من سياسة المكافا  الخاصة بال نكة اليتجاوز الكد األوص  إلجمالي المكافا: لجان مجلس اإلدارة: ب 

لجان مكافا  سعضاء وتكون وسعضاء المجفا نظين عضويتهم في مجفا اإلدارة وم اركتهم في اعماله ، شامفة لفمكافا  في حا  م اركة العضو في الفجان المناثقة عنه  

 مجفا اإلدارة كمايفي :

  .الف لاير سعود  سنويا  100رئيا الفجنة  .1

  .الف لاير سعود  سنويا  90ة سعضاء الفجن .2
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 .اجتماعا  في ال نة وال ت مى تكاليف اإلوامة وال فن10رياا  سعود  ب نر سال تتجاوز عدد اإلجتماعا  2000بدال  حضور اجتماعا  الفجان  .3

  .ن المزايا العينيةم ء كجز الفجنة  وسسنته مقابى المخارن المهنية التي يتعنض لها عضو  الفجنة  تقدم ددمة التأمين الصكي لعضو  .4

 .تكاليف ال فن واإلوامة : مكآفا  عينية وفقا  ل ياسة ال نكة لقواعد ال فن  .5

 .سربا  ، بكي  تافغ فتنة كى ربع ثثثة سشهن ، وتدفع ال  سعضاء الفجان عف  سساس ربع سنو  ةتق م ويمة المكآفا  ال نوية عف  سربع .6

 اإلدارة التنفيذية : :ج 

يوجد عثوة سنوية بناء سنه  الدادفية لف نكة كماتقوم ال نكة بدفع راتب اساسي شهنيا  كما يتم دفع الادال  ح ب اإلوتضاء ووفقا  لفوائح ل نكة ح ب سياسة مكافا  ا

  .فقا  لتقدين المجفايلك وعف  التقييم ال نو  لففند وتقييم األداء و

  لمعمول بهابين المكافأة الممنوحة وسياسة المكافآت ا القةالعثانيا  : 

 وال يوجد س  م25/03/2019تم اتاا  ماجاء في سياسة المكافا  المعمو  بها والتي تم اعتمادها من واى الجمعية العامة في عضاء المجفا والفجان عند منح المكافا  أل

الف( لاير سعود  سنويا  كما هو 500)نوحة لكى عضو انكنافا  جوهنية ، كما سن جميع سعضاء مجفا اإلدارة وسعضاء الفجان  لم يتجاوز مجمو  المكآفا  المم

 من النظام األساسي الخاص بال نكة. (19منصوص عفيه في المادة )

   اإلدارة مجلس أعضاء مكافآتثالثا : 

 المتغيرة المكافآت الثابتة المكافآت 
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 :المستقلين األعضاء :أوال  

 - 75,096 - 75,096 - - - - - - - - - 6,000 69,000 عادالنحمن الاناك

 - 218,000 - 218,000 - - - - - - - - - 18,000 200,000 مكمد العييد 

 - 218,000 - 218,000 - - - - - - - - - 18,000 200,000 مكمد بن داوود 

 - 59,151 - 59,151 - - - - - - - - - 6000 53,151 زيا اكور  
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 - 218,000 - 218,000 - - - - - - - - - 18,000 200,000 يوسف اليوسفي 

 عادالعزيزالعادالجاار 

165,836 9,000          
174,836 

 
 

174,836 

 
 

 146,849 سحمد بن سحمد 

 
9,000          

155,849 

 
 

155,849 

 
 

 مكمد المقنن 
146,849 12,000          

158,849 
 

 
158,849 

 
 

 التنفيذيين غير األعضاء :ثانيا  

 الانكاتي رعد 
200,000 18,000 - - - - - - - - - 218,000 - 218,000 - 

 - 59,151 - 59,151 - - - - - - - - - 6,000 53,151 سمين شاهين

 

 الزيدنجم 

61,123 3,000 - - - - - - - - - 64,123 - 
         

64,123  
- 

 - 59,151 - 59,151 - - - - - - - - - 6,000 53,151 سكينا مي وزوكي

 - 255,973 - 255,973 - - - - - - - - - 18,000 237,973 س/ راكان ابونيان

 س/ ناصن القكطاني 

146,849 12,000          158,849  
 

158,849 
 

  158,849  158,849          12,000 146,849 س/ سفيمان العايد 

  2,251,877  2,251,877            المجمو 
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 اللجان أعضاء مكافآت

 المجمو  جف ا  حضور بد  ) جف ا  حضور بد  )عدا الثابتة المكافآ  

 والتدقيق المراجعة لجنة أعضاء

 106,000 16,000 90,000 س/ عادالعزيزسبابطين

 114,000 16,000 98,000 س/ مكمد العييد  

 102000 12,000 90,000 س/ عادالعزيز الهاشمي

 72,082 6,000 66,088 س/ فهد الزميع 

 المجمو 
 50,000 394,082 

 التنفيذية لجنة أعضاء

 94,877 14,000 80,877 رارق النعيم 

 101,205 14,000 87,205 الانكاتي رعد

 25,918 2,000 23,918 سمين شاهين

 97,534 14,000 83,534 راكان ابونيان

 66,959 10,000 56,959 سفيمان العايد

 المجمو 
 54,000 386,493 

 اإلستثمار لجنة أعضاء

 25,918 2,000 23,918 سمين شاهين 

 64,959 8,000 56,959 سراكان ابونيان
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 88,877 8,000 80,877 يوسف اليوسفي

 99,863 10,000 89,863 داوودمكمد بن 

 279,616 28,000  المجمو 

 المخاطر لجنة أعضاء

 28,575 2,000 26,575 نجم الزيد 

 92,877 14,000 78,877 مكمد العييد 

 23,918 - 23,918 كينا موشيزوكيس

 73,288 12,000 61,288 سفيمان العايد

 66,959 12,000 54,959 ناصن القكطاني

 المجمو  
 40,000 285,616 

 المكافآت الترشيحات و لجنة أعضاء

 27,918 4,000 23,918 عادالنحمن الاناك

 27,918 4,000 23,918 زيا اكور 

 64,959 8,000 56,959 راكان ابونيان

 101,863 12,000 89,890 يوسف اليوسفي

 64,959 8,000 56,959 ناصن القكطاني
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 64,959 8,000 56,959 سحمد بن سحمد

 المجمو 
308,603 44,000 352,575 

 الحوكمة لجنة أعضاء

 26,575 - 26,575 نجم الزيد

 23,918 - 23,918 عادالنحمن الاناك

 84,877 4,000 80,877 سزيد المفنح

 67,288 4,000 63,288 عادالعزيزالعادالجاار

 60,959 4,000 56,959 يوسف اليوسفي

 المجمو  
 12,000 263,617 

 

 التنفيذيين كبارخمسة من  مكافآت

 المتغيرة المكافآت الثابتة المكافآت 

 مكافأة

 نهاية

 الخدمة

 مجموع

 مكافأة

 التنفيذيين

 المجلس عن
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 9,657,795  2,227,747    50,000   7,380,048 0 1,885,596 5,494,452 المجموع                 
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  ومهامها اللجان الختصاصات مختصر وصف .27

ولجنعة  ولجنعة المخعارن االسعتثمارتنفيكية ولجنة الجنة فالوافآ  المكلجنة المناجعة ولجنة التنشيكا  و وهي ،لجان لم اعدته في تأدية مهامه ب كى فعا  ستة شّكى مجفا اإلدارة

إليها، كما تقوم الفجان بإبثغ مجفا اإلدارة دوريا  وب فافية مطفقة بمعا تقعوم  كفةيقوم مجفا اإلدارة بمتابعة سعما  الفجان ب كى دور  لفتكقق من ويامها باألعما  الموو .الكوكمة

 تخكه من ونارا . إال سنه وعف  النلم من ت كيى هكه الفجان، تظى الم ؤولية النهائية عن ال نكة عف  مجفا اإلدارة.به سو تتوصى إليه من نتائة سو ت

 د اجتماعاتها.وسوذ تقدم الفقنا  التالية وصف مختصن الدتصاصا  لجان مجفا اإلدارة المككورة سعثه، مع يكن سسماء هكه الفجان ورؤسائها وسعضائها وعد

  :جعةلجنة المرا -1

 لجنة المراجعة واختصاصاتأهداف  .أ

الجمعيعة العموميعة  تعم اعتمادهعا معن واعىفجنعة التعي إلع  القواععد المنظمعة لعمعى ال لألنظمعة والفعوائح الصعادرة معن الجهعا  التنظيمعة وتعمى لجنة المناجعة وفقا  

 م. 25/3/2019بتاريخ 

 ما يفي:فيتتمثى سهداذ لجنة المناجعة  

 في الوفاء بالم ؤوليا  المنورة به وعف  األدص الم اعدة في التكقق من كفاية نظام النوابة الدادفية وتنفيكه بفاعفية. م اعدة مجفا اإلدارة -

 دراسة القوائم المالية ال نوية واألولية واى اعتمادها من واى مجفا اإلدارة ون نها. -

 يين في هكه ال ياسا .دراسة ال ياسا  المكاساية التي تتاناها ال نكة واى اعتمادها وس  تغ -

 التكقق من كفاية تصميم األن طة النوابية في ال نكة، وكفاءة الجهاز النوابي والمناجعة الدادفية. -

 التي تقع في ال نكة، سو س  سمور سدنى تنى الفجنة سهمية تقصيها. االحتيا سو اإلشناذ عف  عمفيا  التقصي يا  العثوة بالغش سو األدطاء  -

 وهيئعةوالمثحظعا  التعي يقعدمها المناجعع الخعارجي لف عنكة والجهعا  النوابيعة الخارجيعة مثعى مؤس عة النقعد العنبعي ال ععود   دراسة التقارين  -

وهيئعة سعوق المعا ، ولينهعا معن الجهعا  يا  العثوعة، ويلعك بغعنض التكقعق معن اتخعاي اإلجعناءا   واالستثمارالزكاة والددى ووزارة التجارة 

 نته هكه التقارين والمثحظا  من سمور. المثئمة لمعالجة ما تضم

 تنشيح مناجعي الك ابا  الخارجيين لف نكة وفقا  إلجناءا  ادتيار مكددة في وواعد عمى الفجنة. -

لتعي التكقق من الكفاءة المهنية واستقثلية المناجعين الدادفيين، ودراسة دطعة عمعى المناجععة الدادفيعة فعي ال عنكة، ونطعاق الفكعص والتقعارين ا -

 ة. صدر عنها، وتقديم س  مقتنحا  من شأنها تأكيد استقثلية المناجعين الدادفيين، والنفع من كفاءة ما يقومون به من سعما  وبتكففة معقولت

د أكعإونار وتطايق نظام النوابة النظامية لف نكة واإلشناذ عف  سعمالهعا والنفعع بتوصعياتها إلع  مجفعا اإلدارة والجهعا  النظاميعة األدعنى والت -

 االلتزام.من استقثلية إدارة 

 

 أعضاء لجنة المراجعة .ب

م. كما ياين 07/04/2022وتنتهي بتاريخ 08/04/2019م عف  تعيين لجنة المناجعة لفدورة التي بدس  في 25/03/2019وافقت الجمعية العامة لفم اهمين التي عقد  بتاريخ 

 م9/04/2018 ال ابق لفجنة والك  وافقت عفيه الجمعية العامة لفم اهمين التي عقد  بتاريخالجدو  األعضاء الم تقيفين من لجنة المناجعة من الت كيى 
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 اجتماعات لجنة المراجعة وسجل الحضور .ت

 عقعد  لجنعةوعد هعكا و لتعزام ولينهعا معن اإلدارا ،االحافظت الفجنة عف  االتصا  المااشن والم تمن بإدارا  ال عنكة يا  العثوعة مثعى إدارة التعدويق العدادفي وإدارة 

( تعنعي ✓) عثمعة عفمعا بعأن سدنعاه  لفجعدو   ا  وكعان سعجى الكضعور فيهعا وفقع، ام المنارعة بهعاهعلمتابععة وتنفيعك الممان اجتماععا  ث م2019المناجعة دث  العام المالي 

 :( تعني إنتهاء سو عدم بداية عضويته"-)ني تغياه وعثمة ( تعx)  حضوره وعثمة

 

 

 

 تصنيف العضوية المنصب إسم عضو اللجنة

 غير تنفيذي تنفيذي مستقل

   ✓ من المجفا  رئيا الفجنة مكمد بن عمن العييد /األستاي 

   ✓ عضو من دارج المجفا أبابطينعادالعزيز /األستاي

 العزيز الهاشمياألستاي عاد
  ✓ عضو من دارج المجفا

 

 فهد  الزميع/األستاي 

 
  ✓ عضو من دارج المجفا

 

   

 اللجنةأسم عضو     

 االجتماع 

 األول

29/01/2019 

 االجتماع  

 الثاني

07/03/2019 

 االجتماع  

 الثالث

28/04/2019 

 اجتماع  

 الرابع

13/06/2019 

 االجتماع  

 الخامس

28/07/2019 

 االجتماع  

 السادس

19/08/2019 

 االجتماع  

 السابع

28/10/2019 

 االجتماع  

 الثامن 

15/12/2019 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ مكمد العييد  /األستاي 

عادالعزيز  /األستاي 

 الاابطين
✓ ✓ ✓ x ✓ ✓ ✓ ✓ 

عادالعزيز  /األستاي س

 الهاشمي
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ x ✓ x 

 x x ✓ x ✓ ✓ - - األستاي / فهد الزميع 
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  :لجنة الترشيحات والمكافآت -2

 والمكافآتلجنة الترشيحات  واختصاصاتأهداف  .أ

 

 م25/12/2018التععي وافعق عفيهععا مجفعا اإلدارة بتععاريخ والفععوائح والقواععد المنظمععة لعمعى الفجنعة   وفقععا  ألحكعام األنظمعة   تعمعى لجنعة التنشععيكا  والمكافعآ

 وتتمثى سهداذ لجنة التنشيكا  والمكافآ  فيما يفي:

 مجفا اإلدارة  بهيكى وحجم ومهارا  مناساة لدعم األهداذ والقيم اإلستناتيجية لف نكة.  احتفاظ ضمان  -

 الخاصة بأعضاء مجفا اإلدارة واإلدارة التنفيكية لتكفيزهم وإبقائهم دادى ال نكة.  المكافآ  واإلشناذ عفيها م سياسة رس -

 بما في يلك العمفيا  اإلنتخابية( ودط  التعاوب الوظيفي. ة )يفي المناصب القياداإلشناذ عف  إجناءا  التعيين  -

تقييم مدى فعاليتها في تكقيق األهداذ المنجوة فضث  عن تقديم التوصيا  الثزمة فيما يتعفق ب ياسا  إعادة النظن ب كى دور  في سياسة المكافآ  و -

 المكافآ  وبإرار العمى إل  جميع موظفي ال نكة. 

 وال ياسا  والمعايين المعتمدة. تقديم التوصيا  الثزمة إل  مجفا اإلدارة فيما يتعفق بتعيين سعضاء المجفا والفجان التابعة له وفقا لفمتطفاا  التنظيمية  -

المهارا  المثئمة لعضوية مجفا اإلداراة والفجان التابعة له وإعداد وصف شامى بكافة اإلمكانيا  والمؤهث  الثزمة لتفك العضوية  متطفاا مناجعة    -

 يلك عف  سساس سنو . فضث  عن تكديد الووت الك  يتعين عف  العضو تخصيصه ألعما  مجفا اإلدارة و/سو الفجنة ويتم 

 اإلوتضاء. تقييم هيكى وتنكياة المجفا والفجان التابعة له بصفة دورية وتكديد نقار الضعف والتوصية باتخاي التدابين التصيكيكية لمعالجتها، ح ب  -

من استقثلية سعضاء مجفا اإلدارة تقييم استقثلية سعضاء المجفا والفجان وضمان عدم وجود س  تضارب في المصالح بما في يلك التأكد ب كى سنو   -

  الم تقفين.والفجان 

فجنة من سن وضع سياسا  واضكة لتعويضا  ومكافآ  سعضاء المجفا والفجان وسعضاء اإلدارة العفيا وتقديم تفك ال ياسا  إل  المجفا )البد سن تتأكد ال -

 .تفك التعويضا  منتاطة باألداء كما تضمن تطايقها دادى ال نكة( 

 .داء سعضاء المجفا والفجان عف  سساس منتظم تقييم س -

 تقديم التوصيا  الثزمة إل  المجفا فيما يتعفق بتعيين وإعفاء سعضاء اإلدارة العفيا.  -

  وضع سياسا  واجناءا  التعاوب الوظيفي لفنئيا التنفيك  وكاار سعضاء اإلدارة العفيا ومناواة تنفيك دط  وعمفيا  التعاوب الوظيفي لهم. -

 ة دط  التعويضا  الخاصة بأعضاء اإلدارة العفيا دوريا. مناجع -

يكيين وفقا لف ياسا  تقديم التوصيا  الثزمة إل  مجفا اإلدارة حو  الم ائى المتعفقة بالتنشيكا  والمكافآ  ألعضاء المجفا والفجان وكاار الم ؤولين التنف -

 المعتمدة. 

 

 الترشيحات والمكافآتأعضاء لجنة  - 

م 15/05/2019م  وفي تاريخ 07/04/2019بتاريخ  التي انتهت وال ابقة م لجنة التنشيكا  والمكافآ  استكماال  لفدورة 10/04/2018ة بتاريخشكى مجفا اإلدار

  م08/04/2019سعاد المجفا ت كيى لجنة التنشيكا  والمكآفا  لفدورة الجديدة التي بدس  في 
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 اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت وسجل الحضور - 

 ( تعني حضوره وعثمعة✓"عفما  بأن عثمة )لفجدو  سدناهن سجى الكضور فيها وفقا  اجتماعا  وكاستة م 2019عقد  لجنة التنشيكا  والمكافآ  دث  العام المالي 

(x( تعني تغياه وعثمة )-"تعني إنتهاء سو عدم بداية عضويته ): 

 

 اإلجتماع األول أسم عضو اللجنة

09/01/2019 

 اإلجتماع االثاني

06/03/2019 

 اإلجتماع الثالث

20/05/2019 

 اإلجتماع الرابع

28/08/2019 

 اإلجتماع الخامس

03/10/2019 

 اإلجتماع السادس

20/11/2019 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ليوسفي يوسف ا /االستاي 

عادالنحمن  /الدكتور 

 الاناك
✓ ✓ - - - - 

 ✓  زيا سكور /االستاي 
✓ - - - - 

 ✓ ✓ ✓ ✓ - - راكان سبو نيان  /األستاي 

 المنصب إسم عضو اللجنة
 تصنيف العضوية

 غير تنفيذي نفيذيت مستقل

 يوسف اليوسفي/االستاي 

 
  ✓ رئيا الفجنة

 

 عادالنحمن الاناك/الدكتور 

 م 07/04/2019*انتهت عضويته بأنتهاء الدورة ال ابقة 
  ✓ عضو

 

 سكور زيا /االستاي

 م07/04/2019*انتهت عضويته بأنتهاء الدورة ال ابقة 
   ✓ عضو

 راكان سبو نيان/األستاي 

 
 ✓   عضو

 سحمد بن سحمد/ستاي األ

 

 عضو
✓   

 ناصن القكطانيالمهندس /

 

 عضو
  ✓ 
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 ✓ ✓ ✓ ✓ - - سحمد بن سحمد  /األستاي 

المهندس /ناصن 

 القكطاني
- - ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

 :االستثمارلجنة  -3

 االستثمارلجنة  واختصاصات أهداف .أ

 يفي: فيماوتتمثى سهداذ لجنة االستثمار  .مجفا اإلدارة بموافقةالتي تم إعدادها لف نكة  االستثماريةلف ياسة وفقا   االستثمارتعمى لجنة 

متها ال نكة والتأكد من مطابقتها مع سحكام وشنور الفوائح واألنظمة المنعية اإلجناء باإلضافة إل  مثء الستثمارا  االستناتيجيةوضع الخط   -

 مع ال ياسة الخطية التي تم وضعها ووافق عفيها مجفا اإلدارة سصوال .   

 اإلشناذ عف  تطايق ال ياسة االستثمارية. -

 مناجعة ال ياسة االستثمارية والماادئ التوجيهية ب كى دور  وإصدار توصيا  جديدة تتماش  مع ظنوذ ال وق. -

باعض شنور ال ياسة االستثمارية ورفع الم ألة، إيا دعت الكاجة، إل  مجفا  االلتزام دمإعطاء الموافقة الخطية في الكاال  التي ت تدعي ع -

 اإلدارة.

 و/سو التصنذ بها. االستثمارا الموافقة عف  استقطاب  -

 الموافقة عف  تعيين جميع مدراء األصو  إلدارة سصو  ال نكة سو تقديم الم ورة ب أنها. -

 بال ياسا  والماادئ التوجيهية المعتمدة. االلتزامبهدذ ضمان  االستثمارارن بخصوص مكفظة مناجعة التقنين الصادر عن إدارة المخ -

 اتخاي القنارا  النهائية ب أن االستثمارا  استنادا  إل  توصيا  و م الخزينة. -

 مناواة سداء استثمارا  ال نكة وتكديد سهداذ وإستناتيجية االستثمار ووضع دط  التنفيك الثزمة لكلك. -

 

 وتصنيف أعضائها: االستثمارلجنة  عضاءأ  .ب

م سعاد المجفا 15/05/2019م  وفي تاريخ 07/04/2019بتاريخ  التي انتهت وال ابقة استكماال  لفدورة  إلستثمارم لجنة ا10/04/2018شكى مجفا اإلدارة بتاريخ

 م 08/04/2019لفدورة الجديدة التي بدس  في  الفجنةت كيى 

 المنصب إسم عضو اللجنة
 نيف العضويةتص

 غير تنفيذي تنفيذي مستقل

  ✓ رئيا الفجنة محمد بن داوود/األستاي 
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 وسجل الحضور االستثمارلجنة  اجتماعات .ت

( x) وعثمة حضوره تعني( ✓) عثمة بأن عفما  "سدناه لفجدو  وفقا   فيها الكضور سجى وكان دم ة اجتماعا 2019عقد  لجنة االستثمار دث  العام المالي 

 ":عضويته بداية عدم سو إنتهاء تعني( -) وعثمة تغياه تعني

 

 أسم عضو اللجنة
 اإلجتماع األول

28/02/2019 

 الثاني اإلجتماع

28/05/2019 

 اإلجتماع الثالث

04/09/2019 

 اإلجتماع الرابع

24/11/2019 

 اإلجتماع الخامس

17/12/2019 

 محمد بن داوود/األستاي 
     

 يوسف اليوسفي/األستاي 
 x    

 شاهين امين/األستاي 
 - - - - 

 راكان سبو نيان/األستاي 
-     

 

  :جنة التنفيذيةلال -4

 داف واختصاصات اللجنة التنفيذيةأه -أ

 

 م، وتتمثى سهداذ25/12/2018مجفا اإلدارة بتاريخ من واى  عفيها  ةوافقالم تالتي تموالفوائح  الدادفية لف نكة و تعمى الفجنة التنفيكية وفقا  ألحكام األنظمة 

 الفجنة التنفيكية فيما يفي:

 إل  مجفا اإلدارة. اوإصدار التوصية بتعديفه اييم مدى كفايتهثئكة عمى الفجنة التنفيكية وتقلالمناجعة الدورية  -

   ✓ عضو يوسف اليوسفي/األستاي 

 شاهين امين/األستاي 

*انتهت عضويته بأنتهاء الدورة ال ابقة 

 م07/04/2019

 ✓   عضو

 ✓   عضو راكان سبو نيان/األستاي 
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 (.Mission, Vision and Objectivesوضع االستناتيجية ال امفة واألهداذ النئي ة لف نكة واإلشناذ عف  تنفيكها ) -

 (.Organizational Chartالمناجعة الدورية لفهياكى التنظيمية والوظيفية في ال نكة واعتمادها ) -

 يها.ة ميزانية ال نكة والخط  المالية المعدة من واى اإلدارة التنفيكية واى تقديمها لمجفا اإلدارة والتوصية لمجفا اإلدارة بالموافقة عفمناجع -

 دراسة كى ما يكا  لفجنة من مواضيع تتعفق باإلدارة التنفيكية واتخاي التوصيا  المناساة ب أنها. -

 التنفيكية ب كى دور  لمتابعة سعمالها.إجناء اتصاال  واجتماعا  مع اإلدارة  -

 المكافظة عف  عثوا  عمى فعالة بين مجفا اإلدارة واإلدارة التنفيكية لف نكة. -

 

 اللجنة التنفيذية وتصنيف أعضائها: أعضاء -ب

م سعاد المجفا 15/05/2019م  وفي تاريخ 07/04/2019بتاريخ  التي انتهت وال ابقة م الفجنة التنفيكية استكماال  لفدورة 10/04/2018شكى مجفا اإلدارة بتاريخ

 م 08/04/2019ت كيى الفجنة لفدورة الجديدة التي بدس  في 
 

 

 

 

 

 

 اجتماعات اللجنة التنفيذية -ت

 

 تعنعي( x) عثمعةو حضعوره تعنعي( ✓) عثمة بأن عفما  "سدناه لفجدو  وفقا   فيها الكضور سجى وكان اجتماعا  ساعةم 2019عقد  الفجنة التنفيكية دث  العام المالي 

 ":عضويته بداية عدم سو إنتهاء تعني( -) وعثمة تغياه

 

 

 المنصب إسم عضو اللجنة
 تصنيف العضوية

 غير تنفيذي تنفيذي مستقل

 رئيا   المهندس/  رعد الانكاتي
 

 ✓ 

 عضو   األستاي/ راكان سبو نيان
 

 ✓ 

  ✓  عضو الدكتور/ رارق النعيم

 ✓   عضو  سفيمان العايد األستاي/

 ✓   عضو م07/04/2019انتهت عضويته في  األستاي/ شاهين سمين
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 أسم عضو اللجنة
 اإلجتماع األول

 م 20/01/2019

 اإلجتماع الثاني

 م 06/03/2019

 اإلجتماع الثالث

 م 22/05/2019

 اإلجتماع الرابع

30/07/2019 

 اإلجتماع الخامس

 م27/08/2019

 اإلجتماع السادس

 م23/10/2019

 اع السابعاإلجتم

 م17/11/2019

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  المهندس/  رعد الانكاتي

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ األستاي/ راكان سبو نيان

 - - - - - ✓ X األستاي/ شاهين سمين 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ الدكتور/ رارق النعيم

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - األستاي/ سفيمان العايد

 

  :المخاطرلجنة  -5

 المخاطرأهداف واختصاصات لجنة  .س

 عن مؤس ة النقد العنبي ال عود . صادرةبناء عف  الئكة حوكمة شنكا  التأمين الإدارة المخارن في ال نكة  لجنة تأس ت

 وت مى اهداذ وادتصاصا  لجنة المخارن اآلتي: 

 تطوين استناتيجيا  وسياسا  شامفة إلدارة المخارن المت قة مع رايعة وحجم سن طة ال نكة. .1

 .والتدويق فيها وتكديثها عف  سساس العوامى المتغينة الدادفية والخارجية يا  الصفة واالستناتيجيا  إلدارة المخارن  مناواة تنفيك ال ياسا  .2

 هكا الكد. عدم تجاوز ضمان تعنض ال نكة لفخطن بكد مقاو  و .3

 ضمان استمنارية سعما  ال نكة. .4

 ر التي تهدد وجود ال نكة، وتكدد تعنضها لفخطن  عف  نكو فعا  ب كى سنو .ضمان سن تقوم اإلدارة العفيا لف نكة وبصفة م تمنة بتكديد األدطا .5

 اإلشناذ عف  نظام ال نكة الخاص بإدارة المخارن وتقييم فاعفية هكا النظام و ليته في تكديد ومناواة المخارن التي تهدد ال نكة. .6

 إعادة تقييم ودرة ال نكة عف  تكمى هكه المخارن بصفة منتظمة. .7

 صح ألعضاء مجفا اإلدارة بخصوص الم ائى المتعفقة بإدارة المخارن.تقديم الن .8

والفجان األدنى المناثقة عن مجفا اإلدارة، والمجفا نف ه، والتي من شأنها التأثين عف  سن طة ال نكة فيمعا يخعص  ،المناجعة مناجعة سية م ائى تواجهها لجنة

 المخارن إدارة

 

 لجنة المخاطر وتصنيف أعضائها: أعضاء .ب

م سعاد المجفا ت كيى 15/05/2019م  وفي تاريخ 07/04/2019بتاريخ  التي انتهت وال ابقة استكماال  لفدورة  لجنة المخارنم 10/04/2018شكى مجفا اإلدارة بتاريخ

 م08/04/2019الفجنة  لفدورة الجديدة التي بدس  في 
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 وسجل الحضور المخاطراجتماعات لجنة  -ث

 تعني( x) وعثمة حضوره تعني( ✓) عثمة بأن عفما  "سدناه لفجدو  وفقا   فيها الكضور سجى وكان اجتماعا  ساعة م2019دث  العام المالي  المخارنلجنة عقد  

 ":عضويته بداية عدم سو إنتهاء تعني( -) وعثمة تغياه

 عضو اللجنة أسم
 اإلجتماع األول

31/01/2019 

 اإلجتماع الثاني

23/05/2019 

 اإلجتماع الثالث

30/05/2019 

 اإلجتماع الرابع

15/07/2019 

 اإلجتماع الخامس

02/10/2019 

 سادسجتماع الاإل

04/11/2019 

 جتماع السابعاإل

10/12/2019 

 نجم الزيد الدكتور/ 
 - - - - - - 

        ديمحمد العيي /األستاذ 

 األستاذ / أكيرا موشيزوكي
x - - - - - - 

 /ناصر القحطاني المهندس

 

-     

     - سليمان العبيد /األستاذ 

 

 

 

 

 المنصب إسم عضو اللجنة
 تصنيف العضوية

 يغير تنفيذ تنفيذي مستقل

 نجم الزيد الدكتور/ 

 م07/04/2019*انتهت عضويته بأنتهاء الدورة ال ابقة 
 ✓   رئيا الفجنة

   ✓ عضو مكمد العييد  /األستاي 

 األستاي / سكينا موشيزوكي

 م07/04/2019*انتهت عضويته بأنتهاء الدورة ال ابقة 
 ✓   عضو

 /ناصن القكطاني المهندس

 
 ✓   عضو

   ✓ رئيا الفجنة ايداألستاي  سفيمان الع



69 
 

 لجنة الحوكمة  -6

 حوكمة:الأهداف واختصاصات لجنة  .أ

 عضاء الم تقفين من دارج المجفاوتضم بعض اال م10/04/2018في  وامت ال نكة باستكداث لجنة الكوكمة التي تتاع مااشنة لمجفا اإلدارة

 وت مى ادتصاصاتها عف :

وفقا لفوائح ال نكة الدادفية  المعتمدة من واى مجفا  الممفكة  العنبية ال عوديةالمعمو  بها في   ال نكة بقواعد وسياسا  حوكمة ال نكا  التزامالتكقق من  .1

 .األدارة

 .وسفضى الممارسا النظامية وكمة لف نكة وفق ا لفتغيينا  في المتطفاا  مناجعة وتكدي  وواعد وسياسا  الك .2

يا   ال ياسا  واإلجناءا  الدادفية األدنى من سجى الوفاء بمتطفاا  ال نكة ولينها من  ،مناجعة وتطوين وواعد ال فوك المهني التي تمثى ويم ال نكة .3

 وفقا ألفضى الممارسا .العثوة بالكوكمة 

 ائى التي تكا  لفجنة من مجفا األدارة ، ورفع التوصيا  ب أنها . النظن في الم  .4

 

 أعضاء لجنة الحوكمة وتصنيف أعضائها: .ب

م سعاد المجفا 15/05/2019م  وفي تاريخ 07/04/2019بتاريخ  التي انتهت وال ابقة استكماال  لفدورة  لجنة  الكوكمة م 10/04/2018 شكى مجفا اإلدارة بتار 

 م08/04/2019دورة الجديدة التي بدس  في ت كيى الفجنة  لف

 

 

 

 

 المنصب إسم عضو اللجنة
 تصنيف العضوية

 غير تنفيذي تنفيذي مستقل

 نجم الزيد/ الدكتور

 م07/04/2019*انتهت عضويته بأنتهاء الدورة ال ابقة 
 ✓   رئيا الفجنة

 عبدالرحمن البراك الدكتور/

 م07/04/2019*انتهت عضويته بأنتهاء الدورة ال ابقة 
   ✓ عضو

  ✓ عضو زيد المفرح /األستاذ    
 

 رئيا الفجنة عبدالعزيز العبدالجبار /األستاذ 
✓ 

 
 

 عضو  يوسف اليوسفي /األستاذ 
✓ 
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 وسجل الحضور الحوكمةلجنة  اجتماعات -7

( تعنعي xوعثمة ) ( تعني حضوره✓  سدناه عفما بأن عثمة )لفجدو اجتماعا  وكان سجى الكضور فيها وفقا  ثثث م2019دث  العام المالي  الكوكمةعقد  لجنة 

 عضويته": ( تعني إنتهاء سو عدم بداية-مة )تغياه وعث

 اإلجتماع األول أسم عضو اللجنة

25/09/2019 

 اإلجتماع الثاني

28/11/2019 

 - - نجم الزيد/ الدكتور

 - - عادالنحمن الاناك الدكتور/

 زيد المفنح /األستاي 
  

 عادالعزيز العادالجاار /ألستاي ا
  

 يوسف اليوسفي /األستاي 
  

  أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من أي جهة اشرافية أو تنظيمية أو قضائية أو جزاءات عقوبات .28

 

 

 سبل عالجها وتفادي وقوعها مستقبال   الجهة الموقعة للمخالفة أسباب المخالفة العقوبة

( 50,000)ماليعععععععة  لنامعععععععة

 لاير،

لععععدم تكعععدي  سياسعععة مكافكعععة ل ععععى 

االموا  وتمويى اإلرهاب وعدم التكقق 

من دفو ال جى اإلجنامي واى االلتكاق 

 بالوظيفة

وامت ال نكة باتخاي اإلجعناءا  التصعكيكية  مؤس ة النقد العنبي ال عود 

وتععم تكععدي  سياسععة مكافكععة ل ععى االمععوا  

  ععععدد معععن وتمويعععى اإلرهعععاب باإلضعععافة إلععع

اإلجعععناءا  األدعععنى التعععي هعععدفها االلتععععزام 

 .بكافة االنظمة والفوائح يا  العثوة
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نظاام الرقاباة الداخلياة فاي إضاافة إلاى رأي لجناة المراجعاة فاي مادى كفاياة  م9201نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية فاي الشاركة خاالل العاام  .29

 الشركة

 :ةالداخلي جعةالمرا إدارةرأي  -أ

 .بال نكة الدادفية النوابة سنظمة وفعالية كفاية مدى وتقييم فكص الدادفي المناجعة نطاق عمى إدارة ي مى         

 إلدارة التنظيمية قواعدال المتاعة واستنادا  عف  المعايين وفق ويلك وتقييمها المخارن تكديد عف  تعتمد منهجية وفق التدويق بعمفيا  القيام تم م  2019عام دث        

 اإلدارة مجفا من المناثقة المناجعة لجنة إل  الدورية تقارينها الدادفية المناجعة إدارة تقدم.اإلدارة ومجفا المناجعة لجنة واى من عفيها الدادفية الموافق المناجعة

تنسى التقارين بصيغتها ، المناجعة لجنة وإشناذ بموافقة الدادفية المناجعة دارةإ واى من مالية سنة كى بداية مع توضع التي المناجعة عف  دطة ت تند التقارين وهكه

اتها الفصفية لفموافقة عفيها سو النهائية إل  لجنة المناجعة مع ن خة إل  اإلدارة التنفيكية واإلدارا  المعنية. تقوم لجنة المناجعة بمناو ة هكه التقارين في اجتماع

 .المناساة لمعالجة س  مثحظا التوصية باتخاي اإلجناءا  

 لجنة المراجعة:رأي  -ب

  ناوش المجفا سهم التكديا   م،08/04/2019كالية التي بدس  في لجنة المناجعة لفدورة ال المتضمن تعيينم 25/03/2019شارة ال  موافقة الجمعية العامة المنعقد في إ        

 والعقاا  والمخارن التي 

 هها ، كما تم مناو ة الخط  التصكيكية لهكه التكديا  وتم التوصية لفجان المجفا بمعالجة هكه العقاا  .واجهت ال نكة ومازالت تواج -

 تم التكقق من وجود وتكدي  سياسا  ال نكة، اال سنه مازالت هناك بعض اإلدارا  ينقصها تكدي  إجناءا  العمى الخاصة بها.  2019دث  عام  -

د من التوصيا  ووامت بالعديد من المهام لمعالجة وتصكيح الثغنا  الدادفية في ال نكة وعمفت عف  تك ين سداء اإلدارا  سصدر  الفجنة العدي 2019دث  عام  -

دارة وتم النوابية بكاجة ال  تطوين في بعض األنظمة التقنية واألمن ال اناني التي تم مناو تها مع اإلدارة التنفيكية ومجفا اإلالنوابية ودعمها ولكن مازالت األنظمة 

 القصور. إعداد دطة تصكيكية لمعالجة هكا

جعة، هكا ومازا  نظام النوابة لقد شهد  إدارتي اإللتزام والمناجعة الدادفية تطورا  في سدائها والك  تاين من دث  التقارين التي رفعت وتم مناو تها مع لجنة المنا -

بكاجة ال  المزيد من التطوين والتك ين في بعض من إمكانياته وتطوين سداوته لتكون مواكاه لكجم األعما  في  الدادفية المتمثى في إدارتي اإللتزام والمناجعة الدادفية

 المنحفة القادمة، كما سن ال نكة مازالت تعاني من بعض المخارن التي تؤثن عف  سدائها وتقدمها وهي كالتالي: 

  .استمنارية انخفاض هامش المثئة .1

متكصث  الكمم المدينة المتعفقة بأرصدة إعادة التأمين الرتاارها بالقضية المنفوعة ضد النئيا التنفيك  والعضو المنتدب ال ابق / مازالت هناك م كفة في  .2

 لطفي الزين، والتي لم يصدر بها حكم نهائي.
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مجلاس  التاي يوجاد تعاارض بينهاا وباين قارارات اللجنةوتوصيات ،في الشركة في حال عدم وجودهبشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي توصية لجنة المراجعة  .30

  اإلدارة أو التي رفض المجلس األخذ بها

 توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي  أوال  :

 مراجعة على بيئة تقنية المعلومات  واألمن السيبراني .قامت اللجنة بتوجيه إدارة المراجعة الداخلية باإلستعانة بمستشار تقني في تقنية المعلومات  للقيام بأعمال  ال:

 مجلس اإلدارة أو التي رفض المجلس األخذ بها  وتوصيات اللجنة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات ثانيا :

 .بشأن تعيين مراجع الحسابات اليوجد أي تعارض بين توصيات اللجنة وقرارات مجلس اإلدارة 

 الشركات حوكمةطبيقه من الئحة ما تم ت .31

  يةسوق المالالالصادرة عن هيئة  الئحة حوكمة الشركات  -أ

التي توجب عف  ال نكة يكن ما تم تطايقه من سحكام الئكة حوكمة ال نكا  وما لم  الصادرة عن هيئة ال وق المالية تماشيا مع ما نصت عفيه الئكة حوكمة ال نكا 

 حوكمة الئكة في الواردة األحكام جميع التنويه بأن ال نكة تطاقالتطايق في تقنين مجفا إدارتها، فإنه ي ن مجفا إدارة ال نكة يتم تطايقه مع بيان سسااب عدم 

 :سدناه األحكام الواردة باستثناء المالية، ال وق هيئة عن الصادرة ال نكا 

 

 الفقرة /المادة رقم
 الفقرة/المادة نص

 

 التطبيق عدم أسباب

 

 

 المصالح تعارض حاال  مع لفتعامى وواضكة مكتوبة سياسة اإلدارة مجفا يضع ( 2ة روم )الفقن 43
 سو اإلدارة مجفا سعضاء سداء في تؤثن سن يمكن التي وووعها المكتمى سو الواوعة

 مع سو ال نكة مع تعامفهم عند ال نكة في العامفين من لينهم سو التنفيكية اإلدارة

 : يفي ما داصة بصفة ال ياسة هكه تتضمن سن عف  اآلدنين، المصالح سصكاب

 . ال نكة ن ار رايعة مع تناسب المصالح تعارض لكاال  توضيكية سمثفة تقديم( 2

المادة مطاقة ب كى كاين، حي  سنه تم اعتماد سياسة مكدثة لتعارض المصالح من واى 

ال  تعارض م، لكن لم ت تمى عف  سمثفة توضيكية لكا1/10/2018مجفا اإلدارة بتاريخ 

 المصالح وسيتم التأكد من إضافة يلك عف  سياسة تعارض المصالح الخاصة بال نكة
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  الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي التأمين شركات الئحة حوكمةالئحة الحوكمة الخاصة بالشركة و -ب

 الئكة حوكمة يكن بيان حو  إلتزامها بمتطفاا التي توجب عف  ال نكة بي ال عود  التأمين الصادرة عن مؤس ة النقد العن شنكا  تماشيا مع ما نصت عفيه الئكة حوكمة

التنويه بأن تقنين مجفا إدارتها، فإنه ي ن مجفا إدارة ال نكة  وسسااب عدم االلتزام بأ  من متطفاا  الثئكتين في التأمين والئكة الكوكمة الخاصة بال نكة شنكا 

 :سدناه األحكام الواردة باستثناء مؤس ة النقد العنبي ال عود ، عن الصادرة ال نكا  حوكمة الئكة في دةالوار األحكام جميع ال نكة تطاق

 

 

 التطبيق عدم أسباب الفقرة/المادة نص الفقرة /المادة رقم

 سعضاء حضور دون اجتماعا  مغفقة التنفيكيين لين المجفا سعضاء يعقد سن يجب 73

س   دعوة التنفيكيين لين المجفا ألعضاء ويمكن .نةفي ال  مّنة األوى عف  اإلدارة

 .االجتماعا  هكه لكضور النوابة وظائف من وبي من

 لين مطاقة، وسيتم التأكيد عف  سعضاء مجفا اإلدارة )الم تقففين ولين

 عف  اإلدارة، سعضاء حضور دون عقد اجتماعا  مغفقة التنفيكيين( بضنورة

 واحدة في ال نة. مّنة األوى

 

 

لصادرة عن هيئة سوق الما  كما تود ال نكة التنويه بأنه تم تكدي  الئكة الكوكمة الخاصة بال نكة لتتماش  مع كافة المتطفاا  الواردة في كى  من الئكة الكوكمة ا* 

بتاريخ وتم اعتمادها في الجمعية العامة  م01/10/2018 والئكة حوكمة شنكا  التأمين الصادرة عن مؤس ة النقد العنبي ال عود ، والتي وافق عفيها مجفا اإلدارة بتاريخ

  م.25/03/2019

  :االجتماعيةمساهمة الشركة  .32

 العديد من بنامة ددمة المجتمع وكان من سبنزها: ال نكةتانت  فم ئولية تجاه المجتمعلاست عارا  

 لاير عن كى بوليصة تأمين منكاا  تاا  في اليوم الورني  89لتان  بمافغ ، مع جمعية اداء الخينيه لنعاية االيتام با٨٩اويمت حمفه في اليوم الورني ال عود   -1

 جة من دث  تخصيص م احة مجانية لتقديم منتجاتهم دادى ال نكة" بالتعاون مع صندوق الموارد الا نية )هدذ( تم دعم األسن المنت"ت عة سع ار بننامة  -2

 ل نكةإستضافة رثب و م التأمين وإدارة المخارن من جامعة األمام مكمد بن سعود االسثمية كما تضمنت الزيارة بننامجا  تدريايا  عن سو ام ا -3

 "" يوم المنسة العالمي% لتأمين المنكاا  ال امى عن رنيق المووع اإللكتنوني بمناساة 15دصم  -4

 توعيه حو  االيام الصكية العالميه من دث  منصا  التواصى االجتماعي -5

 ال نكةن مدينة المفك فهد الطاية الوامة حمفة تان  بالدم لمن وبي استضافة  راوم راي م -6

 وثائق تامين المنكاا  مجانا ضمن م ابقة اجتماعيه نظمت من واى شنكة نجم بمناساة اليوم الورني. نتقديم عدد م -7

 الجتماعيتقديم وثائق تأمينية مجانا  دعما  لاعض األشخاص بعد معنفة حاجتهم لها من دث  ونوا  التواصى ا -8

 

 

https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%B1?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A?src=hash
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 الخاتمة

سن يعنب عن شكنه وامتنانه إل  مقام دادم الكنمين ال نيفين وولي عهده األمين عف  ما تفقاه وطاعا  الما  واألعما  في الممفكة من   ال نكةمجفا إدارة  في الختام يود

متواصى في تك ين ممارسة األعما  في وطا  التأمين، وعف  رسسها مؤس ة النقد العنبي ال عود  اهتمام حكومي بالغ، كما يقدم شكنه إل  الهيئا  التنظيمية عف  دعمها ال

 وعمثئها الكنام عف  الثقة التي تكظ  بها ل نكة، متطفعين إل  تقديم األفضى في العام المالي المقاى. ال نكةومجفا الضمان الصكي.وال كن موصو  إل  م اهمي 

 

 


