اﻟﻌﻨﻮان  :ﺗﺪﻋﻮ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ "إﻋﺎدة" ﻣﺴﺎھﻤﯿﮭﺎ إﻟﻰ ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻐﯿﺮ ﻋﺎدﯾﺔ.
)اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷول(
ﯾﺴﺮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ "إﻋﺎدة" دﻋﻮة اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻟﺤﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻋﻦ
طﺮﯾﻖ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺪاوﻻﺗﻲ واﻟﻤﻘﺮرﺑﻤﺸﯿﺌﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﺴﺎء ﯾﻮم اﻻﺣﺪ
 1441/09/17ھـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  2020/05/10ﻣـ
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﯿﻢ ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﻌﻘﺪ ﺟﻤﻌﯿﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ
وﺗﻌﻠﯿﻖ ﻋﻘﺪھﺎ ﺣﻀﻮرﯾﺎ ﺣﺘﻰ اﺷﻌﺎر آﺧﺮ .وذﻟﻚ ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺿﻤﻦ دﻋﻢ اﻟﺠﮭﻮد واﻻﺟﺮاءات
اﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔ و اﻻﺣﺘﺮازﯾﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وذات اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻣﺘﺪادا ﻟﻠﺠﮭﻮد اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺒﺬﻟﮭﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻔﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ)(COVID-19اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﻧﺘﺸﺎره.
ﻣﺪﯾﻨﺔ و ﻣﻜﺎن اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ:
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
4130اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﺪاﺋﺮي اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
ﺣﻲ اﻟﻮادي  .اﻟﺮﯾﺎض  . 13313اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
راﺑﻂ اﻟﻤﻮﻗﻊ:
https://goo.gl/maps/fxAuwu9fF1Xz4Wk88
اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:
ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺪاوﻻﺗﻲ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻮد اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﺑﺘﺪاءا ً ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﺻﺒﺎح ﯾﻮم اﻻرﺑﻌﺎء
 1441/09/13ھـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  2020/05/06م وﺣﺘﻰ اﻧﺘﮭﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ  ،وﺳﯿﻜﻮن اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺪاوﻻﺗﻲ ﻣﺘﺎﺣﺎ َ
وﻣﺠﺎﻧﺎ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﻟﻲ www.tadawulaty.com.sa
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ:
 1441/09/17ھـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  2020/05/10ﻣـ
وﻗﺖ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ:
22:00
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ﺳﺟل ﺗﺟﺎري 1010250125
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟرﻗﺎﺑﺔ وإﺷراف ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي
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ھﺎﺗف+966 11 510 2000 :

”Saudi Reinsurance Company “Saudi Re
4130 Northern Ring Branch Rd -Al Wadi - Unit No 1
Riyadh 13313 - 6684
Kingdom of Saudi Arabia
CR Number: 1010250125
Operating under the supervision of SAMA
Licensed under the number TMN/17/20087
Tel: +966 11 510 2000
www.saudi-re.com

أﺣﻘﯿﺔ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺤﻀﻮر واﻟﺘﺼﻮﯾﺖ:
ﻛﻤﺎ ﯾﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺎھﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﻤﻘﯿﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﻣﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰ اﻹﯾﺪاع ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺘﺪاول اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻖ اﺟﺘﻤﺎع
اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺗﺴﺠﯿﻼ ﻟﺤﻀﻮر اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺪاوﻻﺗﻲ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ وﺑﺤﺴﺐ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ. .ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن
أﺣﻘﯿﺔ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺤﻀﻮر ﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺗﻨﺘﮭﻲ وﻗﺖ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ و أﺣﻘﯿﺔ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻮد اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻟﻠﺤﺎﺿﺮﯾﻦ ﺗﻨﺘﮭﻲ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﮭﺎء
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻔﺮز ﻣﻦ ﻓﺮز اﻷﺻﻮات.
اﻟﻨﺼﺎب اﻟﻼزم ﻹﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ:
ﯾﺸﺘﺮط ﻟﺼﺤﺔ إﻧﻌﻘﺎد ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺣﻀﻮر ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﯾﻤﺜﻞ  % 50ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل ﻓﺈذا ﻟﻢ ﯾﺘﻮﻓﺮ ھﺬا اﻟﻨﺼﺎب ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع
اﻷول ﯾﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ إﻧﺘﮭﺎء اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻹﻧﻌﻘﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷول إذا ﺣﻀﺮه ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﯾﻤﺜﻞ  % 25ﻣﻦ
رأس اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ:
ﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎر ﯾﺮﺟﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ادارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻋﺒﺮ اﻟﮭﺎﺗﻒ رﻗﻢ  0115102000ﺗﺤﻮﯾﻠﮫ  ، 181ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻨﻜﻢ ﺗﻮﺟﯿﮫ
اﺳﺘﻔﺴﺎراﺗﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺈدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ Invest@saudi-re.com

________________________________________________________________________________________

ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ
.1اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠـﺲ اﻹدارة ﻋـﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  2019/12/31م.
.2اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  2019/12/31م.
.3اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋـﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  2019/12/31م.
.4اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ إﺑﺮاء ذﻣﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠـﺲ اﻹدارة ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻋﻦ إدارﺗﮭﻢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  2019/12/31م.
.5اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﯿﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وذﻟﻚ ﻟﻔﺤﺺ وﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﺪﻗﯿﻖ
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺴﻨﻮي ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ  2020م واﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم  2021م وﺗﺤﺪﯾﺪ أﺗﻌﺎﺑﮭﻢ) .ﻣﺮﻓﻖ(
.6اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻷﺳﺘﺎذ /ﺟﻮن ﻟﻮك ﻗﯿﺮﻗﯿﻦ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إﻋﺎدة
اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ  /ﺟﻮن ﻟﻮك ﻗﯿﺮﻗﯿﻦ  ،ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﯿﮭﺎ واﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﮭﺎ ﻟﻌﺎم ﻗﺎدم ،ﻋﻠﻤﺎ ً ﺑﺄن ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﻘﺪ ﻟﻌﺎم 2019م
ﺑﻠﻐﺖ ) ( 149,419.36﷼ وذﻟﻚ ﺑﺪون ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﯿﻠﯿﺔ ) .ﻣﺮﻓﻖ(
. 7اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ و ﺷﺮﻛﺔ آﺷﻤﻮر ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﺮﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻷﺳﺘﺎذ /ھﺸﺎم ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ آل اﻟﺸﯿﺦ  ،ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﯿﮭﺎ ﻟﻌﻀﻮﯾﺘﮫ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﮭﺎ  ،وھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﺷﺘﺮاك ﺑﺼﻨﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﻋﺎم ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن
ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺮﺳﻮم ﻟﻌﺎم  2019م ﺗﻘﺪر ب ) (147,000﷼ وذﻟﻚ ﺑﺪون ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﯿﻠﯿﺔ).ﻣﺮﻓﻖ(
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ﺗرﺧﯾص رﻗم ت م ن17/20087 /
ھﺎﺗف+966 11 510 2000 :

”Saudi Reinsurance Company “Saudi Re
4130 Northern Ring Branch Rd -Al Wadi - Unit No 1
Riyadh 13313 - 6684
Kingdom of Saudi Arabia
CR Number: 1010250125
Operating under the supervision of SAMA
Licensed under the number TMN/17/20087
Tel: +966 11 510 2000
www.saudi-re.com

.8اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ و ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻷﺳﺘﺎذ /أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﺎغ  ،ﻣﺼﻠﺤﺔ
ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة وھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﻮد إﻋﺎدة ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎ ً ﺑﺄن ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻟﻌﺎم  2019م ﺗﻘﺪر ب ) ( 3,562,339﷼ وذﻟﻚ ﺑﺪون ﺷﺮوط
ﺗﻔﻀﯿﻠﯿﺔز)ﻣﺮﻓﻖ(
.9اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ إﺳﻜﺎن ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ )ﻣﺼﺮ( اﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻷﺳﺘﺎذ /ھﻤﺎم ﻣﺤﻤﺪ ھﻤﺎم ﺑﺪر
ﻛﺮﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﮭﺎ ،ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة وھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﻮد إﻋﺎدة ﺗﺄﻣﯿﻦ ،ﻋﻠﻤﺎ ً ﺑﺄن ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻟﻌﺎم  2019م ﺗﻘﺪر ب)  (266,918﷼
وذﻟﻚ ﺑﺪون ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﯿﻠﯿﺔ) .ﻣﺮﻓﻖ(
.10اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ و ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎﻣﺪا ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺜﻠﮭﺎ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻷﺳﺘﺎذ /ﺟﯿﻦ ﻟﻮك ﻗﯿﺮﻗﯿﻦ
ﻛﻨﺎﺋﺐ ﻟﻠﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي  ،وھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﻮد إﻋﺎدة ﺗﺄﻣﯿﻦ  ،ﻋﻠﻤﺎ ً ﺑﺄن ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم  2019م ﺗﻘﺪر ب ) (161,139﷼ وذﻟﻚ ﺑﺪون
ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﯿﻠﯿﺔ )ﻣﺮﻓﻖ(
.11اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ  Probitas Corporate Capital Ltd.و اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %100ﻟﺸﺮﻛﺔ
 Probitas Holding (UK) Ltd.واﻟﺘﻲ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻜﻞ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻻﺳﺘﺎذ /ھﺸﺎم ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ال اﻟﺸﯿﺦ ،واﻻﺳﺘﺎذ/ﻓﮭﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺤﺼﻨﻲ واﻷﺳﺘﺎذ/ﺟﻮن ﻟﻮك ﻗﯿﺮﻗﯿﻦ ﻧﻈﯿﺮ ﻋﻀﻮﯾﺘﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة  ، Probitas Holding (Bermuda) Ltd.وھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ
ﻋﻘﻮد إﻋﺎدة ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺈن ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺧﻼل  2019ﺗﻘﺪر ب ) (76,491.201﷼ وذﻟﻚ ﺑﺪون ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﯿﻠﯿﺔ) .ﻣﺮﻓﻖ(
.12اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ ﺻﺮف ﻣﺒﻠﻎ ) ( 1,140,000﷼ ﻛﻤﻜﺎﻓﺄة ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ)  2019 /12/31م () .ﻣﺮﻓﻖ(
.13اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة) اﻟﺜﻼﺛﻮن ( ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎس ،اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ب) اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت()ﻣﺮﻓﻖ(
.14اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺎدة )اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ( ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎس ،اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ب )اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺸﺎﻏﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ( )ﻣﺮﻓﻖ(
.15اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ إﺧﺘﯿﺎر أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ وﻣﺪة ﻋﻀﻮﯾﺘﮭﻢ وأﺳﻠﻮب ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ )ﻣﺮﻓﻖ(
.16اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ إﺧﺘﯿﺎر أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ وﻣﺪة ﻋﻀﻮﯾﺘﮭﻢ وأﺳﻠﻮب ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ).ﻣﺮﻓﻖ(
.17اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﻦ ) 2020/05/11م( اﻟﻲ ) (2023/05/10وﻣﺪﺗﮭﺎ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات .
) ﻣﺮﻓﻖ اﻟﺴﯿﺮ اﻟﺬاﺗﯿﺔ(
.18اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻤﻠﮭﺎ وﻣﻜﺎﻓﺎت اﻋﻀﺎﺋﮭﺎ ﻟﻠﺪورة اﻟﺠﺪﯾﺪة اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ) 2020/05/11م( اﻟﻲ
)(2023/05/10
ﻋﻠﻤﺎ َ ﺑﺄن اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ھﻢ  ) :ﻣﺮﻓﻖ اﻟﺴﯿﺮ اﻟﺬاﺗﯿﺔ(
•
•
•
•

اﻻﺳﺘﺎذ  /ھﺸﺎم ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻘﻞ
اﻻﺳﺘﺎذ  /ﻋﺒﺪﷲ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺮاج
اﻟﺪﻛﺘﻮر  /ﺑﯿﺘﺮ ھﻮﻗﺮ
اﻻﺳﺘﺎذ  /طﺎرق ﺣﻤﺰه زﯾﻨﻮ

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن » إﻋﺎدة« اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ
 4130اﻟطرﯾﻖ اﻟداﺋري اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ اﻟﻔرﻋﻲ – اﻟوادي  -وﺣدة رﻗم 1
 - 6684اﻟرﯾﺎض 13313
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﺳﺟل ﺗﺟﺎري 1010250125
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟرﻗﺎﺑﺔ وإﺷراف ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي
ﺗرﺧﯾص رﻗم ت م ن17/20087 /
ھﺎﺗف+966 11 510 2000 :

”Saudi Reinsurance Company “Saudi Re
4130 Northern Ring Branch Rd -Al Wadi - Unit No 1
Riyadh 13313 - 6684
Kingdom of Saudi Arabia
CR Number: 1010250125
Operating under the supervision of SAMA
Licensed under the number TMN/17/20087
Tel: +966 11 510 2000
www.saudi-re.com

) اﻟﺒﻨﺪ اﻷول(

اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠـﺲ اﻹدارة ﻋـﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ 2019/12/31

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن » إﻋﺎدة« اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ
 4130اﻟطرﯾﻖ اﻟداﺋري اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ اﻟﻔرﻋﻲ – اﻟوادي  -وﺣدة رﻗم 1
 - 6684اﻟرﯾﺎض 13313
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﺳﺟل ﺗﺟﺎري 1010250125
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟرﻗﺎﺑﺔ وإﺷراف ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي
ﺗرﺧﯾص رﻗم ت م ن17/20087 /
ھﺎﺗف+966 11 510 2000 :

www.saudi-re.com

”Saudi Reinsurance Company “Saudi Re
4130 Northern Ring Branch Rd -Al Wadi - Unit No 1
Riyadh 13313 - 6684
Kingdom of Saudi Arabia
CR Number: 1010250125
Operating under the supervision of SAMA
Licensed under the number TMN/17/20087
Tel: +966 11 510 2000

اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠـس اﻹدارة ﻋـن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  2019/12/31م
:
اﻟﺗﻘرﯾر ﻣرﻓﻖ ﻓﻲ اﻟراﺑط
https://www.tadawul.com.sa/Resources/fsPdf/504_0_2020-04-08_08-57-10_Ar.pdf

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن » إﻋﺎدة« اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ
 4130اﻟطرﯾﻖ اﻟداﺋري اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ اﻟﻔرﻋﻲ – اﻟوادي  -وﺣدة رﻗم 1
 - 6684اﻟرﯾﺎض 13313
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﺳﺟل ﺗﺟﺎري 1010250125
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟرﻗﺎﺑﺔ وإﺷراف ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي
ﺗرﺧﯾص رﻗم ت م ن17/20087 /
ھﺎﺗف+966 11 510 2000 :

www.saudi-re.com

”Saudi Reinsurance Company “Saudi Re
4130 Northern Ring Branch Rd -Al Wadi - Unit No 1
Riyadh 13313 - 6684
Kingdom of Saudi Arabia
CR Number: 1010250125
Operating under the supervision of SAMA
Licensed under the number TMN/17/20087
Tel: +966 11 510 2000

)اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ(
اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ 2019/12/31

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن » إﻋﺎدة« اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ
 4130اﻟطرﯾﻖ اﻟداﺋري اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ اﻟﻔرﻋﻲ – اﻟوادي  -وﺣدة رﻗم 1
 - 6684اﻟرﯾﺎض 13313
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﺳﺟل ﺗﺟﺎري 1010250125
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟرﻗﺎﺑﺔ وإﺷراف ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي
ﺗرﺧﯾص رﻗم ت م ن17/20087 /
ھﺎﺗف+966 11 510 2000 :

www.saudi-re.com

”Saudi Reinsurance Company “Saudi Re
4130 Northern Ring Branch Rd -Al Wadi - Unit No 1
Riyadh 13313 - 6684
Kingdom of Saudi Arabia
CR Number: 1010250125
Operating under the supervision of SAMA
Licensed under the number TMN/17/20087
Tel: +966 11 510 2000

)اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ(
اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋـﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ 2019/12/31

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن » إﻋﺎدة« اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ
 4130اﻟطرﯾﻖ اﻟداﺋري اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ اﻟﻔرﻋﻲ – اﻟوادي  -وﺣدة رﻗم 1
 - 6684اﻟرﯾﺎض 13313
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﺳﺟل ﺗﺟﺎري 1010250125
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟرﻗﺎﺑﺔ وإﺷراف ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي
ﺗرﺧﯾص رﻗم ت م ن17/20087 /
ھﺎﺗف+966 11 510 2000 :

www.saudi-re.com

”Saudi Reinsurance Company “Saudi Re
4130 Northern Ring Branch Rd -Al Wadi - Unit No 1
Riyadh 13313 - 6684
Kingdom of Saudi Arabia
CR Number: 1010250125
Operating under the supervision of SAMA
Licensed under the number TMN/17/20087
Tel: +966 11 510 2000

)اﻟﺑﻧد اﻟﺛﺎﻟث)
اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋـﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ ۲۰۱۹/۱۲/۳۱
 :اﻟﺗﻘرﯾر ﻣرﻓﻖ ﻓﻲ اﻟراﺑط
https://www.tadawul.com.sa/Resources/fsPdf/504_0_2020-03-30_18-25-52_Ar.pdf

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن » إﻋﺎدة« اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ
 4130اﻟطرﯾﻖ اﻟداﺋري اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ اﻟﻔرﻋﻲ – اﻟوادي  -وﺣدة رﻗم 1
 - 6684اﻟرﯾﺎض 13313
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﺳﺟل ﺗﺟﺎري 1010250125
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟرﻗﺎﺑﺔ وإﺷراف ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي
ﺗرﺧﯾص رﻗم ت م ن17/20087 /
ھﺎﺗف+966 11 510 2000 :

www.saudi-re.com

”Saudi Reinsurance Company “Saudi Re
4130 Northern Ring Branch Rd -Al Wadi - Unit No 1
Riyadh 13313 - 6684
Kingdom of Saudi Arabia
CR Number: 1010250125
Operating under the supervision of SAMA
Licensed under the number TMN/17/20087
Tel: +966 11 510 2000

)اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺮاﺑﻊ(
اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ إﺑﺮاء ذﻣﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠـﺲ اﻹدارة ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻋﻦ إدارﺗﮭﻢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ
 ۲۰۱۹/۱۲/۳۱م

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن » إﻋﺎدة« اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ
 4130اﻟطرﯾﻖ اﻟداﺋري اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ اﻟﻔرﻋﻲ – اﻟوادي  -وﺣدة رﻗم 1
 - 6684اﻟرﯾﺎض 13313
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﺳﺟل ﺗﺟﺎري 1010250125
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟرﻗﺎﺑﺔ وإﺷراف ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي
ﺗرﺧﯾص رﻗم ت م ن17/20087 /
ھﺎﺗف+966 11 510 2000 :

www.saudi-re.com

”Saudi Reinsurance Company “Saudi Re
4130 Northern Ring Branch Rd -Al Wadi - Unit No 1
Riyadh 13313 - 6684
Kingdom of Saudi Arabia
CR Number: 1010250125
Operating under the supervision of SAMA
Licensed under the number TMN/17/20087
Tel: +966 11 510 2000

)اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ(
اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﯿﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وذﻟﻚ ﻟﻔﺤﺺ
وﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ و اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ  2020م واﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم
 2021م وﺗﺤﺪﯾﺪ أﺗﻌﺎﺑﮭﻢ.

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن » إﻋﺎدة« اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ
 4130اﻟطرﯾﻖ اﻟداﺋري اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ اﻟﻔرﻋﻲ – اﻟوادي  -وﺣدة رﻗم 1
 - 6684اﻟرﯾﺎض 13313
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﺳﺟل ﺗﺟﺎري 1010250125
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟرﻗﺎﺑﺔ وإﺷراف ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي
ﺗرﺧﯾص رﻗم ت م ن17/20087 /
ھﺎﺗف+966 11 510 2000 :

www.saudi-re.com

”Saudi Reinsurance Company “Saudi Re
4130 Northern Ring Branch Rd -Al Wadi - Unit No 1
Riyadh 13313 - 6684
Kingdom of Saudi Arabia
CR Number: 1010250125
Operating under the supervision of SAMA
Licensed under the number TMN/17/20087
Tel: +966 11 510 2000

)اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎدس(
اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻷﺳﺘﺎذ /ﺟﯿﻦ ﻟﻮك ﻗﯿﺮﻗﯿﻦ ﻟﻤﺪة ﻋﺎم ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ
ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ  /ﺟﯿﻦ ﻟﻮك ﻗﯿﺮﻗﯿﻦ  ،ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﯿﮭﺎ ،ﻋﻠﻤﺎ ً
ﺑﺄن ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﻘﺪ ﻟﻌﺎم 2019م ﺑﻠﻐﺖ)  ( 150,322﷼ وذﻟﻚ ﺑﺪون ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﯿﻠﯿﺔ.

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن » إﻋﺎدة« اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ
 4130اﻟطرﯾﻖ اﻟداﺋري اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ اﻟﻔرﻋﻲ – اﻟوادي  -وﺣدة رﻗم 1
 - 6684اﻟرﯾﺎض 13313
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﺳﺟل ﺗﺟﺎري 1010250125
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟرﻗﺎﺑﺔ وإﺷراف ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي
ﺗرﺧﯾص رﻗم ت م ن17/20087 /
ھﺎﺗف+966 11 510 2000 :

www.saudi-re.com

”Saudi Reinsurance Company “Saudi Re
4130 Northern Ring Branch Rd -Al Wadi - Unit No 1
Riyadh 13313 - 6684
Kingdom of Saudi Arabia
CR Number: 1010250125
Operating under the supervision of SAMA
Licensed under the number TMN/17/20087
Tel: +966 11 510 2000

)اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ(
ﺗﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ و ﺷﺮﻛﺔ آﺷﻤﻮر ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﺮﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
اﻷﺳﺘﺎذ /ھﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ آل اﻟﺸﯿﺦ  ،ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﯿﮭﺎ ﻟﻌﻀﻮﯾﺘﮫ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﮭﺎ  ،وھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﺷﺘﺮاك
.ﺑﺼﻨﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﻋﺎم ﻋﻠﻤﺎ ً ﺑﺄن ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺮﺳﻮم ﻟﻌﺎم  2019م ﺗﻘﺪر ﺑـ  147,000﷼ وذﻟﻚ ﺑﺪون ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﯿﻠﯿﺔ

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن » إﻋﺎدة« اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ
 4130اﻟطرﯾﻖ اﻟداﺋري اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ اﻟﻔرﻋﻲ – اﻟوادي  -وﺣدة رﻗم 1
 - 6684اﻟرﯾﺎض 13313
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﺳﺟل ﺗﺟﺎري 1010250125
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟرﻗﺎﺑﺔ وإﺷراف ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي
ﺗرﺧﯾص رﻗم ت م ن17/20087 /
ھﺎﺗف+966 11 510 2000 :

www.saudi-re.com

”Saudi Reinsurance Company “Saudi Re
4130 Northern Ring Branch Rd -Al Wadi - Unit No 1
Riyadh 13313 - 6684
Kingdom of Saudi Arabia
CR Number: 1010250125
Operating under the supervision of SAMA
Licensed under the number TMN/17/20087
Tel: +966 11 510 2000

)اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻣﻦ(
اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ و ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ )اﻷردن( ﻟﻤﺪة ﻋﺎم واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة اﻷﺳﺘﺎذ /أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﺎغ  ،ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﯿﮭﺎ ﻟﻌﻀﻮﯾﺘﮫ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﮭﺎ  ،وھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﻮد إﻋﺎدة
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎ ً ﺑﺄن ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻟﻌﺎم  2019م ﺗﻘﺪر ب  3,562,339﷼ وذﻟﻚ ﺑﺪون ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﯿﻠﯿﺔ.

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن » إﻋﺎدة« اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ
 4130اﻟطرﯾﻖ اﻟداﺋري اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ اﻟﻔرﻋﻲ – اﻟوادي  -وﺣدة رﻗم 1
 - 6684اﻟرﯾﺎض 13313
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﺳﺟل ﺗﺟﺎري 1010250125
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟرﻗﺎﺑﺔ وإﺷراف ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي
ﺗرﺧﯾص رﻗم ت م ن17/20087 /
ھﺎﺗف+966 11 510 2000 :

www.saudi-re.com

”Saudi Reinsurance Company “Saudi Re
4130 Northern Ring Branch Rd -Al Wadi - Unit No 1
Riyadh 13313 - 6684
Kingdom of Saudi Arabia
CR Number: 1010250125
Operating under the supervision of SAMA
Licensed under the number TMN/17/20087
Tel: +966 11 510 2000

)اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺘﺎﺳﻊ(
اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ إﺳﻜﺎن ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ)ﻣﺼﺮ( اﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻷﺳﺘﺎذ/
ھﻤﺎم ﻣﺤﻤﺪ ھﻤﺎم ﺑﺪر ﻛﺮﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﮭﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة وھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﻮد إﻋﺎدة ﺗﺄﻣﯿﻦ ،ﻋﻠﻤﺎ ً ﺑﺄن ﻗﯿﻤﺔ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻟﻌﺎم  ۲۰۱۹م ﺗﻘﺪر ب)  (۲٦٦,۹۱۸﷼ وذﻟﻚ ﺑﺪون ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﯿﻠﯿﺔ

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن » إﻋﺎدة« اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ
 4130اﻟطرﯾﻖ اﻟداﺋري اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ اﻟﻔرﻋﻲ – اﻟوادي  -وﺣدة رﻗم 1
 - 6684اﻟرﯾﺎض 13313
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﺳﺟل ﺗﺟﺎري 1010250125
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟرﻗﺎﺑﺔ وإﺷراف ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي
ﺗرﺧﯾص رﻗم ت م ن17/20087 /
ھﺎﺗف+966 11 510 2000 :

www.saudi-re.com

”Saudi Reinsurance Company “Saudi Re
4130 Northern Ring Branch Rd -Al Wadi - Unit No 1
Riyadh 13313 - 6684
Kingdom of Saudi Arabia
CR Number: 1010250125
Operating under the supervision of SAMA
Licensed under the number TMN/17/20087
Tel: +966 11 510 2000

)اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻌﺎﺷر(
اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ و ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎﻣﺪا ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿن )اﻟﻤﻐﺮب( ﻟﻤﺪة ﻋﺎم واﻟﺘﻲ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة اﻷﺳﺘﺎذ /ﺟﯿﻦ ﻟﻮك ﻗﯿﺮﻗﯿﻦ ،ﻛﻨﺎﺋﺐ ﻟﻠﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة  ،وھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﻮد إﻋﺎدة ﺗﺄﻣﯿﻦ  ،ﻋﻠﻤﺎ ً
ﺑﺄن ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم  2019م ﺗﻘﺪر ﺑـ) ( 161,139﷼ وذﻟﻚ ﺑﺪون ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﯿﻠﯿﺔ.

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن » إﻋﺎدة« اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ
 4130اﻟطرﯾﻖ اﻟداﺋري اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ اﻟﻔرﻋﻲ – اﻟوادي  -وﺣدة رﻗم 1
 - 6684اﻟرﯾﺎض 13313
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﺳﺟل ﺗﺟﺎري 1010250125
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟرﻗﺎﺑﺔ وإﺷراف ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي
ﺗرﺧﯾص رﻗم ت م ن17/20087 /
ھﺎﺗف+966 11 510 2000 :

www.saudi-re.com

”Saudi Reinsurance Company “Saudi Re
4130 Northern Ring Branch Rd -Al Wadi - Unit No 1
Riyadh 13313 - 6684
Kingdom of Saudi Arabia
CR Number: 1010250125
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)اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ(
اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺔ  Probitas Corporate Capital Ltd.اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ
ﻟﺸﺮﻛﺔ  Probitas Holding (UK) Ltd.واﻟﺘﻲ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻜﻞ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻷﺳﺘﺎذ /ھﺸﺎم
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ آل اﻟﺸﯿﺦ ،واﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب واﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي اﻻﺳﺘﺎذ /ﻓﮭﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺤﺼﻨﻲ و وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
اﻷﺳﺘﺎذ /ﺟﯿﻦ ﻟﻮك ﻗﯿﺮﻗﯿﻦ ﻟﻌﻀﻮﯾﺘﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم  ، .Probitas Holding (Bermuda) Ltdوھﻲ
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﻮد إﻋﺎدة ﺗﺄﻣﯿﻦ واﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﮭﺎ ﻟﻌﺎم ﻗﺎدم ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺈن ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺧﻼل  2019ﺗﻘﺪر ﺑـ  76,491,201﷼
وذﻟﻚ ﺑﺪون ﺷﺮوط ﺗﻔﻀﯿﻠﯿﺔ.
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إلى السادة المساهمين المحترمين
الشركة السعودية إلعادة التأمين (إعاده) التعاونية – (شركة مساهمة سعودية)
الرياض  -المملكة العربية السعودية

تقرير حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس اإلدارة
بصفتنا مراجعي حسابات الشركة السعودية إلعادة التأمين (إعاده) التعاونية (الشركة) فقد قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود فيما
يتعلق بالتبليغ المرفق مع األطراف ذوي العالقة للسنة المنتهية في  31ديسمبر2019م والخاصة بالشركة والمعد من رئيس
مجلس اإلدارة إلى الجمعية العادية عن المعامالت والعقود التي يكون لدى عضو مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة
فيها وفقا للمعايير المطبقة المذكورة أدناه لكي تتماشى مع متطلبات المادة رقم ( )71من نظام الشركات ("التبليغ").

الموضوع
إن موضوع ارتباط التأكيد المحدود لدينا هو التبليغ المعد من قبل إدارة الشركة المعتمد من رئيس مجلس اإلدارة كما هو مرفق
بهذا التقرير والمقدم لنا.

المعايير
إن المعايير المطبقة هي وفق متطلبات المادة ( )71من نظام الشركات والصادر عن وزارة التجارة واالستثمار (2015م -
1437هـ) والتي تنص على الشركة أن تعلن عن تلك المصالح العتمادها من قبل الجمعية العامة للشركة ويجب على عضو
مجلس اإلدارة أن يبلغ المجلس بتلك المصالح وال يجوز له التصويت في المجلس للموافقة على تلك المعامالت او العقود وأن
يقوم رئيس مجلس اإلدارة بإبالغ الجمعية العامة بأية معامالت أو عقود التي يكون لدى عضو مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة
أو غير مباشرة فيها.

مسؤولية اإلدارة
إن إدارة الشركة مسؤولة عن اعداد التبليغ بما يتماشى مع المعايير والتأكد من اكتمالها .تتضمن هذه المسؤولية أيضا ،تصميم
وتنفيذ والحفاظ على نظام الرقابة الداخلية المتعلق بإعداد التبليغ بشكل خالي من التحريفات الجوهرية ،سواء كانت ناتجة عن
الغش أو الخطأ.
إن على عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة مباشرة وغير مباشرة في االعمال والعقود التي تمت لحساب
الشركة.
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استقاللنا ورقابتنا للجودة
لقد التزمنا بمتطلبات االستقاللية لقواعد السلوك المهني واألخالقي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمتطلبات األخالقية
ذات العالقة بإرتباط التأكيد المحدود لدينا والمتطلبات المهنية األخرى والمعتمدة في المملكة العربية السعودية التي تتضمن
االستقاللية ومتطلبات أخرى قائمة على المبادئ األساسية للنزاهة والموضوعية والتأهيل المهني والعناية الواجبة والسرية
والسلوك المهني.
يطبق مكتبنا المعيار الدولي لرقابة الجودة المعتمد في المملكة العربية السعودية ،وبناء عليه يحتفظ بنظام شامل لرقابة الجودة
الذي يتضمن قواعد سلوك واآلداب المهنية بما في ذلك االستقالل التفصيلي الذي تأسس عن المبادئ االساسية للنزاهة
والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسلوك المهني والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية التي تنطبق.

مسؤوليتنا
إن مسؤوليتنا هي تكوين استنتاج التأكيد المحدود حول التبليغ استنادا إلى االجراءات التي قمنا بها واألدلة التي حصلنا عليها .لقد
قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المحدود وفقا لمعيار ارتباط التأكيد الدولي رقم ( 3000المعدل)" ،ارتباطات التأكيد بخالف عمليات
مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" والمعتمد في المملكة العربية السعودية ،والذي يتطلب منا تخطيط وتنفيذ هذا
االرتباط للحصول على تأكيد محدود من أنه لم يلفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم بالمتطلبات المتعلقة بالمادة
رقم ( )71من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م.
تخضع االجراءات التي يتم القيام بها على حكمنا ،والذي يتضمن تقييم المخاطر مثل إخفاق األنظمة والضوابط والرقابة ،سوا ًء
كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ .وعند القيام بهذا التقييم للمخاطر ،فإننا نأخذ بعين االعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بالتزام
الشركة بمتطلبات المادة رقم ( )71من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ .تضمنت إجراءاتنا القيام بفحص اختباري لألدلة
المؤيدة لألنظمة والرقابة فيما يتعلق بإعداد التبليغ وفقا ً لمتطلبات المادة رقم ( )71من نظام الشركات.
بإعتقادنا أن األدلة التي حصلنا عليها تعد كافية ومالئمة لتوفير أساس لتكوين استنتاجنا للتأكيد المحدود.

ملخص العمل المنجز
قمنا بتخطيط وتنف يذ اإلجراءات التالية للحصول على تأكيد محدود على التزام الشركة بمتطلبات المادة رقم ( )71من نظام
الشركات عند إعداد هذا التبليغ:
•

مناقشة اإلدارة حول عملية الحصول على األعمال والعقود المبرمة مع الشركة من قبل أي عضو من أعضاء مجلس
اإلدارة.
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ملخص العمل المنجز  -تتمة
•

الحصول على التبليغ المرفق الذي يتضمن قائمة المعامالت والعقود المبرمة مع الشركة من قبل عضو من أعضاء
مجلس إدارة الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر للسنة المنتهية  31ديسمبر 2019م.

•

فحص التأكيد الذي تم الحصول عليه من عضو مجلس اإلدارة المعنى حول األعمال والعقود المنفذة من قبل عضو
مجلس اإلدارة خالل السنة.

•

اختبار توافق المعامالت والعقود المدرجة في التبليغ مع اإلفصاح في اإليضاح رقم ( )26حول القوائم المالية المدققة.

قيود ملزمة
تخضع إجراءاتنا الخاصة باألنظمة والرقابة التي تتعلق بإعداد التبليغ وفقا ً لمتطلبات المادة رقم ( )71من نظام الشركات لقيود
ملزمة ،وعليه فقد تحدث أخطاء أو مخالفات ال يتم اكتشافها .عالوة على ذلك ،ال يجوز االعتماد على هذه اإلجراءات كدليل
لمدى فعالية األنظمة والرقابة ضد أنشطة الغش والتواطؤ ،خاصة من طرف أولئك الذين يعملون في مناصب ذات سلطة أو ثقة.
يعد ارتباط التأكيد المحدود أقل بشكل جوهري في نطاقه من ارتباط التأكيد المعقول بموجب معيار ارتباط التأكيد رقم 3000
(المعدل) المعتمد في المملكة العربية السعودية .ونتيجة لذلك ،كانت طبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات المبينة أعاله لجمع األدلة
الكافية المالئمة محدودة بشكل معتمد مقارنة بتلك المتعلقة بارتباط التأكيد المعقول ،وبالتالي تم الحصول على قدر أقل من التأكيد
من خالل ارتباط التأكيد المحدود بالمقارنة مع ارتباط التأكيد المعقول.
لم تتضمن إجراءاتنا أعمال مراجعة أو فحص تم القيام بها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة أو المعايير الدولية الرتباطات الفحص
المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،وعليه فإننا ال نبدي رأى مراجعة أو فحص فيما يتعلق بكفاية األنظمة والرقابة.
يتعلق هذا االستنتاج فقط بالتبليغ للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م ،وال يجب أن يعتقد بأنه يقدم تأكيدا ألى تواريخ أو
فترات مستقبلية ،حيث قد يطرأ تغيير على األنظمة والرقابة يمكن أن يوثر على صحة استنتاجنا.
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استنتاج التأكيد المحدود
استنادا إلى األعمال المبينة في هذا التقرير ،لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم ،من جميع النواحي الجوهرية،
بالمتطلبات التي تنطبق من المادة رقم ( )71من نظام الشركات عند إعداد التبليغ عن معامالت األطراف ذوي العالقة للسنة
المنتهية في  31ديسمبر 2019م.

تقييد االستخدام
تم إعداد هذا التقرير ،بما في ذلك استنتاجنا ،بناء على طلب من إدارة الشركة فقط وذلك لمساعدة الشركة ورئيس مجلس إدارة
الشركة للوفاء بإلتزاماتها للتقرير إلى الجمعية العامة بموجب المادة رقم ( )71من نظام الشركات .ال يجوز استخدام التقرير ألي
غرض آخر أو توزيعه إلى أي أطراف أخرى عدا وزارة التجارة واالستثمار وهيئة السوق المالية ومساهمي الشركة ،أو االقتباس
منه أو االشارة إليه دون الحصول على موافقتنا المسبقة.

عن البسام وشركاؤه

إبراهيم أحمد البسام
محاسب قانوني -ترخيص رقم ()337
الرياض في 8أبريل 2020م
 15شعبان 1441هـ
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اﻗﺘﺮاح ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎس
التعديل المقترح
المادة الثالثون :دعوة الجمعيات
تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس
اإلدارة وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية لالنعقاد
إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من
المساهمين يمثلون ( )%5من رأس المال على األقل .ويجوز لمراجع
الحسابات دعوة الجمعية لالنعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية
خالل ( )30ثالثين يوما ً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.
تنشر هذه الدعوة في صحيفة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز
الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد لالنعقاد ب ( )21واحد وعشرون
يوما على األقل .ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد
المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة .وترسل صورة من
الدعوة وجدول األعمال إلى هيئة السوق المالية ووزارة التجارة وذلك
خالل المدة المحددة للنشر.
المادة السابعة عشر :المركز الشاغر في المجلس
في حال شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة  ،كان للمجلس أن
يعين -مؤقتا ً -عضوا ً في المركز الشاغر ممن تتوافر فيهم الخبرة
الكافية – وبعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي
السعودي  -ودون النظر للترتيب في الحصول على األصوات في
الجمعية العامة التي تم انتخاب مجلس اإلدارة خاللها ،ويجب أن تبلغ
بذلك كل من وزارة التجارة وهيئة السوق المالية خالل ( )5خمسة أيام
عمل من تاريخ التعيين على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية
العامة العادية في أول اجتماع لها ،ويكمل العضو الجديد مدة سلفه
فقط.
وإذا لم تتوافر الشروط الالزمة إلنعقاد مجلس اإلدارة بسبب نقص
عدد أعضاءه عن الحد األدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو
هذا النظام وجب على بقية األعضاء دعوة الجمعية العامة العادية
لالنعقاد خالل ( )60ستين يوما النتخاب العدد الالزم من األعضاء.
ويجوز بقرار من الجهة المختصة دعوة الجمعية العامة العادية
لالنعقاد في حال نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األدنى
لصحة انعقاده ،ويجب إبالغ مؤسسة النقد العربي السعودي عند
إستقالة أي عضو في المجلس أو إنهاء عضويته ألي سبب عدا إنتهاء
دورة المجلس وذلك خالل ( )5خمسة أيام عمل من تاريخ ترك العمل
ومراعاة متطلبات االفصاح ذات العالقة.

سبب التغيير
النص الحالي
لتتوافق مع
تعديالت نظام
المادة الثالثون :دعوة الجمعيات
تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الشركات
اإلدارة وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية
لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو
عدد من المساهمين يمثلون ( )%5من رأس المال على األقل.
ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية لالنعقاد إذا لم يقم
المجلس بدعوة الجمعية خالل ( )30ثالثين يوما ً من تاريخ طلب
مراجع الحسابات.
تنشر هذه الدعوة في صحيفة توزع في المنطقة التي فيها مركز
الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد لالنعقاد ب ( )10عشرة
أيام على األقل .ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في
الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة .وترسل
صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى هيئة السوق المالية
وذلك خالل المدة المحددة للنشر.
المادة السابعة عشر :المركز الشاغر في المجلس
في حال شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة  ،كان للمجلس
أن يعين -مؤقتا ً -عضوا ً في المركز الشاغر ممن تتوافر فيهم
الخبرة الكافية – وبعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد
العربي السعودي  -ودون النظر للترتيب في الحصول على
األصوات في الجمعية العامة التي تم انتخاب مجلس اإلدارة
خاللها ،ويجب أن تبلغ بذلك هيئة السوق المالية خالل ()5
خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض هذا التعيين على
الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ،ويكمل العضو
الجديد مدة سلفه فقط .ويجوز بقرار من الجهة المختصة دعوة
الجمعية العامة العادية لالنعقاد في حال نقص عدد أعضاء
مجلس اإلدارة عن الحد األدنى لصحة انعقاده ،ويجب إبالغ
مؤسسة النقد العربي السعودي عند إستقالة أي عضو في
المجلس أو إنهاء عضويته ألي سبب عدا إنتهاء دورة المجلس
وذلك خالل ( )5خمسة أيام عمل من تاريخ ترك العمل ومراعاة
متطلبات االفصاح ذات العالقة.

Restricted-3

مع

لتتوافق
نظام
الشركات
المادة  70فقرة
2
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ﻗواﻋد إﺧﺗﯾﺎر أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ وﻣدة
ﻋﺿوﯾﺗﮭم وأﺳﻠوب ﻋﻣل اﻟﻠﺟﻧﺔ
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن) إﻋﺎدة (اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ
Technical Committee Selection
Criteria, Duration of its Term and Monitoring
Activities
Saudi Reinsurance Company “Saudi Re”

First: Technical Committee

 ﻗﻮاﻋﺪ اﺧﺘﯿﺎر أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ:أوﻻ

Members Selection Criteria
1. The Board of Directors shall form the
Technical Committee from the Board
members or outside the Board, the
Committee shall be composed of at least
(3) members.
2. The committee should not be headed by
executive member.
3. The committee member should have an
appropriate qualification, knowledge and
experience on technical aspects of

 ﯾﺸﻜﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ أو ﻣﻦ ﻏﯿﺮ.1
أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ وﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﺪدھﺎ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ
. ﯾﺠﺐ أن ﻻ ﯾﺘﺮأس اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻀﻮ ﺗﻨﻔﯿﺬي.2
 ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻤﺘﻊ ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻣﻼﺋﻢ ﻣﻦ.3
اﻟﻤﺆھﻼت واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
.وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
 ﯾﺠﺐ أن ﯾﻤﺘﻠﻚ ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺧﺒﺮة إدارﯾﺔ أو اﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ.4
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ أو إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ

insurance and reinsurancebusiness.
4. The committee member should possess
relevant experience at a managerial or
director or consultant level position in a
company/firm involved in Insurance or
Reinsurance related activities...

Second: Technical Committee

 ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻣﺪة ﻋﻀﻮﯾﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ:ﺛﺎﻧﯿﺎ

Member’s appointment and term
1. The Board of Directors, after obtaining
SAMA’s written no-objection, shall
appoint the Technical Committee

3  ﯾﻌﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة رﺋﯿﺲ وأﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻟﻤﺪة.1
ﺳﻨﻮات ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﺴﻌﻮدي ﻛﺘﺎﺑﺔ

Chairman and members for a three-year

 ﺗﻜﻮن ﻣﺪة ﻋﻀﻮﯾﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺪة ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.2

term.

3 وﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ ﻟﻠﺠﻨﺔ أو ﻷﺣﺪ أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ ﻟﻤﺪة

2. The term of the Committee is for the

.ﺳﻨﻮات أﺧﺮى

duration of the Board of Directors. The

،  إذا ﺷﻐﺮ ﻣﺮﻛﺰ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﺪة اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ.3

Board of Directors may renew the term of

ﯾﻌﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺧﻼل ﻣﺪة أﻗﺼﺎھﺎ ﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﺷﻐﻮر

the Committee or member thereof for

ھﺬا اﻟﻤﻨﺼﺐ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻣﻤﺎﻧﻌﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ

another three year term.

.ﻛﺘﺎﺑﺔ وﯾﻜﻤﻞ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻣﺪة ﺳﻠﻔﮫ

3. If there is a vacant seat in the Technical
Committee during the membership term,
the Board, shall appoint another member
within a month of the vacancy date,

2

subject to SAMA granting No Objections
to the recommended candidate to fill the

 ﺗﻨﺘﮭﻲ ﻋﻀﻮﯾﺔ ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ أي ﻣﻦ.4
:اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﯿﺔ

vacant position. The new member shall

إذا أﻟﻐﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﺪم ﻣﻤﺎﻧﻌﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯿﯿﻦ

complete his or her predecessor’s term.

اﻟﻌﻀﻮ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮫ ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ

4. Any Committee member may be
dismissed by the Board, in any of the
following cases:
a) In case SAMA withdraws it noobjection for the Committee Members
due to violation of SAMA
Regulations.
b) If the committee member ceases or
breaches any of the conditions to be
met by a membership criteria of the

(أ

ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ أو اﻟﻠﻮاﺋﺢ
.واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻷﺧﺮى ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ب( إذا ﻓﻘﺪ اﻟﻌﻀﻮ أو ﺧﺎﻟﻒ أي ﺷﺮط ﻣﻦ ﺷﺮوط
اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮھﺎ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﯾﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻛﻤﺎ ورد ﻓﻲ
.ﻗﻮاﻋﺪ إﺧﺘﯿﺎر اﻟﻠﺠﻨﺔ
ت( إذا ﺗﻘﺪم اﻟﻌﻀﻮ ﻟﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺷﺮﯾﻄﺔ
أن ﯾﻘﺪم اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﮫ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻗﺒﻞ ﺷﮭﺮ
ﻣﻦ ﺗﺮاﯾﺦ ﻧﻔﺎذ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﮫ
ث( إذا ﺗﻐﯿﺐ اﻟﻌﻀﻮ ﻋﻦ ﺣﻀﻮر ﺟﻠﺴﺘﯿﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﺘﯿﻦ
دون ﻋﺬر ﯾﻘﺒﻠﮫ اﻟﻤﺠﻠﺲ

Committee.
c) A Committee member has the right to
resign, after providing the resignation
request to the board one month before
its resignation becomes effective.
d) If the Committee member is absent
for two consecutive meetings without
presenting an excuse acceptable to the
Board.

Third: Technical Committee
Monitoring Activities Rules:
1. The Technical Committee shall develop its
charter that shall be approved by the board.
This charter shall include the Technical
Committee rules, responsibilities and
obligations.
2. The Committee shall hold minimum two
meetings every year.
3. The Committee Chair or any two or more
members of the Committee may call meetings
of the Committee.

: أﺳﻠﻮب ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ:ً ﺛﺎﻟﺜﺎ
 ﺗﻘﻮم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ ﺑﻮﺿﻊ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﻞ ﻟﮭﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪ.1
ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻗﻮاﻋﺪ
وﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت وإﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ
 ﺗﻌﻘﺪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﮭﺎ ﺑﺼﻔﺔ دورﯾﺔ وﻛﻠﻤﺎ دﻋﺖ.2
اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أن ﻻﯾﻘﻞ ﻋﺪد اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
.اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ
 ﯾﺠﻮز ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ أو أي ﻋﻀﻮﯾﻦ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ.3
.أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ دﻋﻮة اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع

4. In the event where the Chairman is not
present at a meeting, the participating

3

members shall elect one among themselves to

 ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻐﯿﺐ رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻀﺎء.4

act as the Chairman for that meeting.

اﻟﺤﺎﺿﺮﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر أﺣﺪ ﻣﻨﮭﻢ ﻛﺮﺋﯿﺲ ﻣﺆﻗﺖ ﻟﺬﻟﻚ

5. The Committee shall have the authority to
obtain advice and assistance from internal or
external Consultant and to approve their fees.
6. The Committee shall annually review its own
performance and may assess the adequacy of
this Charter as well as recommend proposed
changes to the Board for approval.
7. The committee shall report to the Board.

.اﻻﺟﺘﻤﺎع
 ﯾﺤﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﺢ واﻟﻤﺸﻮرة ﻣﻦ.5
 واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ،أي ﻣﺴﺘﺸﺎر داﺧﻠﻲ أو ﺧﺎرﺟﻲ
.أﺗﻌﺎﺑﮭﻢ
 ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ أداﺋﮭﺎ ﺳﻨﻮﯾﺎ ودﻟﯿﻞ.6
ﻋﻤﻠﮭﺎ واﻟﺘﻮﺻﯿﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﯿﺮات
.اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ
 ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﺎرﯾﺮھﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.7

ﻣﻨﺴﯿﺒﺸﻠﺘ ﻤﻨﺖ
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ﻗواﻋد إﺧﺗﯾﺎر أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر وﻣدة
ﻋﺿوﯾﺗﮭم وأﺳﻠوب ﻋﻣل اﻟﻠﺟﻧﺔ
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن) إﻋﺎدة (اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ
Risk Management Committee Selection
Criteria, Duration of its Term and Monitoring
Activities
Saudi Reinsurance Company “Saudi Re”

First: Risk Management Committee

 ﻗﻮاﻋﺪ اﺧﺘﯿﺎر أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ:أوﻻ

Members Selection Criteria
1. The Board of Directors shall form the
Risk Management Committee from the
Board members or outside the Board, the
Committee shall be composed of at least
(3) members.
2. The committee should not be headed by
executive member.
3. The committee member should have an
appropriate qualification, knowledge and
experience on risk management.

 ﯾﺸﻜﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ أو ﻣﻦ ﻏﯿﺮ.1
أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﺠﻨﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ وﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﺪدھﺎ
ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ
. ﯾﺠﺐ أن ﻻ ﯾﺘﺮأس اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻀﻮ ﺗﻨﻔﯿﺬي.2
 ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻤﺘﻊ ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻣﻼﺋﻢ ﻣﻦ.3
.اﻟﻤﺆھﻼت واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ
 ﯾﺠﺐ أن ﯾﻤﺘﻠﻚ ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺧﺒﺮة إدارﯾﺔ أو اﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ.4
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ أو إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ

4. The committee member should possess
relevant experience at a managerial or
director or consultant level position in a
company/firm involved in Insurance or
Reinsurance or Risk Management related
activities.

Second: Risk Management

 ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻣﺪة ﻋﻀﻮﯾﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ:ﺛﺎﻧﯿﺎ

Committee Member’s appointment
and term
1. The Board of Directors, after obtaining
SAMA’s written no-objection, shall

 ﯾﻌﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة رﺋﯿﺲ وأﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ إدارة.1
 ﺳﻨﻮات ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ3 اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻟﻤﺪة
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ﻛﺘﺎﺑﺔ

appoint the Risk Management Committee

 ﺗﻜﻮن ﻣﺪة ﻋﻀﻮﯾﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺪة ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.2

Chairman and members for a three-year

3 وﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ ﻟﻠﺠﻨﺔ أو ﻷﺣﺪ أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ ﻟﻤﺪة

term.
2. The term of the Committee is for the
duration of the Board of Directors. The
Board of Directors may renew the term of
the Committee or member thereof for
another three year term.
3. If there is a vacant seat in the Risk
Management Committee during the
membership term, the Board, shall

.ﺳﻨﻮات أﺧﺮى
،  إذا ﺷﻐﺮ ﻣﺮﻛﺰ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﺪة اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ.3
ﯾﻌﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺧﻼل ﻣﺪة أﻗﺼﺎھﺎ ﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﺷﻐﻮر
ھﺬا اﻟﻤﻨﺼﺐ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻣﻤﺎﻧﻌﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
.ﻛﺘﺎﺑﺔ وﯾﻜﻤﻞ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻣﺪة ﺳﻠﻔﮫ
 ﺗﻨﺘﮭﻲ ﻋﻀﻮﯾﺔ ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ وذﻟﻚ ﻓﻲ أي.4
:ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﯿﺔ
إذا أﻟﻐﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﺪم ﻣﻤﺎﻧﻌﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯿﯿﻦ
اﻟﻌﻀﻮ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮫ ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ

2

(أ

appoint another member within a month
of the vacancy date, subject to SAMA
granting No Objections to the

ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ أو اﻟﻠﻮاﺋﺢ
.واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻷﺧﺮى ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ب( إذا ﻓﻘﺪ اﻟﻌﻀﻮ أو ﺧﺎﻟﻒ أي ﺷﺮط ﻣﻦ ﺷﺮوط

recommended candidate, to fill the vacant

اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮھﺎ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﯾﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻛﻤﺎ ورد ﻓﻲ

position. The new member shall complete

.ﻗﻮاﻋﺪ إﺧﺘﯿﺎر اﻟﻠﺠﻨﺔ

his or her predecessor’s term.
4. Any Committee member may be
dismissed by the Board, in any of the
following cases:
a) In case SAMA withdraws it no-

ت( إذا ﺗﻘﺪم اﻟﻌﻀﻮ ﻟﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺷﺮﯾﻄﺔ
أن ﯾﻘﺪم اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﮫ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻗﺒﻞ ﺷﮭﺮ
ﻣﻦ ﺗﺮاﯾﺦ ﻧﻔﺎذ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﮫ
ث( إذا ﺗﻐﯿﺐ اﻟﻌﻀﻮ ﻋﻦ ﺣﻀﻮر ﺟﻠﺴﺘﯿﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﺘﯿﻦ
دون ﻋﺬر ﯾﻘﺒﻠﮫ اﻟﻤﺠﻠﺲ

objection for the Committee Members
due to violation of SAMA
Regulations.
b) If the committee member ceases or
breaches any of the conditions to be
met by a membership criteria of the
Committee.
c) A Committee member has the right to
resign, after providing the resignation
request to the board one month before
its resignation becomes effective.
d) If the Committee member is absent
for two consecutive meetings without
presenting an excuse acceptable to the
Board.

Third: Risk Management Committee
Monitoring Activities Rules:
1. The Risk Management Committee shall
develop its charter that shall be approved by
the board. This charter shall include the Risk
Management Committee rules,
responsibilities and obligations.
2. The Committee shall hold minimum two
meetings every year.
3. The Committee Chair or any two or more
members of the Committee may call meetings
of the Committee.

: أﺳﻠﻮب ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ:ً ﺛﺎﻟﺜﺎ
 ﺗﻘﻮم ﻟﺠﻨﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﺑﻮﺿﻊ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﻞ ﻟﮭﺎ.1
ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻗﻮاﻋﺪ
وﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت وإﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ
 ﺗﻌﻘﺪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﮭﺎ ﺑﺼﻔﺔ دورﯾﺔ وﻛﻠﻤﺎ دﻋﺖ.2
اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أن ﻻﯾﻘﻞ ﻋﺪد اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
.اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ
 ﯾﺠﻮز ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ أو أي ﻋﻀﻮﯾﻦ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ.3
.أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ دﻋﻮة اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع
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4. In the event where the Chairman is not
present at a meeting, the participating
members shall elect one among themselves to
act as the Chairman for that meeting.
5. The Committee shall have the authority to
obtain advice and assistance from internal or
external Consultant and to approve their fees.
6. The Committee shall annually review its own
performance and may assess the adequacy of
this Charter as well as recommend proposed
changes to the Board for approval.
7. The committee shall report to the Board.

 ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻐﯿﺐ رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻀﺎء.4
اﻟﺤﺎﺿﺮﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر أﺣﺪ ﻣﻨﮭﻢ ﻛﺮﺋﯿﺲ ﻣﺆﻗﺖ ﻟﺬﻟﻚ
.اﻻﺟﺘﻤﺎع
 ﯾﺤﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﺢ واﻟﻤﺸﻮرة ﻣﻦ.5
 واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ،أي ﻣﺴﺘﺸﺎر داﺧﻠﻲ أو ﺧﺎرﺟﻲ
.أﺗﻌﺎﺑﮭﻢ
 ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ أداﺋﮭﺎ ﺳﻨﻮﯾﺎ ودﻟﯿﻞ.6
ﻋﻤﻠﮭﺎ واﻟﺘﻮﺻﯿﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﯿﺮات
.اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ
 ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﺎرﯾﺮھﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.7

ﻣﻨﺴﯿﺒﺸﻠﺘ ﻤﻨﺖ
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)اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ(
وﻣﺪﺗﮭﺎ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺗﻨﺘﮭﻲ2020/05/11اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻠﺪورة اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ
ﻣﻦ  2023/05/10.ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ
)ﻣﺮﻓﻖ اﻟﺴﯿﺮ اﻟﺬاﺗﯿﺔ(

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن » إﻋﺎدة« اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ
 4130اﻟطرﯾﻖ اﻟداﺋري اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ اﻟﻔرﻋﻲ – اﻟوادي  -وﺣدة رﻗم 1
 - 6684اﻟرﯾﺎض 13313
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﺳﺟل ﺗﺟﺎري 1010250125
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟرﻗﺎﺑﺔ وإﺷراف ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي
ﺗرﺧﯾص رﻗم ت م ن17/20087 /
ھﺎﺗف+966 11 510 2000 :

www.saudi-re.com

”Saudi Reinsurance Company “Saudi Re
4130 Northern Ring Branch Rd -Al Wadi - Unit No 1
Riyadh 13313 - 6684
Kingdom of Saudi Arabia
CR Number: 1010250125
Operating under the supervision of SAMA
Licensed under the number TMN/17/20087
Tel: +966 11 510 2000
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ن) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم
الرباعي

ھﺷﺎم ﺑن ﻋﺑداﻟﻣﻠك ﺑن ﻋﺑدﷲ آل اﻟﺷﯾﺦ
ﺳﻌودي

اجلـنسـيـة

تاريخ

۱۹٥۸/۰۱/۲۰

امليالد

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م
1

املؤهل
ﺑﻛﺎﻟورﯾورس

تاريخ احلصول عل املؤهل
ﯾﻧﺎﯾر ۱۹۸٥

التخصص
اﻟﻌﻠوم اﻻدارﯾﺔ

اسم اجلهة املاحنة
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺎﻧدﯾﺎﺟو

2
3
4
5
ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
الفرتة
۲۰۲۰-۲۰۰۱
۲۰۰٦-۱۹۸٦

جماالت اخلربة
ﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن )إﻋﺎدة( اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ
اﻟﺑﻧك اﻟﻌرﺑﻰ اﻟوطﻧﻰ

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة نخرى (مدرجة نو غري مدرجة) نو ني شركة نخرى نياً كان شكلها
القانوني نو اللجان املنبثقة منها:
صفة العضوية
م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

(تنفيذي غري
تنفيذي مستقل)

 1ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻹﻋﺎدة
 2اﻟﺗﺄﻣﯾن )إﻋﺎدة(
اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ
3

إﻋﺎدة اﻟﺗﺎﻣﯾن

ﻏﯾر ﺗﻧﻔﯾذي

4
�

طبيعة العضوية
(بصفت الشخصية
اثل عن شخصية

الشكل
عضوية اللجان

اعتبارية)
ﺑﺻﻔﺗﮫ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس

القانوني
للشركة
ﻣﺳﺎھﻣﮫ

منوذج رقم ( )1السرية الذاتية
ن) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم

ﻣﺷﺎري إﺑراھﯾم ﻣﺷﺎري اﻟﺣﺳﯾن

الرباعي

تاريخ

ﺳﻌودي

اجلـنسـيـة

م ۰٦/۰۳/۱۹٥٤

امليالد

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

1

ﺑﻛﺎﻟورﯾورس

تاريخ احلصول عل املؤهل
۱۹۷۸

التخصص
ادارة أﻋﻣﺎل

اسم اجلهة املاحنة
ﺟﺎﻣﻌﺔ اورﺟﯾن  -أﻣرﯾﻛﺎ

2
3
4
5
ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
الفرتة
۲۰۰۸-۱۹۹۳

جماالت اخلربة
ﺑﻧك اﻟﺟزﯾرة

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة نخرى (مدرجة نو غري مدرجة) نو ني شركة نخرى نياً كان شكلها
القانوني نو اللجان املنبثقة منها:
صفة العضوية
م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

(تنفيذي غري
تنفيذي مستقل)

1
2
3
4

)إﻋﺎدة(
ﺷرﻛﺔ دروب اﻟﻌﻠم
ﻣﯾﺎه ھﻧﺎ
ﺷرﻛﺔ ﻋﻧواﻧك

اﻋﺎدة اﻟﺗﺎﻣﯾن

ﻏﯾر ﺗﻧﻔﯾذي

اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗدرﯾب
ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ﻟﻠﺗطوﯾر اﻟﻌﻘﺎري
�

طبيعة العضوية
(بصفت الشخصية
اثل عن شخصية
اعتبارية)
ﺻﻔﺗﮫ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ

الشكل
عضوية اللجان

القانوني
للشركة
ﻣﺳﺎھﻣﮫ

منوذج رقم ( )1السرية الذاتية
ن) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم
الرباعي
اجلـنسـيـة

ﻓﮭد ﺑن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﺧﻠف اﻟﺣﺻﻧﻲ
تاريخ

ﺳﻌودي

۰۹/۰۸/۱۹٦۹

امليالد

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
1

املؤهل
ﺑﻛﺎﻟورﯾورس

م
2

ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر

تاريخ احلصول عل املؤهل

التخصص

۱۹۹۱

إدارة اﻋﻣﺎل
إدارة اﻟﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣﺧﺎطر

۱۹۹۹

اسم اجلهة املاحنة
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺗﻲ  -ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ

3
4
5
ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
الفرتة
۲۰۲۰-۲۰۱۱
۲۰۱۱-۱۹۹٤

جماالت اخلربة
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن )إﻋﺎدة( اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ
ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة نخرى (مدرجة نو غري مدرجة) نو ني شركة نخرى نياً كان شكلها
القانوني نو اللجان املنبثقة منها:
صفة العضوية
م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

(تنفيذي غري
تنفيذي مستقل)

1
2
3
4
�

طبيعة العضوية
(بصفت الشخصية
اثل عن شخصية
اعتبارية)

الشكل
عضوية اللجان

القانوني
للشركة

منوذج رقم ( )1السرية الذاتية
ن) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم

أﺣﻣد ﻣﺣﻣدأﺣﻣد ﺻﺑﺎغ

الرباعي

تاريخ

أردﻧﻲ

اجلـنسـيـة

۰۱/۰۱/۱۹٤۳م

امليالد

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م
1

املؤهل

تاريخ احلصول عل املؤهل
۱۹۸۰

التخصص
ادارة اﻋﻣﺎل

ﺑﻛﺎﻟرﯾوس

اسم اجلهة املاحنة
ﺑﯾﻔرﻟﻲ ھﯾﻠز -ﻛﺎﻟﻔورﻧﯾﺎ

2
3
4
5
ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
الفرتة
۲۰۱۹-۱۹۹٦

جماالت اخلربة

ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة نخرى (مدرجة نو غري مدرجة) نو ني شركة نخرى نياً كان شكلها
القانوني نو اللجان املنبثقة منها:
صفة العضوية
م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

1

اﻋﺎدة

اﻋﺎدة ﺗﺎﻣﯾن

(تنفيذي غري
تنفيذي مستقل)

2

ﻏﯾر ﺗﻧﻔﯾذي

3
4
�

طبيعة العضوية
(بصفت الشخصية
اثل عن شخصية
اعتبارية)
ﺻﻔﺗﮫ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ

الشكل
عضوية اللجان

القانوني
للشركة
ﻣﺳﺎھﻣﮫ

منوذج رقم ( )1السرية الذاتية
ن) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم

ﺟﺎن ﻟوك روﺑرت ﺟورﺟ ون

الرباعي

تاريخ

ﻓرﻧﺳﻲ

اجلـنسـيـة

۱٦/۰٤/۱۹٦۲

امليالد

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
املؤهل

م
1
2

التخصص
ﻋﻠوم ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ

ﺑﻛﺎﻟرﯾوس
ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر

تاريخ احلصول عل املؤهل
۱۹۸۷
۱۹۹٤

ﻣﻛﺎﻧﯾﻛﺎ

اسم اجلهة املاحنة
ﻣﻌﮭد ﺑﺎرﯾس ﻟﻠدراﺳﺎت
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ

3
4
5
ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
الفرتة
۲۰۱۹-۲۰۰٤

جماالت اخلربة
اﻟﺗﺎﻣﯾن واﻋﺎدة اﻟﺗﺎﻣﯾن

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة نخرى (مدرجة نو غري مدرجة) نو ني شركة نخرى نياً كان شكلها
القانوني نو اللجان املنبثقة منها:
صفة العضوية
م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

(تنفيذي غري
تنفيذي مستقل)

1

اﻋﺎدة

2

ﺑروﺑﺗﺎز

اﻋﺎدة اﻟﺗﺎﻣﯾن
اﻋﺎدة اﻟﺗﺎﻣﯾن

ﻏﯾر ﺗﻧﻘﯾذي

طبيعة العضوية
(بصفت الشخصية
اثل عن شخصية
اعتبارية)
ﺻﻔﺗﮫ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
ﺻﻔﺗﮫ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ

3
4
�

الشكل
عضوية اللجان

القانوني
للشركة
ﻣﺳﺎھﻣﺔ

منوذج رقم ( )1السرية الذاتية
ن) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم

ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻣﯾر ﻋﺎﯾض اﻟﻣﺳﻌودي اﻟﻌﺗﯾﺑﻲ

الرباعي

تاريخ

ﺳﻌودي

اجلـنسـيـة

۱/۷/۱۳۸۳ه

امليالد

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

1

ﺑﻛﺎﻟورﯾوس
ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ادارة اﻋﻣﺎل

3

ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻻدارة اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ

2

تاريخ احلصول عل املؤهل
۱۹۸۹

التخصص
اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ
ﺗﻣوﯾل

۱۹۹۳

إدارة

۲۰۱۳

اسم اجلهة املاحنة
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﻣﺎم ﻣﺣﻣد ﺑن ﺳﻌود
ﺟﺎﻣﻌﺔ وﯾﺳﺗرن ﻣﯾﺗﺷﯾﻐﺎن
ﺟﺎﻣﻌﺔ ھﺎرﻓﺎرد

4
5
ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
جماالت اخلربة
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺑﺣري

الفرتة
۲۰۱٥-۲۰۰٥

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة نخرى (مدرجة نو غري مدرجة) نو ني شركة نخرى نياً كان شكلها
القانوني نو اللجان املنبثقة منها:
صفة العضوية
م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

(تنفيذي غري
تنفيذي مستقل)

1
2
3
4

طبيعة العضوية
(بصفت الشخصية
اثل عن شخصية
اعتبارية)
ﺻﻔﺗﮫ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ

ﺑﻧك اﻟرﯾﺎض
ﺷرﻛﺔ اﻟﻐﺎز واﻟﺗﺻﻧﯾﻊ
اﻻھﻠﯾﺔ

ﺻﻔﺗﮫ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
�

الشكل
عضوية اللجان

القانوني
للشركة

ﻋﺿو ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﺧﺎ طر
ﻋﺿو ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ
رﺋﯾس ﻟﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

منوذج رقم ( )1السرية الذاتية
ن) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم

ﺣﺳﺎم ﺑن ﺑﻧدر ﺑن ﻓﮭد اﻟﺳوﯾﻠم

الرباعي

تاريخ

ﺳﻌودي

اجلـنسـيـة

۱۹۸۲-۲-۱۹

امليالد

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

1

ﺑﻛﺎﻟورﯾوس

2
3

تاريخ احلصول عل املؤهل

التخصص
ھﻧدﺳﺔ ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ) اﻟﻛﺗروﻧﯾﺎت
واﺗﺻﺎﻻت(

ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر

۲۰۰٦
۲۰۱۲

اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ

اسم اجلهة املاحنة
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﻛواري

4
5
ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
الفرتة
۲۰۱٦-۲۰۱٥
۲۰۱٤-۲۰۰٦

جماالت اخلربة
ﺗم اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر )ﺳﺎﻟك-ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺻﻧدوق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرت
اﻟﻌﺎﻣﺔ( ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﻧدﻣﺎﺟﺎت واﻻﺳﺗﺣواذات.
ﺗم اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﺑﻧك اﻟرﯾﺎض  ,اﻟﺑﻧك اﻻھﻠﻲ وﺑﻧك ﺳﺎﻣﺑﺎ ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﺗﻲ
ﺗﺷﻣل اﻻﺋﺗﻣﺎن  ,اﻟﺧزﯾﻧﺔ ,اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ.

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة نخرى (مدرجة نو غري مدرجة) نو ني شركة نخرى نياً كان شكلها
القانوني نو اللجان املنبثقة منها:
صفة العضوية
م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

(تنفيذي غري
تنفيذي مستقل)

1
2

اﻋﺎدة

إﻋﺎدة ﺗﺄﻣﯾن

ﻋﺿو ﻣن ﺧﺎرج
اﻟﻣﺟﻠس

3
4
�

طبيعة العضوية
(بصفت الشخصية
اثل عن شخصية

الشكل
عضوية اللجان

للشركة

اعتبارية)
ﺑﺻﻔﺗﮫ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ

القانوني

ﻋﺿو ﻟﺟﻧﺔ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

ﻣدرﺟﺔ

منوذج رقم ( )1السرية الذاتية
ن) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم

دﻛﺗور ھﻘر ﺑﯾﺗر ﻓراﻧز

الرباعي
اجلـنسـيـة

تاريخ

اﻟﻣﺎﻧﻲ

۰۳/۱۰/۱۹٥٥

امليالد

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م
1
2

املؤهل
دﺑﻠوﻣﺎ  /ﺗﻌﺎدل ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر

تاريخ احلصول عل املؤهل
۱۹۸۲

التخصص
اﻗﺗﺻﺎد
اﻗﺗﺻﺎد

دﻛﺗوراه

3

۱۹۸٥

اسم اجلهة املاحنة
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛوﻧﺳﺗﺎﻧز اﻻﻟﻣﺎﻧﯾﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛوﻧﺳﺗﺎﻧز اﻻﻟﻣﺎﻧﯾﺔ

4
5
ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
جماالت اخلربة

الفرتة
۲۰۱۸-۲۰۱۲

رﺋﯾس ﺗﻧﻔﯾذي ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ أﻋﺎدة ﺗﺎﻣﯾن

۲۰۱۲-۲۰۰۸

رﺋس اﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ إﻋﺎدة ﺗـﺎﻣﯾن

۲۰۰۸-۲۰۰٤

رﺋﯾس ﺷرﻛﺔ أﻋﺎدة ﺗﺎﻣﯾن وﻣدﯾر ﻣﻧطﻘﺔ

۱۹۹۷-۱۹۹٤

رﺋﯾس اﻟﻔرع اﻻﺳﯾوي ﻟﺷرﻛﺔ اﻋﺎدة ﺗﺎﻣﯾن

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة نخرى (مدرجة نو غري مدرجة) نو ني شركة نخرى نياً كان شكلها
القانوني نو اللجان املنبثقة منها:
صفة العضوية
م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

(تنفيذي غري
تنفيذي مستقل)

1
2
3
4
�

طبيعة العضوية
(بصفت الشخصية
اثل عن شخصية
اعتبارية)

الشكل
عضوية اللجان

القانوني
للشركة

منوذج رقم ( )1السرية الذاتية
ن) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم

ﻣﺎﺑوﻛس ﻣﺎرك اﻟﻛﺳﻧدر ﻗﺎﺑرﯾل ھوﻗو

الرباعي

تاريخ

ﻓرﻧﺳﻲ  /ﺳوﯾﺳري

اجلـنسـيـة

۰۳/۰۷/۱۹٦۹

امليالد

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م
1

املؤهل

التخصص
اﻛﺗواري

زﻣﺎﻟﺔ اﻛﺗواري

تاريخ احلصول عل املؤهل
۱۹۹٤

2

اسم اجلهة املاحنة
اي اس اف اس  /ﻟﯾ ون
ﻓرﻧﺳﺎ

3
4
5
ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
الفرتة
۲۰۰٤-۱۹۹٤
۲۰۲۰-۱۹۹٤
۲۰۲۰-۱۹۹۷

جماالت اخلربة
اﻛﺗواري
اﻛﺗﺗﺎب
ادارة

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة نخرى (مدرجة نو غري مدرجة) نو ني شركة نخرى نياً كان شكلها
القانوني نو اللجان املنبثقة منها:
صفة العضوية
م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

(تنفيذي غري
تنفيذي مستقل)

1

ﻣﺎت ﻣﺎرت

2

اس ﺑﻲ ام اس

3

ﻗﺎﺑﺿﮫ

ﻏﯾر ﺗﻧﻔﯾذي
ﻏﯾر ﺗﻧﻔﯾذي

4
�

طبيعة العضوية
(بصفت الشخصية
اثل عن شخصية
اعتبارية)
ﺻﻔﺗﮫ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
ﺻﻔﺗﮫ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ

الشكل
عضوية اللجان

القانوني
للشركة
ﻣﺣدودة
ﻣﺳؤﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة

منوذج رقم ( )1السرية الذاتية
ن) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم

ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑدﷲ ﺑن ﺻﺎﻟﺢ ﺑن دﺑﺎب اﻟﻐﺎﻣدي

الرباعي

تاريخ

ﺳﻌودي

اجلـنسـيـة

 ٥ﻧوﻓﻣﺑر ۱۹٦٤

امليالد

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

1

ﺑﻛﺎﻟورﯾس

التخصص
ﻋﻠوم ادارة ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ  /اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ

تاريخ احلصول عل املؤهل
۱۹۸۸

2

اسم اجلهة املاحنة
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻓﮭد ﻟﻠﺑﺗرول و
اﻟﻣﻌﺎدن  -اﻟﺳﻌودﯾﺔ

3
4
5
ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
جماالت اخلربة

الفرتة
۲۰۱۹-۲۰۰۳

ﺳﺎﺑك

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة نخرى (مدرجة نو غري مدرجة) نو ني شركة نخرى نياً كان شكلها
القانوني نو اللجان املنبثقة منها:
صفة العضوية
م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

(تنفيذي غري
تنفيذي مستقل)

1
2
3
4
�

طبيعة العضوية
(بصفت الشخصية
اثل عن شخصية
اعتبارية)

الشكل
عضوية اللجان

القانوني
للشركة

منوذج رقم ( )1السرية الذاتية
ن) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم
الرباعي

ﺣﺳﺎم ﺑن ﯾﺣﯾﻰ ﺑن ﻋﺑداﻟﻌزﯾز اﻟﻐرﯾﻣﯾل
تاريخ

ﺳﻌودي

اجلـنسـيـة

۱۹۸۳/۰٤/۱٤

امليالد

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

1

ﺑﻛﻠورﯾس
ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر

إدارة أﻋﻣﺎل

3

ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﺗﻧﻔﯾذي

إدارة ﻋﺎﻣﺔ

2

تاريخ احلصول عل املؤهل

التخصص
ﺣﺎﺳب آﻟﻲ

۲۰۰٥م
۲۰۱۸م
۲۰۱۹م

4

اسم اجلهة املاحنة
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻧﺟﺳﺗون
ﺟﺎﻣﻌﺔ ھﺎرﻓرد -
اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة

5
ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
الفرتة
۲۰۱٦-۲۰۱۱
۲۰۱٦-۲۰۰۸
۲۰۰۸-۲۰۰٥

جماالت اخلربة

وزارة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ھﯾﺋﺔ اﻹﺗﺻﺎﻻت وﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺷرﻛﺔ اﻟﻌﻠم

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة نخرى (مدرجة نو غري مدرجة) نو ني شركة نخرى نياً كان شكلها
القانوني نو اللجان املنبثقة منها:
صفة العضوية
م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

(تنفيذي غري
تنفيذي مستقل)

1
2
3
4
�

طبيعة العضوية
(بصفت الشخصية
اثل عن شخصية
اعتبارية)

الشكل
عضوية اللجان

القانوني
للشركة

منوذج رقم ( )1السرية الذاتية
ن) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم

ﺟﻠﺑﺎن إﺑراھﯾم ﺳﻌد آل ﺟﻠﺑﺎن

الرباعي

تاريخ

اﻟﺳﻌودﯾﺔ

اجلـنسـيـة

امليالد

 ۱٥/۰٥/۱۳۸۹ھـ

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

1

ﺑﻛﺎﻟورﯾوس

2

ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر

3

تاريخ احلصول عل املؤهل

التخصص
ھﻧدﺳﺔ اﻟﻧﻔط
اﻻدارة اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ

۱۹۹٦
۲۰۰۸

إدارة اﻟﺟودة

۲۰۰۹

4

اسم اجلهة املاحنة
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﺑﯾﺗول
اﻻﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم
واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ

5
ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
جماالت اخلربة

الفرتة
۲۰۱٤-۲۰۰۷

ﺷرﻛﺔ اﻟﻐﺎز واﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻷھﻠﯾﺔ

۲۰۲۰-۲۰۱٤

ﺷرﻛﺔ إﺑداﻋﺎت اﻹﻋﻣﺎر اﻟﻣﺣدودة

۲۰۲۰-۲۰۱٤

ﺷرﻛﺔ ﺟﻠﺑﺎن ﻟﻺﺳﺗﺷﺎرات اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة نخرى (مدرجة نو غري مدرجة) نو ني شركة نخرى نياً كان شكلها
القانوني نو اللجان املنبثقة منها:
صفة العضوية
م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

(تنفيذي غري
تنفيذي مستقل)

1
2
3
4
�

طبيعة العضوية
(بصفت الشخصية
اثل عن شخصية
اعتبارية)

الشكل
عضوية اللجان

القانوني
للشركة

منوذج رقم ( )1السرية الذاتية
ن) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم

ﻋﻣرو ﻣﺣﻣد ادﯾب ﺻﻘر

الرباعي
اجلـنسـيـة

تاريخ

ﺳﻌودي

۱٤۰۳-۰۲-۲۳

امليالد

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م

املؤهل

1

ﺑﻛﻠورﯾوس

2

ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر

التخصص

تاريخ احلصول عل املؤهل

ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ

۲۰۰۷
۲۰۱۸

إدارة اﻋﻣﺎل

3

اسم اجلهة املاحنة
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﺗرول
ﻣﻌﮭد ﺟﺎك وﯾﻠش ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺳﺗراﯾر

4
5
ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
الفرتة
۲۰۲۰-۲۰۱۸
۲۰۱۷-۲۰۱٦
۲۰۱٦-۲۰۱٥
۲۰۱٥-۲۰۱۱

جماالت اخلربة
ﻣدﯾر ﻋﺎم ﺗﺧطﯾط اﻷﻋﻣﺎل وﻋﻼﻗﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺑﻣﺻرف اﻟراﺟﺣﻲ
اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺷﺎﻛر
ﻣدﯾر إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺑﺷرﻛﺔ دار اﻷرﻛﺎن ﻟﻠﺗطوﯾر اﻟﻌﻘﺎري
رﺋﯾس ﺷؤون اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻟﺧطوط اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺗﻣوﯾن

۲۰۱۰-۲۰۰٦

ﻣدﯾر إدارة اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻋﻣﺎل واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة نخرى (مدرجة نو غري مدرجة) نو ني شركة نخرى نياً كان شكلها
القانوني نو اللجان املنبثقة منها:
صفة العضوية
م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

(تنفيذي غري
تنفيذي مستقل)

1
2
3
4
�

طبيعة العضوية
(بصفت الشخصية
اثل عن شخصية
اعتبارية)

الشكل
عضوية اللجان

القانوني
للشركة

منوذج رقم ( )1السرية الذاتية
ن) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم

ﺧﺎﻟد ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻓﯾﺻل اﻟﻣﻌﻣر

الرباعي

تاريخ

ﺳﻌودي

اجلـنسـيـة

 ۳رﺟب  ۱٤۰۸ھـ

امليالد

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
املؤهل

م
1

التخصص

ﺑﻛﺎﻟورﯾوس

تاريخ احلصول عل املؤهل
۲۰۱۰

ﻣﺎﻟﯾﺔ

2
3

اسم اجلهة املاحنة
ﺳوﻓﻠك ﺑوﺳطن –
اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة
اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ

4
5
ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
الفرتة
۲۰۱۹-۲۰۱٤
۲۰۲۰-۲۰۱۸

جماالت اخلربة
ﺷرﻛﺔ اﻟﺷراع اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ  -ﻧﺎﺋب اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم
أﻧظﻣﺔ ﺣﻠول اﻟطﺎﻗﺔ  -اﻟﻣؤﺳس واﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة نخرى (مدرجة نو غري مدرجة) نو ني شركة نخرى نياً كان شكلها
القانوني نو اللجان املنبثقة منها:
صفة العضوية
م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

(تنفيذي غري
تنفيذي مستقل)

1
2
3
4
�

طبيعة العضوية
(بصفت الشخصية
اثل عن شخصية
اعتبارية)

الشكل
عضوية اللجان

القانوني
للشركة

)اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ(
ﺗﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻤﻠﮭﺎ وﻣﻜﺎﻓﺎت اﻋﻀﺎﺋﮭﺎ ﻟﻠﺪورة اﻟﺠﺪﯾﺪة اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ) 2020/05/11م(
اﻟﻲ ) 2023/05/10م (ﻋﻠﻤﺎ َ ﺑﺄن اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ھﻢ) :ﻣﺮﻓﻖ اﻟﺴﯿﺮ اﻟﺬاﺗﯿﺔ(
•

اﻻﺳﺘﺎذ  /ھﺸﺎم ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻘﻞ

•

اﻻﺳﺘﺎذ  /ﻋﺒﺪﷲ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺮاج

•

اﻟﺪﻛﺘﻮر  /ﺑﯿﺘﺮ ھﻮﻗﺮ

•

اﻻﺳﺘﺎذ  /طﺎرق ﺣﻤﺰه زﯾﻨﻮ

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن » إﻋﺎدة« اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ
 4130اﻟطرﯾﻖ اﻟداﺋري اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ اﻟﻔرﻋﻲ – اﻟوادي  -وﺣدة رﻗم 1
 - 6684اﻟرﯾﺎض 13313
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﺳﺟل ﺗﺟﺎري 1010250125
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟرﻗﺎﺑﺔ وإﺷراف ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي
ﺗرﺧﯾص رﻗم ت م ن17/20087 /
ھﺎﺗف+966 11 510 2000 :

www.saudi-re.com

”Saudi Reinsurance Company “Saudi Re
4130 Northern Ring Branch Rd -Al Wadi - Unit No 1
Riyadh 13313 - 6684
Kingdom of Saudi Arabia
CR Number: 1010250125
Operating under the supervision of SAMA
Licensed under the number TMN/17/20087
Tel: +966 11 510 2000

منوذج رقم ( )1السرية الذاتية
ن) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم

ھﺷﺎم ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻘل

الرباعي

تاريخ

ﺳﻌودي

اجلـنسـيـة

۱٤/۷/۱۳۹۸

امليالد

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
املؤهل

م

تاريخ احلصول عل املؤهل

التخصص

1

ﺑﻛﺎﻟورﯾس

ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ

۲۰۰۰

2

ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر

ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ

۲۰۰٤

اسم اجلهة املاحنة
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود
ﺟﺎﻣﻌﺔ أﯾﻠوﻧس

3
4
5
ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
الفرتة
۲۰۰٦-۲۰۰۰

جماالت اخلربة
ﻣﺷرف -ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي

۲۰۰۹-۲۰۰۷

اﻟﻣدﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ-ﺷرﻛﺔ ﻧﺎس

۲۰۱٦-۲۰۱۰
 -۲۰۱۷ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺧﮫ

اﻟﻣدﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ – ﻣﺻرف اﻟراﺟﺣﻲ
اﻟﻣدﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ -ﺑﻧك اﻟﺑﻼد

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة نخرى (مدرجة نو غري مدرجة) نو ني شركة نخرى نياً كان شكلها
القانوني نو اللجان املنبثقة منها:
صفة العضوية
م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

(تنفيذي غري
تنفيذي مستقل)

1
2
3
4

ﺷرﻛﺔ إﻋﺎدة

إﻋﺎدة ﺗﺄﻣﯾن

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺳﻛﺎن إﺳﻛﺎن
ﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻷرﺿﯾﺔ
ﺷرﻛﺔ اﻟﻣطﺎﺣن
۱,۲,۳،٤

ﻋﺿو ﻣن ﺧﺎرج
اﻟﻣﺟﻠس

ﺧدﻣﺎت أرﺿﯾﺔ -ﻋﺿو ﻣن ﺧﺎرج
اﻟﻣﺟﻠس
طﯾران
أﻋذﯾﺔ

�

طبيعة العضوية
(بصفت الشخصية
اثل عن شخصية

الشكل
عضوية اللجان

للشركة

اعتبارية)
ﺑﺻﻔﺗﮫ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
ﺑﺻﻔﺗﮫ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
ﺑﺻﻔﺗﮫ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
ﺑﺻﻔﺗﮫ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ

القانوني

ﻋﺿو ﻟﺟﻧﺔ
اﻟﻣراﺟﻌﺔ

ﻣدرﺟﺔ
ﻣﻘﻔﻠﺔ
ﻣدرﺟﺔ
ﻣﻘﻔﻠﺔ

منوذج رقم ( )1السرية الذاتية
ن) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم

ﻋﺑدﷲ ﻋﻠﻲ ﻋﺑدﷲ اﻟﻔراج

الرباعي

تاريخ

ﺳﻌودي

اجلـنسـيـة

۱/۷/۱۳۸٥ھـ

امليالد

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
1

املؤهل
ﺑﻛﺎﻟرﯾوس

م

ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ

2

ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر

ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ

تاريخ احلصول عل املؤهل

التخصص

۱۹۸۹
۱۹۹٦

3

اسم اجلهة املاحنة
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم/اﻟﺳﻌودﯾﺔ
اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ

4
5
ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
الفرتة
۲۰۱۰-۲۰۰۸
۲۰۱۳-۲۰۱۱
۲۰۱٥-۲۰۱۳
۲۰۱۸-۲۰۱٥

جماالت اخلربة
ﺷرﻛﺔ ﺳوﻟﯾدرﺗﻲ ﻟﻠﺗﻛﺎﻓل
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن
اﻟﺑﻧك اﻷھﻠﻲ اﻟﺗﺟﺎري
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻷرﺿﯾﺔ
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ

۲۰۲۰-۲۰۱۸
د) العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة نخرى (مدرجة نو غري مدرجة) نو ني شركة نخرى نياً كان شكلها
القانوني نو اللجان املنبثقة منها:
صفة العضوية
م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

(تنفيذي غري
تنفيذي مستقل)

1
2
3
4
�

طبيعة العضوية
(بصفت الشخصية
اثل عن شخصية
اعتبارية)

الشكل
عضوية اللجان

القانوني
للشركة

منوذج رقم ( )1السرية الذاتية
ن) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم

طﺎرق ﺣﻣزه طﮫ زﯾﻧو

الرباعي

تاريخ

ﺳﻌودي

اجلـنسـيـة

۱۰/۰٦/۱٤۰۱ھـ

امليالد

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م
1

املؤهل

التخصص

ﺑﻛﺎﻟورﯾوس

تاريخ احلصول عل املؤهل
ﻓﺑراﯾر ۲۰۰٤م

ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ

2

اسم اجلهة املاحنة
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود
ﺑﺎﻟرﯾﺎض ،اﻟﺳﻌودﯾﺔ

3
4
5
ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
جماالت اخلربة

الفرتة
ارﻧﺳت آﻧد ﯾوﻧﻎ EY

۲۰۱٤-۲۰۰٦

ھﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ – اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺟﺎن اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠزﻛﺎة واﻟدﺧل
ﻣﻛﺗب طﺎرق زﯾﻧو ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ وﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت

۲۰۱۷-۲۱٤
۲۰۱۹-۲۰۱۷
۲۰۲۰-۲۰۱۹

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة نخرى (مدرجة نو غري مدرجة) نو ني شركة نخرى نياً كان شكلها
القانوني نو اللجان املنبثقة منها:
صفة العضوية
م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

(تنفيذي غري
تنفيذي مستقل)

1
2
3
4
�

طبيعة العضوية
(بصفت الشخصية
اثل عن شخصية
اعتبارية)

الشكل
عضوية اللجان

القانوني
للشركة

منوذج رقم ( )1السرية الذاتية
ن) البيانات الشخصية للعضو املرشح
االسم

دﻛﺗور ھﻘر ﺑﯾﺗر ﻓراﻧز

الرباعي
اجلـنسـيـة

تاريخ

اﻟﻣﺎﻧﻲ

۰۳/۱۰/۱۹٥٥

امليالد

ب) املؤهالت العلمية للعضو املرشح
م
1
2

املؤهل
دﺑﻠوﻣﺎ  /ﺗﻌﺎدل ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر

تاريخ احلصول عل املؤهل
۱۹۸۲

التخصص
اﻗﺗﺻﺎد
اﻗﺗﺻﺎد

دﻛﺗوراه

3

۱۹۸٥

اسم اجلهة املاحنة
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛوﻧﺳﺗﺎﻧز اﻻﻟﻣﺎﻧﯾﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛوﻧﺳﺗﺎﻧز اﻻﻟﻣﺎﻧﯾﺔ

4
5
ج) اخلربات العملية للعضو املرشح
جماالت اخلربة

الفرتة
۲۰۱۸-۲۰۱۲

رﺋﯾس ﺗﻧﻔﯾذي ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ أﻋﺎدة ﺗﺎﻣﯾن

۲۰۱۲-۲۰۰۸

رﺋس اﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ إﻋﺎدة ﺗـﺎﻣﯾن

۲۰۰۸-۲۰۰٤

رﺋﯾس ﺷرﻛﺔ أﻋﺎدة ﺗﺎﻣﯾن وﻣدﯾر ﻣﻧطﻘﺔ

۱۹۹۷-۱۹۹٤

رﺋﯾس اﻟﻔرع اﻻﺳﯾوي ﻟﺷرﻛﺔ اﻋﺎدة ﺗﺎﻣﯾن

د) العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مساهمة نخرى (مدرجة نو غري مدرجة) نو ني شركة نخرى نياً كان شكلها
القانوني نو اللجان املنبثقة منها:
صفة العضوية
م

اسم الشركة

النشاط الرئيس

(تنفيذي غري
تنفيذي مستقل)

1
2
3
4
�

طبيعة العضوية
(بصفت الشخصية
اثل عن شخصية
اعتبارية)

الشكل
عضوية اللجان

القانوني
للشركة

