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 مقدمة

 المحترمين     مساهمي شركة األهلي للتكافلالسادة 

 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
 
 

السنوي لمجلس يسر مجلس إدارة شركة األهلي للتكافل أن يقدم لمساهمي الشركة التقرير 
أنشطة الشركة فيه  ، الذي يستعرضم2017ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في اإلدارة 

حسابات  يمراقبلالتقرير السنوي مرفقًا به ونتائج أعمالها خالل السنة المالية، وإنجازاتها 
 .م2017ديسمبر  31 الشركة والقوائم المالية مع إيضاحاتها عن السنة المالية المنتهية في
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 نبذة عن شركة األهلي للتكافل .1
شركة األهلي للتكافل هي شركة مساهمة 

 70سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/
م( 13/12/2006)الموافق  هـ22/11/1427 بتاريخ
 ه20/11/1427 بتاريخ 262الوزاري رقم  والقرار

م(، وقد تأسست الشركة 2006 /11/12)الموافق 
في مدينة جدة بموجب السجل التجاري رقم 

الصادر من مدينة جدة بتاريخ  4030171573
أعمال مزاولة  ترخيصتمارس الشركة نشاطها بموجب م( و4/8/2007هـ )الموافق 21/7/1428

( بتاريخ 7/20079من مؤسسة النقد العربي السعودي رقم ) ت م ن/صادر  التأمين
وفقًا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته  م(،11/9/2007هـ )الموافق 29/8/1428

 الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي.  التنفيذية
 

 نشاط الشركة  .2
تمارس الشركة أعمال التأمين وفقًا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية 

ذلك من خالل و عن مؤسسة النقد العربي السعودي في مجال تأمين الحماية واإلدخارالصادر 
 تقديم حلول تأمينية لألفراد والمجموعات.

 
 قطاع األفراد 2.1

تقوم الشركة بتقديم حلول تأمينية لألفراد تتناسب مع إحتياجاتهم الحالية والمستقبلية 
، وهي  مع الضوابط الشرعية ةوالمتوافق األهلي للحماية واإلدخار اتمن خالل منتج

 على النحو التالي :
 
 االهلي للحماية واإلدخار. برنامج 
 برنامج األهلي للتعليم. 
 برنامج األهلي للزواج. 
 برنامج األهلي للتقاعد.  

 
 قطاع المجموعات  2.2

 مع الضوابط الشرعية ةالمتوافقتقدم الشركة حلول تأمينية للشركات والمؤسسات 
 التالية :من خالل المنتجات 

 
 اتبرنامج حماية األهلي لرعاية المجموع. 
 اتبرنامج حماية األهلي لمديني المجموع. 
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 رسالة الشركة .3
نسعى أن نكون شركة تأمين سعودية بمعايير عالمية لتقديم منتجاتنا التأمينية إستنادًا إلى 

أفضل الحلول القيم والضوابط الشرعية من خالل اإلستخدام األمثل لمواردنا وإستحداث 
 لتلبية إحتياجات وتوقعات عمالئنا وشركائنا على حد سواء.

 
 رأس مال الشركة واألسهم الحرة .4

ريال سعودي مكون من  166,666,670يبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمصدر 
 ريال سعودي.  10سهم عادي قيمة كل سهم منها 16,666,667

 
 البيان العدد / القيمة

 رأس المال المصرح به سعودي ريال 166,666,670
 عدد األسهم المصدرة سهم 16,666,667
 األسهم الحرة سهم 10,354,167

 رأس المال المدفوع ريال سعودي 166,666,670
 القيمة اإلسمية لكل سهم ريال سعودي 10
 القيمة المدفوعة لكل سهم ريال سعودي10

 
 قائمة المالك الرئيسيين   .5

( من قواعد التسجيل واإلدراج يبين الجدول 45، والمادة 10، النقطة رقم 43)بناًء على المادة 
أدناه وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود لألشخاص )عدا 

( أو أكثر وأي تغيير في تلك %5مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين( الذين لهم مصلحة ما نسبته )
 األحقية خالل السنة:

 
الملكية في  الفرق %

 م2017نهاية 
عدد األسهم في 

 م2017نهاية 
الملكية في 

 م2017بداية 
عدد األسهم في 

 االسم الجنسية م2017بداية  

 البنك األهلي التجاري شركة سعودية 5,000,000 29.99% 5,000,000 29.99% % 0
 الدولية  )آي. إف . سي(مؤسسة التمويل  هيئة دولية 1,370,834 8.23% 1,370,834 8.23% % 0
 إيه جي شركة إف. دبليو. يو شركة ألمانية 2,187,400 13.12% 1,331,367 7.99% (39%)
 شركة في. إتش. في شركة ألمانية 1,250,000 7.49% 839,600 5.04% (33%)
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 المزايا التنافسية .6
أنها أن تعزز قدرة ـالتي من شبجملة من المزايا التنافسية القوية  تتمتع شركة األهلي للتكافل

وتشمل تلك المزايا  الشركة على المنافسة في سوق التأمين في المملكة العربية السعودية،
 ما يلي:

 
  الشراكة اإلستراتيجية مع البنك األهلي التجاري تمكن الشركة من الوصول إلى قاعدة

عام  بنهاية العربية السعوديةفي جميع انحاء المملكة  ين عميليمال 5عريضة من العمالء )
قدر الشركة ل توفير المتواجدين عبر شبكات الفروع البنك في المملكة وبالتالي  (م2017

الثابتة الالزمة إلنشاء شبكة التوزيع التي تعتبر من أهم عوامل النجاح النفقات كبير من 
 في صناعة التأمين. 

  اإلسالمية.توافق منتجات وأعمال الشركة مع أحكام الشريعة 
  تكفل للشركة تقديم منتجاتها عبر فروع البنك األهلي التى البنية التقنية المتطورة

حصول على منتجاتها اللعمالئها  تكفلممكننة التجاري حول المملكة من خالل آليات 
 التأمينية بيسر وسهولة.

  الشرائح. من مختلفتقدم الشركة منتجات تأمينية مبتكرة تغطي كافة إحتياجات العمالء 
  ألعمالها.على تحقيق نمو مستمر الشركة  ساعدي بمالءة مالية عالية مماتتمتع الشركة 

 

 م2017أبرز القرارات واألحداث للشركة لعام  .7
 

   ( أقترح مجلس االدارة صرف توزيعات نقدية م06/03/2017ه )الموافق 07/06/1438بتاريخ
ريال سعودي لكل سهم من  0.5بمقدار  م31/12/2016للمساهمين للسنة المنتهية فى 
مليون ريال سعودي تم اعتماد مقترح التوزيعات  8.33أسهم المساهمين بإجمالي مبلغ 

شعبان  11من قبل المساهمين فى اجتماع الجمعية العامة العادية التي انعقدت بتاريخ 
شعبان  25تم دفع التوزيعات بتاريخ  ( وبناء على ذلكم07/05/2017ه )الموافق 1438
 ( .م21/05/2017ه )الموافق 1438

 
  ( وافق مجلس اإلدارة على دفع 2017أغسطس  14ه ) الموافق 1438ذو القعدة  22بتاريخ

المتعلقة بعام  توزيعات األرباح للمساهمين غير السعوديين بعد خصم ضريبة الدخل
 الف ريال سعودي. 1,490والبالغة  م2016

 
  / 07هـ الموافق 1438شعبان  11بتاريخ  خالد البخيت الطالبصالح د. تم تعيين الدكتور 

 .الذيبان ناصر إبراهيم د. عبدالعزيزعضوًا في لجنة المراحعة خلفا للدكتور /   م2017مايو 
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  30الموافق  ه1439-04-12 خالل إجتماعها المنعقد بتاريخ الجمعية العامة العاديةوافقت-
  على ما يلي: م12-2017
 
 .حوكمة الشركاتدليل  -1
 .الئحة عمل لجنة المراجعة  -2
 .الئحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات  -3
 .سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس اإلدارة  -4
 .مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة واإلدارة التنفيذيةسياسة   -5

 
 ثالث منتجات جديدة للحماية واإلدخار :  م2017الشركة خالل الربع األول من عام  إطالق 

 .برنامج األهلي للتعليم -1
 .برنامج األهلي للزواج -2
 . برنامج األهلي للتقاعد -3

 .مختلفةإجتياجات العمالء من شرائح  تقديم الحلول التأمينية لسدوالتي تستهدف 
 

  إستراتيجية تماشيًا مع إطالق المرحلة األولى للخدمات اإللكترونية للعمالء األفراد
 الشركة في تطوير الخدمات المقدمة عبر القنوات اإللكترونية للعمالء.

 
  جــائزة أفضل شركة تكافل للسنة الثالثة على التوالي حازت شركة األهلي للتكافل

م مقدمة من " المؤتمر الدولي للتامين التكافلي"  2017بالمملكة العربية السعودية لعام 
،كما حاز الرئيس التنفيذي للشركة األستاذ / عبدالرحمن بن صالح العبره على جــائزة 

المـؤتمر الدولي  من "أيضًا م مقــدمة 2017أفضـــــل رئيــس تنفيذي لشركـة تكـــافل لعــام 
 .للتــامين التكـافـلي"

 
  التوقعات والخطط المستقبلية .8

  تسعى الشركة  إلى تعزيز وتطوير قنوات البيع الحالية لتحسين جودة المبيعات من خالل
زيادة اإلهتمام بتدريب الكوادر وتحسين الخدمات المتعلقة في عملية البيع والتواصل مع 

 العمالء.
 نمو حجم محفظتها التأمينية من خالل تفعيل قنوات البيع المباشرإلى  تسعى الشركة 

 لمنتجات التأمين الجماعي للشركات. والتأمين المصرفي
 متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية  جديدة تستهدف الشركة طرح حلول تأمينية

 لعمالئها مما يمكنها من اإلستحواذ على حصة سوقية من شرائح جديدة في  المجتمع.
 م2018خالل عام  الشركة إلطالق المرحلة الثانية من الخدمات اإللكترونية لألفراد تهدف. 
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 أبرز النتائج المالية .9
 38.53م بصافي أرباح قبل الزكاة بلغت 2017أنهت شركة األهلي للتكافل السنة المالية 

  م2016مليون ريال للعام  33,34مليون ريال سعودي مقارنة بصافي أرباح قبل الزكاة قدرها 
حققت الشركة إجمالي إشتراكات تأمين مكتتبة لعام كما  .م2016عن  % 16ها قدرو بزيادةأي 

مليون ريال سعودي لعام  356,28مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ  353.11م بلغت 2017
 .مقارنة بالعام السابق %1قدره و بإنخفاضم وذلك 2016

 
 م2017األداء السنوي لشركة األهلي للتكافل للسنة المالية  .10

 
 حملة الوثائقلتأمين ال عمليات 10.1

 

   مليون ريال سعودي  
 نسبة الفرق 

 م(2016م/2017)
 مبلغ الفرق 

 الوصف م2017 م2016 م2015 م2014 م2013 م(2016م/2017)
 إجمالي إشتراكات التأمين المكتتبة 353.11 356.28 361.05 340.51 230.70 (3.17) (1%)
 فائض السنة من عمليات التأمين 43.02 40.92 43.45 37.91 6.34 (2.10) (5%)

 كنقد في البن 26.31 18.91 38.82 102.71 34.78 7.41 39%

(7%) (55.36) 609.46 703.57 778.67 749.77 694.41 
بالوحدات لحملة إستثمارات مرتبطة 

 الوثائق

(37%) (45.21) 0.00 0.00 70.03 122.16 76.94 
إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 قائمة الدخل
 اإلحتياطي الفني لعمليات التأمين 716.89 767.61 798.13 730.73 617.66 (50.72) (7%)
 موجودات عمليات التأمينإجمالي  843.01 943.55 911.48 815.90 646.64 (100.55) (11%)
 إجمالي مطلوبات عمليات التأمين 325.31 930.16 902.17 810.94 645.47 (104.85) (11%)

 
  مقارنًة بعام  م2017في إجمالي إشتراكات التأمين المكتتبة في عام  اإلنخفاضيعود

لقطاع األفراد في إجمالي إشتراكات التأمين المكتتبة  إلى إنخفاضبشكل عام  م2016
 التأمين إشتراكات إجمالي بلغحيث السابق  مقارنة بالعام %8.8بنسبة خالل العام 

 246.16 بمبلغ مقارنة سعودي ريال مليون 224,40 م2017لعام  األفراد لقطاع المكتتبة
وفي المقابل إرتفع إجمالي إشتراكات التأمين المكتتبة  .م2016 لعام سعودي ريال مليون

 إشتراكات إجمالي بلغحيث مقارنة بالعام السابق  %16.9لقطاع المجموعات بنسبة  
 مقارنة سعودي ريال مليون 128,71 م2017لعام  المجموعات لقطاع المكتتبة التأمين
 م.2016 لعام سعودي ريال مليون 110.12 بمبلغ

 م مقارنة بالعام 2017في الفائض من عمليات التأمين للعام الحالي  الزيادة يعود سبب
المطالبات المتكبدة لمنتجات  م بشكل عام إلى إنخفاض في صافي2016السابق 

 .المجموعات
 الزيادة في التحصيالت من العمالءبشكل عام إلى  الزيادة في رصيد النقد في البنك تعزي. 
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 خالل عام  بالوحدات لحملة الوثائق اإلستثمارات المرتبطةعزى اإلنخفاض في قيمة ي

المقابل تحسن سعودي. بمليون ريال  116 بمبلغإستثمارات  وجود إسترداداتإلى  م2017
م حيث 2017للعام الحالي  بالوحدات لحملة الوثائق اإلستثمارات المرتبطةأداء العائد من 

مليون ريال للعام  10,61مليون ريال مقارنة بمبلغ  60,70 بمبلغ وقدره %472 بنسبةإرتفع 
 م.2016السابق 

  حملة ل بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلعزى اإلنخفاض في قيمة اإلستثمارات ي
إلى اإلستثمارات  مليون ريال 62,56وجود تحويل مبلغ إلى  م2017خالل عام الوثائق 

 .لمساهمينل بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 في مساهمات  اإلنخفاضإلى  ي لعمليات التأمينالفن يفي اإلحتياط اإلنخفاضعزى ي

 م2017لعام لقطاع األفراد  المحفظة التأمينية إلنخفاضلحملة الوثائق نتيجة  اتاإلستثمار
لحملة  اإلستثماراتمساهمات  حيث تقوم الشركة بعمل إحتياطي فني مقابل إجمالي، 

 .الوثائق
  م2016م مقارنة بعام 2017لعام  اإلنخفاض في إجمالي موجودات عمليات التأمينيعود 

 .لعمليات التأمينرصيد اإلستثمارات بشكل عام إلى اإلنخفاض في 
  م 2016م مقارنة بعام 2017عام ليعود اإلنخفاض في إجمالي مطلوبات عمليات التأمين

إلى  ضافةباإلاإلحتياطي الفني لعمليات التأمين  رصيدبشكل عام إلى اإلنخفاض في 
إنخفاض رصيد المستحق لعمليات  و إجمالي المطالبات القائمة رصيد اإلنخفاض

 .المساهمين
 
 
 

 

حماية األهلي لمديني 
المجموعات

115.38
32.68%

حماية األهلي لرعاية 
المجموعات

13.33
3.77%

الحماية -منتجات األفراد 
واإلدخار
224.40

63.55%

م2017لعام على مستوى المنتجاتإجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
مليون ريال سعودي

مليون ريال سعودي353.11: اإلجمالي 
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 عمليات المساهمين 10.2

 

   مليون ريال سعودي  
 نسبة الفرق 

 م(2016م/2017)
 مبلغ الفرق 

 الوصف م2017 م2016 م2015 م2014 م2013 م(2016م/2017)
 صافي ربح السنة قبل الزكاة 38.53 33.34 34.40 30.25 8.05 5.19 16%

56% 2.11 5.72 2.12 1.17 3.79 5.90 
أرباح من إستثمارات بالقيمة العادلة من 

 خالل قائمة الدخل

42% 71.98 128.66 130.78 164.45 172.15 244.13 
إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 الدخلقائمة 
 إجمالي موجودات المساهمين 269.48 240.82 214.05 181.66 150.50 28.66 12%
 إجمالي مطلوبات المساهمين 28.40 25.11 19.88 16.11 10.86 3.29 13%

 

 

 

 

حماية األهلي لمديني 
المجموعات

102.89
28.88%

حماية األهلي لرعاية 
المجموعات

7.23
2.03%

الحماية -منتجات األفراد 
واإلدخار
246.16

69.09%

م2016لعام على مستوى المنتجاتإجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
مليون ريال سعودي

مليون ريال سعودي356.28: اإلجمالي 
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 السنة مع مقارنة م2017 عام من الحالية للسنة الزكاة قبل الربح صافي إرتفاع سبب يعود 

 نتيجة التأمين عمليات من للسنة االكتتاب فائض في الزيادة إلى م2016 عام من السابقة
 المساهمين أموال استثمارات أرباح صافي في إرتفاع باإلضافة اإلكتتاب أداء لتحسن
 . السابقة بالسنة مقارنة الحالية للسنة

 في إنخفاض كخسائر ريال مليون 2.2 مبلغ بتسجيل قامت قد الشركة أن إلى اإلشارة تجدر
 .م2016 ديسمبر 31 في المنتهية الفترة عن للبيع المتاحة اإلستثمارات قيمة

  للعام  األرباح من اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل اإلرتفاعيعود سبب
نتيجة  السوق وكذلك عتباراتإل نتيجةإلى تحسن في أداء المحفظة اإلستثمارية م 2017

 .الخاصة بعمليات المساهمينات اإلستثمار إلرتفاع العائد على
  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل لعام  اتمبلغ اإلستثماررصيد تعود الزيادة في

عمليات ات لضمن محفظة اإلستثمار الدخول في إستثمارات جديدةم إلى 2017
مقارنة بالعام  %56هذه اإلستثمارات بنسبة من إرتفاع العائد . باإلضافة إلى المساهمين

مليون  3.79مقارنة بمبلغ  مليون ريال سعودي 5,90م 2017لعام  السابق حيث بلغ العائد
 . م2016ريال سعودي عن عام 

  م 2016مليون ريال في عام  240.82المساهمين من  موجوداتيعود سبب إرتفاع مجموع
يمة إلى الزيادة في ق %12مليون ريال في العام الحالي بمعدل إرتفاع قدره  269.48إلى 

 .  المساهمينأموال إستثمارات 
  م إلى 2016مليون ريال في عام   25,11يعود سبب االرتفاع في مطلوبات المساهمين من

إلى الزيادة في مخصص  %13مليون ريال في العام الحالي بمعدل إرتفاع قدره  28,40
 .م2017الزكاة والضرائب المستحقة عن عام  

 
 لسنة الحالية بالسنوات السابقةا للشركة ككل عن  مقارنة المركز المالي 10.3

 

   مليون ريال سعودي  
 نسبة الفرق 

 م(2016م/2017)
 مبلغ الفرق 

 الوصف م2017 م2016 م2015 م2014 م2013 م(2016م/2017)
 إجمالي الموجودات 1,112.49 1,184.37 1,125.53 997.56 797.14 (71.88) (6%)
 إجمالي المطلوبات 853.70 955.27 922.06 827.05 656.33 (101.57) (11%)

 إجمالي حقوق المساهمين 241.10 215.71 194.17 165.55 139.64 25.39 12%
 

 1,112.49م إلى 2016مليون ريال في  1,184.37مجموع الموجودات من  يعود إنخفاض 
 باإلضافة إلىتأمين ال عملياتفي إستثمارات  اإلنخفاضم إلى 2017مليون ريال في عام 

 .م2017لعام المستحق من عمليات التأمين  إنخفاض رصيد
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 مليون  853.70م إلى 2016مليون ريال في  955.27من مجموع المطلوبات  يعود إنخفاض

اإلحتياطي الفني لعمليات التأمين باإلضافة  رصيد في إنخفاضإلى م 2017ريال في عام 
القائمة و إنخفاض رصيد المستحق لعمليات رصيد إجمالي المطالبات في إلى اإلنخفاض 

 المساهمين.
  م إلى 2016مليون ريال في  215,71تعود الزيادة في مجموع حقوق المساهمين  من

للعام  المبقاةزيادة في األرباح الإلى  %12م وبنسبة 2017مليون ريال في عام   241,10
 م.2017الحالي 

 
 

             

 
 
 

 

8.05 

30.25 

34.40 

33.34 

38.53

2013

2014

2015

2016

2017

صافي ربح السنة قبل الزكاة
مليون ريال سعودي

0.48 

1.81 

2.06 

2.00 

2.31 

2013

2014

2015

2016

2017

ربحية السهم 
ريال سعودي

150.50 

181.66 

214.05 

240.82 

269.48

2013

2014

2015

2016

2017

إجمالي موجودات المساهمين
مليون ريال سعودي
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 نتائج األداء حسب القطاعات .11

 الحماية واإلدخار -األفراد  اتمنتج 11.1
للفترة لالفراد الحماية واإلدخار  منتجاتحققت االشتراكات المنتظمة من مبيعات 

مليون ريال،  224,40م مساهمات إجمالية قدرها 2017ديسمبر  31يناير إلى  1من 
مليون ريال، 246,16م والبالغ 2016بالمقارنة مع العام  %8,8بلغ  إنخفاضبمعدل 

 .لألفراد الحماية واإلدخار منتجاتمبيعات  إنخفاضبسبب وذلك 
 

 

10.86 

16.11 

19.88 

25.11 

28.40

2013

2014

2015

2016

2017

إجمالي مطلوبات المساهمين
مليون ريال سعودي

139.64 

165.55 

194.17 

215.71 

241.10

2013

2014

2015

2016

2017

إجمالي حقوق المساهمين
مليون ريال سعودي

212.89 

233.13 

258.02 

246.16 

224.40 

2013

2014

2015

2016

2017

لمنتجات إجمالي إشتراكات التأمين المكتتبة
الحماية واإلدخار-األفراد 

مليون ريال سعودي
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 منتجات المجموعات 11.2
 حماية األهلي لرعاية المجموعات 11.2.1

فرد مقارنة بعدد  41,835م بتوفير التغطية التأمينية لعدد 2017قامت الشركة في عام 
التأمين  إشتراكات، وقد بلغ إجمالي %325قدرها  بزيادةم 2016فردًا لعام  9,855

م 2016مليون ريال لعام  7.23م مقارنًة بـ 2017مليون ريال للعام  13,33المكتتبة 
باإلضافة إلى نمو المحفظة  إلرتفاع مبيعات المنتجنظرًا  %84قدره و بإرتفاع

 .التأمينية لهذا المنتج
 

 
  

 حماية األهلي لمديني المجموعات 11.2.2
التأمين المكتتبة من منتج حماية األهلي لمديني المجموعات  إشتراكاتبلغ إجمالي 

مليون ريال خالل  102.89م مقارنَة بمبلغ 2017 الحاليمليون ريال خالل العام 115,38
المحفظة التأمينية لهذا  نمووالناجم عن  %12قدره  وبإرتفاعم 2016العام السابق 

 . المنتج
 

 
 

4.34 

4.65 

4.51 

7.23 

13.33 

2013

2014

2015

2016

2017

إجمالي إشتراكات التأمين المكتتبة 
حماية األهلي لرعاية المجموعات

مليون ريال سعودي

13.47 

102.72 

98.52 

102.89 

115.38 

2013

2014

2015

2016

2017

إجمالي إشتراكات التأمين المكتتبة 
حماية األهلي لمديني المجموعات

مليون ريال سعودي
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  الموحدة التحليل الجغرافي لإليرادات .12

تزاول شركة األهلي للتكافل عملياتها تحديدًا في المملكة العربية السعودية فقط، وليس 
لديها أي شركات تابعة أو فروع داخل المملكة أو خارجها، الرسم أدناه يوضح التحليل 

 31 في المنتهية للسنة الموحدة )إجمالي إشتراكات التأمين المكتتبة الجغرافي لإليرادات
 .م2017ديسمبر 

 

 
 
 
 

  معايير المحاسبة المتبعة للقوائم المالية  .13
تقوم الشركة بإعداد قوائمها المالية طبقًا لمعايير المحاسبة الدولية الخاصة بالتقارير المالية، 
وتؤكد الشركة عدم وجود أّية فروقات جوهرية أو أثر مالي على القوائم المالية نتيجة إلعدادها 

سبين وفقًا للمعايير التقارير الدولية مقارنة لتلك الصادرة عن الهيئة السعودية للمحا
 .إعداد وحفظ السجالت المحاسبية بالشكل الصحيحالقانونيين ويقر مجلس اإلدارة أنه تم 

 
 سياسة توزيع األرباح .14
  الزكاة و ضريبة إن سياسة الشركة تعتمد على توزيع األرباح على المساهمين )بعد خصم

االستثماري الدخل و مصاريف وحقوق حاملي وثائق التأمين( وذلك من منطلق  تعزيز العائد 
للشركاء بصورة سنوية بناء على دخل الشركة ووضعها المالي وأحوال السوق واألوضاع 
االقتصادية العامة باإلضافة إلى عوامل أخرى، منها وجود توافر فرص استثمارية ومتطلبات 

حتياجات النقدية والمالية والتوقعات التجارية، إلى غير ذلك من إعادة االستثمار، واال
 .ارات التنظيمية األخرىاالعتب

أخرى
31.21

8.84%
الشرقية
53.95
15.28%

الوسطى
43.60
12.35%

الغربية
224.35

63.53%

على مستوى المملكة 2017إجمالي إشتراكات التأمين المكتتبة لعام 
مليون ريال سعودي-بحسب المناطق  

مليون ريال سعودي353.11: اإلجمالي 
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  وعلى الرغم من توقع الشركة توزيع أرباح سنوية للمساهمين فإنه ال توجد ضمانات لتوزيع
فعلي لألرباح كما ال يوجد أي ضمان للمبالغ التي سيتم توزيعها في أي سنة في المستقبل 

تي تنص على ( من النظام األساسي ال45ويخضع توزيع األرباح للشروط الواردة في المادة )
 "توزع أرباح الشركة الصافية على الوجه التالي:

 تجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة. -1
( من األرباح الصافية لتكوين احتياطٍي نظامٍي، ويجوز للجمعية العامة  %20ُتجنب ) -2

 .العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور إجمالي رأس المال المدفوع 
العامة العادية، بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة، أن ُتجنب نسبًة مئوية معينًة من للجمعية  -3

األرباح السنوية الصافية لتكوين احتياطٍي إضافي وتخصيصه لغرٍض أو أغراض معينة 
 .تقررها الجمعية العامة

( من رأس المال %5ُيوزع من الباقي بعد ذلك دفعًة أولى للمساهمين ال تقل عن ) -4
 ، المدفوع

( من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة، %10ُتخصص بعد ما تقدم نسبٌة ال تزيد على ) -5
مع مراعاة األنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة ومؤسسة النقد العربي 

 السعودي بهذا الشأن.
وُيوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح أو يحول إلى حساب  -6

 رباح المبقاة.األ
 

  :م6201عن العام المالي  م2017في عام  األرباح التي تم توزيعها على المساهمين
( أقترح مجلس االدارة صرف توزيعات نقدية م06/03/2017ه )الموافق 07/06/1438بتاريخ 

ريال سعودي لكل سهم من أسهم  0.5بمقدار  م31/12/2016للمساهمين للسنة المنتهية فى 
مليون ريال سعودي تم اعتماد مقترح التوزيعات من قبل  8.33المساهمين بإجمالي مبلغ 

ه 1438شعبان  11المساهمين فى اجتماع الجمعية العامة العادية التي انعقدت بتاريخ 
ه )الموافق 1438شعبان  25تم دفع التوزيعات بتاريخ  ( وبناء على ذلكم07/05/2017)الموافق 

 ( .م21/05/2017
 

 م2017 البيان
 ريال سعودي 8,333,333 إجمالي المبلغ الموزع

 ريال سعودي 0,5 حصة السهم الواحد
 %5 نسبة التوزيع من القيمة األسمية للسهم

 م2017مايو  7 تاريخ اإلستحقاق – أحقية األرباح
 م2017مايو  21 تاريخ التوزيع

 البنكي الخاص بالمساهم حسابلتحويل ل التوزيعطريقة 
 

  .األرباحوجد أي ترتيبات أو إتفاقيات تنازل بموجبها أي من المساهمين عن حقه في تو ال 
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 بيان بعدد األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة و/أو أقاربهم من الدرجة األولى وتغيرها .15
 

 م :2017االدارة خالل دورته الحالية في عام بيان بعدد االسهم المملوكة ألعضاء مجلس 
 

 صفة العضوية طبيعة العضوية اسم العضو

عدد 
 األسهم

 م2017

عدد 
 األسهم

 م2016

عدد 
 األسهم

 م2015
 نسبة الفرق 

 م(2016م/2017)
 %0 *1000 *1000 *1000 غير تنفيذي رئيس بليهيد ناصر البليهيد

 %0 *1000 *1000 *1000 ستقلم نائب الرئيس حفني علي احمد م. صالح
 %0 1000 1000 1000 ستقلم عضو خاشقجي خالد محمد عمرو

 %0 *1000 *1000 *1000 غير تنفيذي عضو عبدالله علي عبدالله الفراج
 %0 *1000 *1000 *1000 غير تنفيذي عضو السقاف عباس عمر فيصل
 %0 *1000 *1000 *1000 ستقلم عضو مالئكة صالح جميل جمال

 %0 **1000 **1000 **1000 غير تنفيذي عضو مانفريد جوزيف ديرهايمر د.
 %0 **1000 **1000 **1000 غير تنفيذي عضو أنصاري الله رفيق محمد أويس محمد

 (%100) ***1000 ***1000 - غير تنفيذي عضو ولفجانج جيموند
 

 التجاري.*     أسهم ضمان عضوية محجوزة لصالح العضو من محفظة البنك األهلي 
 .FWU**   أسهم ضمان عضوية محجوزة لصالح العضو من محفظة شركة 
 .VHV*** أسهم ضمان عضوية محجوزة لصالح العضو من محفظة شركة 

 
وال توجد أي حقوق خيارات في أسهم او أي إستثمارات أو إحتياطيات أخرى لفائدة أعضاء 

 المجلس أو كبار التنفيذيين أو العاملين أو أسرهم. 
 
 

 مجلس اإلدارة  .16
تتمثل المهمة الرئيسية لمجلس اإلدارة في وضع وضمان تنفيذ الخطط والسياسات الشاملة 
واألهداف المالية للشركة، ويقوم مجلس اإلدارة بإعتماد كافة المخصصات المالية 
والميزانيات ويعمل من خالل لجانه المختلفة على متابعة سير العمل ومدى اإللتزام 

قيقها، إلى جانب ذلك يلتزم المجلس بحماية مصالح المساهمين واألطراف باألهداف وتح
المعنيين من خالل ضمان التقيد التام بكافة القواعد واللوائح المطبقة حسب ما هو 

ولم يرد  حوكمة الشركات التي تم إعتمادها منصوص عليه في عقد تأسيس الشركة والئحة
 لمجلس اإلدارة اي مقترحات او ملحوظات حيال الشركة وآدائها.
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  تكوين مجلس اإلدارة، عضويته والتمثيل فيه 16.1
يتكون مجلس اإلدارة من تسعة أعضاء، وقد تم إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة  لدورته 

 م.25/06/2019م والتي تنتهي في  26/06/2016الجديدة بتاريخ 
 

يبين الجدول أدناه تكوين مجلس اإلدارة لدورته الحالية من حيث المنصب والتصنيف 
 في مجالس إدارة شركات أخرى:وعضوياتهم الحالية أو السابقة والجهة التي يمثلها 

 

طبيعة  اسم العضو
 العضوية

صفة 
 العضوية

الجهة التي 
في  يمثلها

 الشركة

في  الحالية عضويته
 مجالس إدارة شركات

 أو من مديريها أخرى

داخل/ خارج 
 المملكة

الكيان القانوني 
 للشركة

 عضويته
في  السابقة

مجالس إدارة 
أو  أخرى شركات

 من مديريها

داخل/ 
خارج 

 المملكة

الكيان 
القانوني 
 للشركة

بليهيد ناصر 
غير  رئيس البليهيد

 تنفيذي

البنك األهلي 
، التجاري

مساهم رئيسي 
لشركة األهلي 

 للتكافل

دبليو إل  باكوشركة 
ذات مسؤولية  البحرين إل

 - - - محدودة

 احمد م. صالح
 حفني علي

نائب 
 - ستقلم الرئيس

مساهمة  السعودية شركة حلواني إخوان
 مدرجة

شركة تهامة 
لإلعالن 

والعالقات 
 العامة

مساهمة  السعودية
 مدرجة

      

مساهمة  مصر شركة حلواني إخوان
    مدرجة

      
شركة الشرق األوسط 

مساهمة  السعودية للرعاية الصحية
    مدرجة

      
السعودية  الشركة

للخدمات الصناعية 
 )سيسكو(

مساهمة  السعودية
    مدرجة

      
 السعودية الشركة

 وتنمية للتجارة
  )تصدير( الصادرات

مساهمة  السعودية
    مقفلة

      
هيئة تنمية الصادرات 

    هيئة حكومية السعودية السعودية

      

شركة كنداسة 
مساهمة  السعودية لخدمات المياه

 مقفلة
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 محمد عمرو
 - ستقلم عضو خاشقجي خالد

ذات مسئولية  السعودية المتحدة للسكر
 محدودة

شركة الجبس 
 مدرجة السعودية األهلية

      
شركة عمرو خاشقجي 

ذات مسئولية  السعودية التجارية
    محدودة

      
 قادرون شركة شبكة

 األعمال ألصحاب
 المحدودة واالعاقة

ذات مسئولية  السعودية
    محدودة

      
شركة عمر قاسم 

ذات مسئولية  السعودية العيسائي
    محدودة

      

ذات مسئولية  السعودية شركة الجبس العالمية
    محدودة

عبدالله علي 
غير  عضو عبدالله الفراج

 تنفيذي

البنك األهلي 
، التجاري

مساهم رئيسي 
لشركة األهلي 

 للتكافل

الشركة السعودية 
مساهمة  السعودية للخدمات األرضية

 مدرجة

شركة نجم 
لخدمات 
 التأمين

مساهمة  السعودية
 مقفلة

 عمر فيصل
 عباس

 السقاف
غير  عضو

 تنفيذي

البنك األهلي 
، التجاري

مساهم رئيسي 
لشركة األهلي 

 للتكافل

شركة الشرق األوسط 
لصناعة وإنتاج الورق 

 )مبكو(
مساهمة  السعودية

 مدرجة

شركة األهلي 
المالية )األهلي 

 كابيتال
مساهمة  السعودية

 مقفلة

      

بنك تركيا فاينانس 
مساهمة تركية  تركيا كاتيليم بانكسي

 مقفلة
إيست غيت 
 اإلمارات  كابيتال جروب

ذات مسئولية 
محدودة 
 إماراتية

      
شركة معمار للمعدات 

اإلنشائية والتجارة 
 المحدودة

ذات مسئولية  السعودية
    محدودة

      
شركة محمد أحمد 

مساهمة  السعودية صالح باعشن وشركاه
    مقفلة

 
      

شركة سمت العربية 
السعودية للمقاوالت 

 اإلنشاء العامة
ذات مسئولية  السعودية

 محدودة
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 جميل جمال
 - ستقلم عضو مالئكة صالح

 - - - شراكة اإلمارات شركة جي بي سي إيه
      

الشركة الوطنية 
للصناعات 
 البتروكيماوية
NATPET 

ذات مسئولية  السعودية
    محدودة

      
    شراكة السعودية بي إم سي

مانفريد  د.
جوزيف 
 ديرهايمر

غير  عضو
 تنفيذي

شركة إف دبليو 
، مساهم يو

لشركة رئيسي 
 األهلي للتكافل

شركة إف دبليو 
للتأمين على الحياة 

 لوكس إس إيه 
ذات مسئولية  لوكسمبورغ

 محدودة
ميليتا نورث 

ذات مسئولية  أمريكا  أميريكا
 محدودة

      
شركة إف دبليو 

للتأمين النمسا إيه 
 جي

مساهمة  النمسا
 مقفلة

ناشيونال يونون 
انشورنس اليف 

 )إيه آي جي(
مساهمة  أمريكا 

 مدرجة

      
شركة إف دبليو 

ذات مسئولية  لوكسمبورغ لإلستثمار إس إيه 
    محدودة

      
شركة إف دبليو 

للتكافل جي إم بي 
 إتش 

ذات مسئولية  المانيا
    محدودة

      
شركة إف دبليو إيه 

ذات مسئولية  المانيا جي 
    محدودة

 أويس محمد
 رفيق محمد

 أنصاري الله
غير  عضو

 تنفيذي

شركة إف دبليو 
، مساهم يو

لشركة رئيسي 
 األهلي للتكافل

شركة إف دبليو 
للتأمين على الحياة 

 لوكس إس إيه 
ذات مسئولية  لوكسمبورغ

 - - - محدودة

      
شركة إف دبليو 

ذات مسئولية  لوكسمبورغ لإلستثمار إس إيه 
    محدودة

      
شركة إف دبليو 

للتكافل جي إم بي 
 إتش 

ذات مسئولية  المانيا
    محدودة

      
شركة إف دبليو إيه 

ذات مسئولية  المانيا جي 
    محدودة

      

شركة باك قطر 
 باكستان للتكافل العائلي

مساهمة 
باكستانية غير 

 مدرجة

 
 
 
 
 
 
 

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
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ولفجانج 
غير  عضو جيموند

 تنفيذي

شركة في إتش 
، مساهم  في

لشركة رئيسي 
 األهلي للتكافل

مساهمة  ألمانيا شركة يوروبيين
 ألمانية مدرجة

ناشيونالي 
 سويسرا سويزي

مساهمة 
سويسرية 

 مدرجة
      

شركة إييموبيليير إي 
مساهمة  ألمانيا 2جوزيف 

 ألمانية مدرجة

ناشيونالي 
سويزي إس إيه 

 فرانس
 فرنسا

مساهمة 
فرنسية 
 مقفلة

      

   
ناشيونالي 

سويزي إس إيه 
 بيلجيوم

 بلجيكا
مساهمة 
بلجيكية 
 مقفلة

 

 مجلس اإلدارةاجتماعات  16.2
 جتماعمن تاريخ أخر إ ( إجتماعات5) دعد م2017خالل العام عقد مجلس اإلدارة 

ويوضح الجدول أدناه إجتماعات م ، 2016أكتوبر  17للجمعية العامة والذي كان في 
 وعدد اإلجتماعات التي حضرها أعضاء المجلس : م2017مجلس اإلدارة  خالل عام 

 

طبيعة  اسم العضو
 العضوية

صفة 
 العضوية

 االجتماع
 األول
20 

 فبراير
 م2017

 االجتماع
 الثاني

23 
 إبريل
 م2017

 االجتماع
 الثالث

13 
 يونيو
 م2017

 االجتماع
 الرابع
14 

 أغسطس
 م2017

 االجتماع
 الخامس

18 
 ديسمبر

 م2017

عدد 
اإلجتماعات 

التي 
حضرها 
 العضو

      5 غير تنفيذي رئيس بليهيد ناصر البليهيد
      5 ستقلم نائب الرئيس حفني علي احمد صالحم. 

 4 ستقلم عضو خاشقجي خالد محمد عمرو
 5 غير تنفيذي عضو عبدالله علي عبدالله الفراج

 4 غير تنفيذي عضو السقاف عباس عمر فيصل
 5 ستقلم عضو مالئكة صالح جميل جمال

 1 غير تنفيذي عضو مانفريد جوزيف ديرهايمر د.
 2 غير تنفيذي عضو أنصاري الله رفيق محمد أويس محمد

      5 غير تنفيذي عضو ولفجانج جيموند
 

 بالشركة وكبار التنفيذيين وأعضاء اللجان أعضاء مجلس اإلدارة وبدالت مكافآت 16.3
وأتعاب حضور إجتماعات والنفقات األخرى ذات العالقة تدفع الشركة مكافآت سنوية 

ألعضاء مجلس إدارتها واللجان التابعة لها وفقًا لنصوص نظامها األساسي واالنظمة 
لديها وفق العقود  االخرى ذات العالقة  كما تدفع الشركة أيضًا لكبار التنفيذيين

وكبار التنفيذيين  تم صرف المكافآت الخاصة بالمجلس واللجانوقد  المبرمة معهم
 .وفقًا لسياسة مكافآت المجلس واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين
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 أعضاء مجلس اإلدارة وبدالتمكافآت أواًل: 

 
 حيث سياسة الشركة في مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة تتمثل في األتي:

 
من  ( من النظام األساس للشركة، تتكون مكافأة أعضاء المجلس19طبقًا للمادة ) -1

مبلغًا معين أو بدل حضور عن الجلسات، أو مزايا عينية، أو نسبة معينة من 
األرباح، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا، وفق ما يقرره مجلس 
اإلدارة و في حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه مع مراعاة األنظمة 

 ن الجهات المختصة.والقرارات والتعليمات ذات العالقة الصادرة م
إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فال يجوز أن تزيد هذه النسبة  -2

 قررتها التي االحتياطيات خصم بعد وذلك األرباح، صافي ( من %10على )
 وبعد األساس، الشركة الشركات ونظام نظام ألحكام تطبيقاً  العامة الجمعية

 على مال الشركة المدفوع، رأس ( من%5عن ) يقل ال المساهمين على ربح توزيع
 العضو. التي يحضرها الجلسات عدد مع متناسباً  المكافأة هذه استحقاق يكون أن

 من اإلدارة مجلس عضو عليه يحصل ما مجموع يتجاوز ال األحوال؛ جميع في -3
 الضوابط وفق سنويًا، ريال ألف خمسمائة مبلغ عينية مالية أو ومزايا مكافآت

 .المختصة الجهة تضعها التي
يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى  -4

واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقالله وعدد الجلسات التي  خبرة العضو
 االعتبارات األخرى. يحضرها وغيرها من

باح التي يجب أال تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين نسبة من األر -5
 تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة. 

 
 بناءًا على ماذكر أعاله : و

لرئيس ريال  ألف مأئتان وخمسة وعشرون 225,000 قدرها سنوية مكافأةتم تحديد 
 االخرين.  األعضاء من عضو لكل ريال ألف خمسونمائة و 150,000 مجلس اإلدارة و

خمسة أالف  5,000بواقع  بدل حضور لإلجتماعات عن االعضاء الشركة تعوض كما
 ألفان وخمسمائة ريال وبدل 2,500وقدره  سفر تذاكر وبدلريال عن كل إجتماع 

 ألفان وخمسمائة ريال أيضًا.  2,500وقدره  إقامة مصاريف
 
 
 
 
 



 

 

م2017التقرير السنوي لعام  24    
 

الفترة الذي قدم فيه المكافأة السنوية متناسبًا مع  هذه استحقاق على أن يكون
استحقاق بدل الحضور والبدالت  العضو خدماته للمجلس خالل السنة، في حين يكون

 خالل السنة وفقًا لسياسة العضو يحضرها التي متناسبا مع عدد اإلجتماعات األخرى
 و الترشيحات لجنة قبل من عليها المصادقة ويتم المقررة بالشركة، المكافأت
 العمومية. والجمعية اإلدارة مجلس قبل إعتمادها منثم  ومن المكافأت

 
 :مجلس اإلدارة المدفوعة ألعضاء والتعويضات المكافآت بشأن فيما يلي بيان

 
 ألف ريال سعودي   

 طبيعة اسم العضو
 يةالعضو

 المكافآت الثابتة
المكافآت 
 المتغيرة

مكافأة 
نهاية 
 الخدمة

المجموع 
 الكلي

 تعويض عن
 مصروفات 

 وإقامةسفر 
 مكافأة رئيس

أو  المجلس
 العضو

 بدل حضور
جلسات 
 المجلس

 ه العضوما قبض
نظير أعمال فنية أو 
 إدارية أو استشارات

 

 المجموع

أواًل: أعضاء المجلس 
 المستقلين

 
        

 - 175 - - 175 - 25 150 نائب رئيس م. صالح احمد علي حفني
 - 170 - - 170 - 20 150 عضو عمرو محمد خالد خاشقجي
 - 175 - - 175 - 25 150 عضو جمال جميل صالح مالئكة

 - 520 - - 520 - 70 450  المجموع

 
 

ثانيًا: أعضاء المجلس غير         
  التنفيذيين

 2,30 250 - - 250 - 25 225 رئيس بليهيد ناصر البليهيد        
 0.92 175 - - 175 - 25 150 عضو عبدالله علي عبدالله الفراج
 - 170 - - 170 - 20 150 عضو فيصل عمر عباس السقاف
 - 80 - - 80 - 5 75 عضو د. مانفريد جوزيف ديرهايمر

محمد أويس محمد رفيق 
 - 85 - - 85 - 10 75 عضو الله أنصاري

 177.84 175 - - 175 - 25 150 عضو ولفجانج جيموند
 - 935 - - 935 - 110 825  المجموع

 
 

 181,06 1,455 - - 1,455 - 180 1,275  المجموع الكلي        
 

 اللجان أعضاء وبدالت مكافآتثانيًا: 
حيث سياسة الشركة في مكافأت أعضاء اللجان تتمثل في األتي )وفقًا لدليل 

 الحوكمة للشركة( :
ساء اللجان عدا رئيس ريال لرؤ ألف سبعون و خمسة 75,000 قدرها سنوية مكافأة -1

تسعون ألف ريال  90,000لجنة المراجعة حيث أنه يتقاضى مكافأة سنوية قدرها 
 سعودي. 
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اللجان  أعضاء من عضو لكل ريال ألف خمسون 50,000مكافأة سنوية قدرها  -2
مكافأة سنوية  كل عضو فيه عدا أعضاء لجنة المراجعة حيث يتقاضى االخرين
 خمسة وسبعون ألف ريال سعودي.  75,000قدرها 

خمسة أالف  5,000بواقع  لإلجتماعات حضوربدل  عن االعضاء الشركة تعوض كما -3
 ريال عن كل إجتماع.

وقدره  إقامة مصاريف ألفان وخمسمائة ريال وبدل 2,500وقدره  سفر تذاكر وبدل  -4
 ألفان وخمسمائة ريال أيضًا.  2,500
السنوية متناسبًا مع الفترة الذي قدم فيه  المكافأة هذه استحقاق يكونعلى أن 

 البدالتو استحقاق بدل الحضور العضو خدماته للمجلس خالل السنة، في حين يكون
 لسياسةخالل السنة وفقًا  العضو يحضرها التي جتماعاتمتناسبا مع عدد اإل األخرى
 و الترشيحات لجنة قبل من عليها دقةالمصا ويتم الشركة،ب المقررة تالمكافأ
 .العمومية والجمعية اإلدارة مجلس قبل من عتمادهاثم إ ومن تالمكافأ

 
 اللجان: المدفوعة ألعضاء والتعويضات المكافآت بشأن فيما يلي بيان

 
 ألف ريال سعودي    

 طبيعة اسم العضو
 صفة العضوية يةالعضو

المكافآت الثابتة 
 بدل حضور)عدا 
 (جلساتال

بدل 
حضور 
 جلسات

ه العضو ما قبض
نظير أعمال فنية أو 
 إدارية أو استشارات

 المجموع
 تعويض عن
 مصروفات 
 سفر وإقامة

        اللجنة التنفيذيةأواًل: 
 - 105 - 30 75 ستقلم رئيس حفني علي احمد م. صالح

 - 80 - 30 50 غير تنفيذي عضو عبدالله علي عبدالله الفراج
 - 65 - 15 50 غير تنفيذي عضو أنصاري الله رفيق محمد أويس محمد

 - 250 - 75 175   المجموع

 
  

    
 

        لجنة المراجعة: ثانياً 
 8.12 73,75 - 15 58.75 من خارج المجلس رئيس صالح خالد البخيت الطالبد. 

 9,53 105 - 30 75 من خارج المجلس عضو الغامدي سعيد أحمد سعيد
ستقلم عضو مالئكة صالح جميل جمال  75 20 - 95 - 

75327، - 65 208،75   المجموع  17,65 
        

        لجنة الترشيحات والمكافأت: ثالثاً 
ستقلم رئيس حفني علي احمد م. صالح  75 10 - 85 - 

ستقلم عضو خاشقجي خالد محمد عمرو  50 5 - 55 - 
 - 60 - 10 50 غير تنفيذي عضو أنصاري الله رفيق محمد أويس محمد

 - 200 - 25 175   المجموع
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        لجنة اإلستثمار: رابعاً 

ستقلم رئيس خاشقجي خالد محمد عمرو  75 20 - 95 - 
 - 70 - 20 50 غير تنفيذي عضو السقاف عباس عمر فيصل
ستقلم عضو مالئكة صالح جميل جمال  50 20 - 70 - 

 - 235 - 60 175   المجموع
        

   لجنة إدارة المخاطر: خامسا
    

 
 - 100 - 25 75 غير تنفيذي رئيس السقاف عباس عمر فيصل

 147,05 75 - 25 50 غير تنفيذي عضو ولفجانج جيموند
 - 65 - 15 50 من خارج المجلس عضو علي فيروز حسين

 147,05 240 - 65 175   المجموع

 
  

   
  

 164,7 1,198،75 - 290 908،75   المجموع الكلي
 

 كبار التنفيذين مكافآتثالثًا: 
 

 حيث سياسة الشركة في مكافأت كبار التنفيذيين تتمثل في األتي:
يحدد مجلس اإلدارة بناًء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات مكافأة كبار 

 : التنفيذيين وتشمل ما يلي
مبلغ ثابت يدفع بصورة راتب وبدالت، وتشمل البدالت بدل السكن وبدل  -1

المواصالت والتذاكر السنوية واي بدالت أخرى والتي تقترحها لجنة المكافآت 
 والترشيحات ويعتمدها مجلس اإلدارة. 

مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات األداء وفقًا للتقييم السنوي الذي يتم بهذا  -2
 الخصوص.

كبار التنفيذيين من قبل وأنواع المكافآت للموظفين و وسياسةخطط  يتم اعتماد -3
 . لجنة المكافآت والترشيحاتمجلس اإلدارة بناًءعلى توصية 

يجب على لجنة المكافآت والترشيحات اإلشراف على تنفيذ سياسة المكافآت  -4
العامة التي توجيهات للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج وال

 ها المجلس. يقر
 

التي حصل عليها خمسة من كبار  والتعويضات المكافآت بشأن فيما يلي بيان
 :التنفيذيين بالشركة بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

 
 ألف ريال سعودي 

 م2017 البيان
 2,054 رواتب
 819 بدالت

 738 مكافآت دورية
 161 الخدمة نهاية مكافأة

 3,772 المجموع
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ليس هناك أي ترتيب أو إتفاقية أخرى يتنازل بموجبها أي من أعضاء مجلس 

الرواتب و المكافآت كبار التنفيذيين عن حقه فيأعضاء اللجان أو اإلدارة أو 
والتعويضات، لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع ألعضاء مجلس 

 . إدارتها كما أنها لم تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير
 

من خارج الذين هم  ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجانموجزة سيرة ذاتية  16.3.3
 بالشركة:   بار التنفيذيينوك المجلس

 

 اواًل : أعضاء مجلس اإلدارة :
 

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية اسم العضو

بليهيد ناصر 
 البليهيد

 رئيس مجموعة الموارد البشرية
 في البنك األهلي التجاري.

 لشركة المنتدب والعضو المؤسس
 .االدارية لالستشارات اجادة

 البنك في البشرية الموارد عام مدير
 .(ساب) البريطاني السعودي

 للمجموعة البشرية الموارد عام ومدير
 والتسويق لألبحاث السعودية
(SRMG). 

 إدارة في البكالوريوس درجة
 .األعمال

سنة في  40خبرته تمتد ألكثر من 
 الموارد البشرية و العمل اإلداري.

 علي احمد م. صالح
 حفني

العضو المنتدب والرئيس 
 .التنفيذي لشركة حلواني اخوان

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 
للشركة السعودية للخدمات الصناعية 

 " سيسكو" .
 

 بكالوريوس هندسة صناعية.
 ماجستير فلسفة موارد

 بشرية.

سنة في  20خبرته تمتد ألكثر من 
المجال الهندسي و الصناعي و 

 صناعة المنتجات الغذائية.

 خالد محمد عمرو
 خاشقجي

الرئيس التنفيذي لشركة عمر 
قاسم العيسائي و شركاءه 

المحدودة.رئيس مجلس المديرين 
 لشركة الجبس العالمية المحدودة.

شركة -نائب الرئيس لشئون المجموعة
 الزاهد.

عضو مجلس إدارة لشركة الجبس 
 األهلية.

حاصل على درجة الماجستير 
 .من جامعة بيل بأمريكا

سنة في  40خبرته تمتد ألكثر من 
 الصناعة و التجارة.

عبدالله علي عبدالله 
 الفراج

 إدارة. مجلس عضو
 التنفيذية. اللجنة عضو

 في شركة االهلي للتكافل

في شركة  المراجعة لجنة رئيس
 االهلي للتكافل

 من محاسبة ماجستير
 األمريكية الجامعة

 بواشنطن.
 من محاسبة بكالريوس

 بن محمد اإلمام جامعة
 بالقصيم. اإلسالمية سعود

سنة في  25خبرته تمتد ألكثر من 
المجال البنكي إضافًة الى مجال 
 التأمين و كذلك الخدمات العامة.

 عباس عمر فيصل
 السقاف

 رئيس و التنفيذي الرئيس نائب
 وتطوير اإلستراتيجية مجموعة

 األهلي البنك في االعمال
 التجاري.

عضو مجلس اإلدارة في شركة 
 األهلي المالية )األهلي كابيتال( 

 إدارة في الماجستير درجة
 االعمال.

 في البكالريوس درجة
 اإلقتصاد.

 في سنة 32 من ألكثر تمتد خبرته
الى جانب  إضافةً  البنكي المجال

 االستثمار و ادارة المخاطر و
 . التأمين

 صالح جميل جمال
 مالئكة

 العمليات ومدير الرئيس
 الخليج شركة إدارة مجلس عضو

 والكيماويات. للبتروكيماويات
 ناتبت. إدارة مجلس عضو
 الشركة إدارة مجلس عضو

 البتروكيميائية.

 .(والمبيعات التسويق) الرئيس نائب
 العام. المدير نائب

 العام. المدير
 أول. عام مدير

 بكالوريوس في اإلدارة
 الصناعية.

سنة في  25خبرته تمتد ألكثر من 
العمل اإلداري  و  الشركات 

 النفطية.
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مانفريد جوزيف  د.
 ديرهايمر

إف  شركة إدارة مجلس رئيس
 دبليو يو.

إف  شركة إدارة مجلس رئيس
 الحياة على للتأمين دبليو يو

 .إس إيه لوكس
إف دبليو  لشركة التنفيذي الرئيس

 يو.
إف دبليو  لشركة المنتدب العضو

 يو للتكافل.

 اإلدارة أول  في معهد مسؤول أبحاث
(IIM )برلين ، 

 الواليات داالس، جامعة في أستاذ
 األمريكية. المتحدة

من  في االقتصاد دكتوراه
 ألمانيا. كونستانز، جامعة

من  االقتصاد ماجستير في
 ألمانيا. كونستانز، جامعة

 في االقتصاد بكالوريوس
 كونستانز، من جامعة

 ألمانيا.

سنة في  35خبرته تمتد ألكثر من 
العديد من القطاعات  كاالقتصاد 
و االستثمار و التأمين و التكافل 
وتقلد العديد من المناصب في 

 هذه القطاعات.

 محمد أويس محمد
 أنصاري الله رفيق

 شركة إدارة مجلس رئيس نائب
 إف دبليو يو.

 شركة ومدير إدارة مجلس عضو
 . للتكافل. يو دبليو إف

 باكستان. – االكتوارية الخدمات مدير
 ساب شركة - اإلكتواري المدير

 السعودية. للتكافل
 النقد مؤسسة - التأمين مستشار

 السعودي. العربي
 برايس شركة - أول مستشار

 البريطانية. كوبرز ووترهاوس

العلوم من  بكالوريوس في
 جلمعة كراتشي.

سنة في  15خبرته تمتد ألكثر من 
مجاالت متعدده كالتأمين و 
 التكافل و كذلك خبير إكتواري.

سنة في  40خبرته تمتد ألكثر من  بكالوريوس في القانون. مختلفة. تأمين لشركات تنفيذي رئيس محامي ولفجانج جيموند
 قطاع التأمين.

 
 الذين هم من خارج المجلس:ثانيًا : أعضاء اللجان 

 
 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية اسم العضو

صالح خالد د. 
 البخيت الطالب

 العامة الهيئة رئيس مستشار
 الوطني. والتراث للسياحة

 الشركة إدارة مجلس رئيس
 التراثية. للضيافة السعودية

 على العام المشرف الرئيس نائب
 الشامل. التطوير برنامج

 االستثمار لقطاع الرئيس نائب
 السياحي. والتطوير

 المحاسبة في الدكتوراه درجة
 جورج جامعة – والمالية

 المتحدة الواليات – واشنطن،
 األمريكية.

 – المحاسبة في الماجستير درجة
 – فلوريدا ، ميامي جامعة

 األمريكية. المتحدة الواليات

سنة في  25خبرته تمتد ألكثر من 
 المحاسبة و التدقيق و االدارة.

 سعيد أحمد سعيد
 ماجستير في  المحاسبة. مالي مستشار .بي إي سيمستشار في شركة  الغامدي

 بكالوريوس في المحاسبة.

 في سنة 25 من ألكثر تمتد خبرته
االستشارات  و التدقيق و المحاسبة

 .المالية

 علي فيروز حسين
  االكتوارية الخدمات  قسم رئيس
 لوللح .إف دبليو يو شركة في

 العالمية التكافل

في شركة سيدات حيدر   مدير أول
 باكستان  -مرشد المحدودة 

 
  في سنة 15 من ألكثر تمتد خبرته زمالة جمعية اإلكتواريين.

 .التأمين و الخدمات اإلكتوارية

 
 ثالثًا : كبار التنفيذيين بالشركة:

 

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الحاليةالوظائف  اسم العضو

عبدالرحمن صالح 
 الرئيس التنفيذي العبره

لمبيعات لالتنفيذي رئيس النائب 
في شركة   وقنوات التوزيع

 .الجزيرة تكافل تعاوني

درجة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة 
 الملك سعود بالرياض

سنوات  15خبرته تمتد ألكثر من 
 التأمينفي مجال 



 

 

م2017التقرير السنوي لعام  29    

المسئول المالي  هــانــي فريد ضمره
 األول

المحمل في شركة  مدير مالي
 .التجاري

درجة الماجستير  في العلوم المالية 
والمصرفية من المعهد العربي للدراسات 

درجة و المالية والمصرفية بعَمان األردن 
البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة 

محاسب عربي هو و،الملك عبدالعزيز بجدة 
قانوني معتمد من المجمع الدولي العربي 

 للمحاسبيين القانونيين باألردن.

عامًا في  26خبرته تمتد ألكثر من 
 مجال اإلدارة المالية والمحاسبية.

دارة إمسؤول  محمد حسان عقيل 
 العمليات األول

التراخيص  مسؤول قسم
السوق المالية في  )بالتكليف(

 .السعودية )تداول(

درجة الماجستير في ادارة المخاطر المالية 
 Simon Fraserمن جامعة سيمون فريزر )

University درجة البكالوريوس في و(  بكندا
العلوم، قسم  المحاسبة من جامعة الملك 

 سعود بالرياض.

سنوات  10خبرته تمتد ألكثر من 
في مجال المحاسبة والمالية 

وأسواق المال و أنظمة مؤسسة 
 العربي السعودي.النقد 

مدير ادارة تطوير  نجيب مــــارتــــن 
 مدير قسم التأمين على الحياة. منتجات التأمين

درجة البكالوريوس في االقتصاد من جمعية 
متعهدي التغطية للتأمين على الحياة  

 (.LUASAبجنوب أفريقيا )

عاما في  38خبرته تمتد أكثر من 
مجال التأمين على الحياة 

في مجال  وكذلكوالتكافل 
 تطوير منتجات التأمين ،

عمليات  باإلضافة إلى خبرته في
 االكتتاب وإعادة التأمين.

مدير ادارة تقنية  محمد عثمان 
 المعلومات

 المعلومات تكنولوجيا مدير
 للتأمين.في شركة وقاية 

البكالوريوس في التجارة وعلوم درجة 
الحاسب اآللي من الجامعة العثمانية في 

 حيدر أباد، الهند.

عامًا في  33خبرته تمتد ألكثر من 
مجال تقنية المعلومات للعديد 

من القطاعات مثل الرعاية 
الصحية والتوزيع، والمؤسسات 

المالية والبنوك وشركات التأمين 
 )الحياة / العام(.

 مبيعات مدير حمدمعصام أحمد 
 الشركات

في شركة  المبيعات وحدة مدير
 .المحاسبةدرجة البكالوريوس في  للتأمين. دراية

في  ةسن 18تمتد ألكثر من  خبرته
المبيعات و الوساطة و التأمين  

 .على الحياة 

 محمد ثاقب ألطاف
 إدارة مدير

 و العمليات
 .المطالبات

 المصرفي التأمين عمليات رئيس
في شركة إي إف يو للتأمين  

 على الحياة بباكستان.

درجة الماجستير  في إدارة األعمال من 
 .باكستان ،جامعة فيرتشوال

عامًا في  16خبرته تمتد ألكثر من 
 التأمين على الحياة مجال

لألفراد  والتأمين الصحي
والمجموعات، والتأمين 

التكافلي، وإعادة التأمين، 
وإكتتابات التأمين ، وخدمات 

العمالء ومراكز اإلتصال ونظم 
 تشغيل عمليات.

 ثامر خالد بافيل 
مدير ادارة اإللتزام 

و أمين سر 
 المجلس

أخصائي تفتيش في هيئة 
 السوق المالية السعودية

من جامعة درجة الماجستير في إدارة األعمال 
درجة و ولفرهامتون المملكة المتحدة

البكالوريوس في العلوم، قسم  المحاسبة 
يحمل شهادات -من جامعة الملك عبدالعزيز

مهنية متخصصة بسوق األوراق المالية 
(CME-1/CME-2/CME-3.) 

سنوات  10خبرته تمتد ألكثر من 
في مجال المحاسبة والمالية 

 وأسواق المال واالمتثال.

مديرة قسم  خلف المطيري دارين
 العناية بالعمالء

مسؤولة إدارة وحدة الوكالء. في 
 جتماع.اإلدرجة البكالوريوس في علم  شركة التعاونية للتأمين.

سنوات  10خبرتها تمتد ألكثر من 
في مجال خدمة العمالء و 

الوساطة في شركات تأمين 
 سابقة.
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 لجان مجلس اإلدارة 16.4
عدة لجان لمساعدته على تصريف مهامه ومسئولياته أعتمد مجلس إدارة الشركة 

ورفع مستوى اإلشراف والرقابة وضوابط اتخاذ القرارت ضمن إطار حوكمة الشركات  
حيث يضم أعضاء من المجلس وأعضاء مستقلين من خارج مجلس اإلدارة وكانت 

 :على النحو التالي

 اللجنة التنفيذية 16.4.1
ال أثناء الفترات ما بين إجتماعات تعمل اللجنة التنفيذية على تسهيل األعم

مجلس اإلدارة ووضع التوجهات اإلستراتيجية للشركة بعد الموافقة عليها 
من المجلس، ووضع الخطط المالية والتجارية بناًء على التوجه اإلستراتيجي 

  .للشركة
 اللجنة وتتكونم 2017 عام خالل إجتماعات( 6) عدد التنفيذية اللجنة وعقدت

 و حفني علي أحمد صالح/  المهندس برئاسة اإلدارة مجلس في أعضاء من
 أويس محمد/ واألستاذ الفراج عبدالله علي عبدالله/  األستاذ من كاًل  بعضوية

 وحضورهم األعضاء عدد أدناه الجدول يوضح ، أنصاري الله رفيق محمد
 م:2017خالل عام  اللجنة إلجتماعات

 

طبيعة  اسم العضو
 العضوية

صفة 
 العضوية

 االجتماع
 األول

6 
 مارس
 م2017

 االجتماع
 الثاني

8 
 مايو
 م2017

 االجتماع
 الثالث

14 
 أغسطس

 م2017

 االجتماع
 الرابع
17 

 أكتوبر
 م2017

 االجتماع
 الخامس

4 
 ديسمبر

 م2017

 االجتماع
 السادس

31 
 ديسمبر

 م2017

عدد 
اإلجتماعات 

التي 
حضرها 
 العضو

       6 ستقلم رئيس حفني علي احمد م. صالح
  6 غير تنفيذي عضو عبدالله علي عبدالله الفراج

  3 غير تنفيذي عضو أنصاري الله رفيق محمد أويس محمد
 

 لجنة المراجعة 16.4.2
تقوم لجنة المراجعة بمساندة مجلس اإلدارة في تصريف واجباتها فيما يتعلق 

وعملية إعداد التقارير المالية واإلفصاح بالتقييم والمراقبة والضوابط الداخلية 
وصحة البيانات المالية ومدى كفاية أعمال المراجعة الداخلية والخارجية 
ومؤهالت المراجعين الخارجيين ومدى إستقالليتهم والتوصيات الصادرة عنهم 
وإدارة المخاطر المتعلقة بالعمل والمخاطر التشغيلية ، باإلضافة إلى ذلك 

مراجعة السياسات المحاسبية المطبقة وتقدم التوصيات لمجلس تراجع لجنة ال
 .اإلدارة في هذا الشأن
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للوفاء بإلتزامها حيث عقدت لجنة المراجعة سلسلة من اإلجتماعات خالل العام 
حيث بدعم مجلس اإلدارة وشركة األهلي للتكافل في تطوير وهيكلة الشركة، 

الخارجيين وقامت بمراجعة كافة إجتمعت اللجنة مع المراجعين الداخليين و
األمور المالية على مدار العام للتأكد من أنها تفي بالمتطلبات من حيث 
اإلفصاح قبل تقديمها للجهات المختصة وقبل نشر النتائج وقد تم تزويد 

  .المجلس وإدارة الشركة بتقارير كاملة طوال العام
 

المراجعين الخارجيين،  وقد ساعدت لجنة المراجعة مجلس اإلدارة في إقتراح
وهي تقوم بدعم وتطوير خطة تطوير المراجعة الداخلية وتنفيذها وتأكدت من 

  .تطبيق اإلجراءات التصحيحية الواردة في تقرير المراجعة
 

كأل من  م31/12/2017وحتى  م01/01/2017تضمن أعضاء اللجنة خالل الفترة من 
 أحمد سعيد األستاذ / من وعضوية كاًل الذيبان  ناصر إبراهيم عبدالعزيز/ الدكتور 

تم التصويت في  مالئكة ، حيث صالح جميل جمالو األستاذ/  الغامدي سعيد
لموافق اه 07/10/1437إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 

لجنة المراجعة لدورته الجديدة والتي تبدأ من تاريخ  تعيينعلى  م12/07/2016
 .م ولمدة ثالث سنوات26/06/2016

وبناء على موافقة  م 2017مايو  07هـ الموافق 1438شعبان  11و بتاريخ 
 صالح خالد البخيت الطالب الدكتور /تعيين  تمالجمعية العامة الغير عادية 

. جميع أعضاء لجنة الذيبان ناصر إبراهيم عبدالعزيز/ للدكتور  خلفاً للجنة  عضواً 
المراجعة يتمتعون بخبرات كبيرة بالشئون المالية والمحاسبية والتدقيق مما 

كد لجنة المراجعة بأنه ؤت، ويعد بمثابة قيمة مضافة لشركة األهلي للتكافل
  اليوجد تعارض بين قرارتها وقرارت مجلس اإلدارة .

 
 عامنظرًا للتغيرات التي طرأت خالل اجتماعات و( 6وقد عقدت اللجنة عدد )

على عضوية اللجنة يوضح الجدول أدناه عدد األعضاء وحضورهم  م2017
 إلجتماعات اللجنة:
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طبيعة  اسم العضو
 صفة العضوية العضوية

 االجتماع
 األول
16 

 يناير
 م2017

 االجتماع
 الثاني

15 
 فبراير
 م2017

 االجتماع
 الثالث

24 
 أبريل
 م2017

 االجتماع
 الرابع
26 

 يوليو
 م2017

 االجتماع
 الخامس

24 
 أكتوبر
 م2017

 االجتماع
 السادس

18 
 ديسمبر

 م2017

عدد 
اإلجتماعات 

التي 
حضرها 
 العضو

رئيس اللجنة  الذيبان )*(  ناصر إبراهيم د. عبدالعزيز
 - -- - - - - من خارج المجلس سابقاً 

 3 من خارج المجلس رئيس )**( صالح خالد البخيت الطالبد. 
      6 من خارج المجلس عضو الغامدي سعيد أحمد سعيد
 5 ستقلم عضو مالئكة صالح جميل جمال

 

 .م2017يناير  13 بتاريخ)*( ترك اللجنة 
 م.  2017مايو  7)**( تمت الموافقة على تعيينه من قبل الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 

 
 لجنة الترشيحات والمكافآت 16.4.3

تساعد هذه اللجنة مجلس اإلدارة والشركة في ضمان أن يكون المجلس مكونًا 
من أفراد يمتلكون أفضل القدرات في أداء مسئوليات أعضاء مجلس اإلدارة 

كبار التنفيذيين المؤهلين وضمان توافر اإلجراءات الالزمة لتقييم وفي تعيين 
المكافآت التي تدفع للمديرين وأعضاء اللجان وموظفي الشركة، وتتكون لجنة 

وعضوية رئيسًا  حفني علي احمد صالح/ المهندسالترشيحات والمكافآت من 
 محمد أويس محمداألستاذ/ و خاشقجي خالد محمد عمرواألستاذ/ كاًل من 

المنعقدة  مجلس االدارةتم التصويت في إجتماع  حيث ، أنصاري الله رفيق
م على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت لدورته الجديدة 26/06/2016بتاريخ 

. هذا وعقدت اللجنة م ولمدة ثالث سنوات26/06/2016والتي تبدأ من تاريخ 
عدد األعضاء وحضورهم ويبين الجدول األتي  م2017 ( اجتماع خالل عام2عدد )

 اللجنة: اتإلجتماع
  

 

طبيعة  اسم العضو
 العضوية

صفة 
 العضوية

 االجتماع
 األول

 مارس 6
 م2017

 االجتماع
 الثاني

 ديسمبر 17
 م2017

عدد 
اإلجتماعات 
التي حضرها 

 العضو
   2 ستقلم رئيس حفني علي احمد م. صالح

 1 ستقلم عضو خاشقجي خالد محمد عمرو
 2 غير تنفيذي عضو أنصاري الله رفيق محمد أويس محمد
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 لجنة اإلستثمار 16.4.4
تتولى لجنة االستثمار مسئولية مساعدة مجلس اإلدارة في تطوير سياسات 
وإستراتيجيات اإلستثمار لموجودات الشركة وحملة الوثائق ومراقبة أداء 
اإلستثمار وضمان أن تلك اإلستثمارات مطابقة لقواعد الشريعة اإلسالمية 

كون لجنة ولألنظمة واللوائح المطبقة في المملكة العربية السعودية، وتت
وعضوية كال من  رئيساً خاشقجي  خالد محمد عمرواإلستثمار من األستاذ/ 

مالئكة  صالح األستاذ/ جمال جميلالسقاف و  عباس األستاذ/ فيصل عمر
. وهم  من  أصحاب الخبرات المميزة في مجال اإلستثمار والشئون المالية

تامة للضوابط باإلضافة إلى ذلك، فإن أعضاء لجنة االستثمار على دراية 
حيث قامت بمراجعة اإلرشادات واإلستراتيجيات  الشرعية المتعلقة باإلستثمار.

 مجلس االدارةإجتماع  التصويت في تم ، حيث  الحالية المتعلقة باإلستثمار
م على تجديد عضوية اللجنة لدورته الجديدة والتي 26/06/2016المنعقدة بتاريخ 
( 4وعقدت اللجنة عدد ) .ثالث سنوات م ولمدة26/06/2016تبدأ من تاريخ 

، ويبين الجدول األتي عدد األعضاء وحضورهم  م2017 اجتماعات خالل عام
 :اللجنة إلجتماعات

 

طبيعة  اسم العضو
 العضوية

صفة 
 العضوية

 االجتماع
 األول
27  

 فبراير
 م2017

 االجتماع
 الثاني

12 
 أبريل
 م2017

 االجتماع
 الثالث

29 
 أغسطس

 م2017

 االجتماع
 الرابع
11 

 ديسمبر
 م2017

عدد 
اإلجتماعات 
التي حضرها 

 العضو

 4 ستقلم رئيس خاشقجي خالد محمد عمرو
 4 غير تنفيذي عضو السقاف عباس عمر فيصل
 4 ستقلم عضو مالئكة صالح جميل جمال

 

 ـاطـــرالمخ إدارة لجنة 16.4.5
( الواردة في الئحة 107م وفقًا للمادة رقم )2016خالل عام  اللجنة هذه إنشاءتم 

وقد تم التصويت في إجتماع مجلس االدارة المنعقدة حوكمة شركات التأمين. 
عضوية اللجنة لدورته التي تبدأ من وتشكيل م على تكوين 26/06/2016بتاريخ 
ر المخاطإدارة  تتولى لجنةم ولمدة ثالث سنوات، حيث 26/06/2016تاريخ 

تحديد المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والمحافظة على مستوى  مسئولية
مقبول من المخاطر الخاصة بالشركة كما تقوم باإلشراف على أنظمة إدارة 
المخاطر وتقييم فاعليتها باإلضافة إلى وضع إستراتيجيات شاملة إلدارة 

ري ورفع تقارير المخاطر واإلشراف على تطبيقها ومراجعتها وتحديثها بشكل دو
تزويدها بالتوصيات مع مفصلة إلى مجلس اإلدارة حول المخاطر المحتملة 
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فيصل األستاذ/ المخاطر من وتتكون لجنة للحد منها أو سبل إدارتها.  الالزمة

و  ولفجانج جيموندوعضوية كال من األستاذ/  رئيساً السقاف  عباس عمر
 / حسين فيروز علي.األستاذ

ويبين الجدول األتي عدد  م ،2017عام ( اجتماعات خالل 5عقدت اللجنة عدد )
 :اللجنة األعضاء وحضورهم إلجتماعات

 
 

طبيعة  اسم العضو
 صفة العضوية العضوية

 االجتماع
 األول
20 

 فبراير
 م2017

 االجتماع
 الثاني

13 
 يونيو
 م2017

 االجتماع
 الثالث

27 
 سبتمبر

 م2017

 االجتماع
 الرابع
17 

 أكتوبر
 م2017

 االجتماع
 الخامس

17 
 ديسمبر

 م2017

عدد 
اإلجتماعات 

التي 
حضرها 
 العضو

 5 غير تنفيذي رئيس السقاف عباس عمر فيصل
 5 غير تنفيذي عضو ولفجانج جيموند

      3 من خارج المجلس عضو علي فيروز حسين
 

 اللجنة الشرعية 16.4.6
تقوم اللجنة الشرعية بدور مهم في تقديم المشورة الشرعية الالزمة للشركة، 
حيث أشرفت على تنفيذ إجراءات المراجعة الشرعية السنوية على المنتجات 
المجازة من اللجنة الشرعية والتي أظهرت أن أعمال الشركة المتعلقة بهذه 

مخالفات شرعية  المنتجات متوافقة مع قرارات اللجنة الشرعية، وعدم ظهور
من أصحاب الفضيلة الفقهاء بالمملكة العربية أربعة مؤثرة، وتضم اللجنة 

السعودية برئاسة فضيلة الشيخ/ عبد الله بن سليمان المنيع وعضوية كاًل من 
وفضيلة الشيخ الدكتور  فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد الله بن عبد العزيز المصلح

 .الشيخ الدكتور/ محمد بن علي القريوفضيلة عبدالله بن محمد المطلق / 
 

 

 معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة .17
تتمثل الجهات ذات العالقة في المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي 
اإلدارة العليا للشركة والمنشآت التي تسيطر عليها الشركة أو التي تسيطر عليها الشركة 

جوهري على تلك الجهات. تتم جميع المعامالت مع تلك الجهات سيطرة مشتركة أو لها تأثير 
 ذات العالقة وفقًا للضوابط والشروط اإلعتيادية وتتم الموافقة عليها من إدارة الشركة.
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 السنة خالل العالقة ذات الجهات مع الرئيسية المعامالت تفاصيل يليفيما  17.1
 :م2017 ديسمبر 31 في المنتهية

 

  سعوديالف ريال      
الجهة ذات 

 العالقة
عضو مجلس اإلدارة الممثل 

 الجهةعن 
طبيعة 
 مدة العقد قيمة المعاملة طبيعة الحساب طبيعة المعاملة العالقة

البنك األهلي 
 التجاري

 بليهيد ناصر البليهيد
 عبدالله علي عبدالله الفراج

 السقاف عباس عمر فيصل
 مساهم

إجمالي إشتراكات تأمين 
 سنة واحدة 122,043 عمليات التأمين ةللمجموع

    

 سنة واحدة 110,406 عمليات التأمين إجمالي المطالبات المدفوعة

شركة األهلي 
لتسويق خدمات 

التأمين 
 المحدودة

 بليهيد ناصر البليهيد
 عبدالله علي عبدالله الفراج

 السقاف عباس عمر فيصل

شركة تابعة 
 لمساهم

 توزيع منتجات عمولة وكالة
 عشر  سنوات 2,519 عمليات التأمين وتكاليف حمالت التسويق

 إف دبليو يو
 مانفريد جوزيف ديرهايمر د.

 رفيق محمد أويس محمد
 أنصاري الله

 المدةة غير محدد 2,358 عمليات التأمين أتعاب إدارة مساهم

شركة األهلي 
المالية )األهلي 

 كابيتال(

 بليهيد ناصر البليهيد
 عبدالله علي عبدالله الفراج

 السقاف عباس عمر فيصل

شركة تابعة 
 لمساهم

رسوم إدارة من  الجزء المسترد
 المدةة غير محدد 5,469 عمليات التأمين صندوق اإلستثمار

    

توزيعات أرباح عن إستثمارات 
 المدةة غير محدد 267 عمليات المساهمين في أسهم شركات مدرجة

 اإلدارة موظفي
موظفي  - العليا بالشركة

 الشركة
 سنة واحدة 3,611 عمليات التأمين االجل قصيرة مزايا

    

 المدةة غير محدد 161 عمليات التأمين الخدمة نهاية مكافآت
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 يتم لم م2017ديسمبر  31 في كما عالقة ذات جهاتمن / )إلى(  الرصيد المستحق 17.2
 :يلي كما وهي المالية القوائم في بالتفصيلاإلفصاح عنها 

 

  الف ريال سعودي     

الجهة ذات 
 العالقة

عضو مجلس اإلدارة الممثل 
 الجهةعن 

طبيعة 
 طبيعة الحساب الرصيدطبيعة  العالقة

قيمة الرصيد 
مستحق القبض / 

 )مستحق الدفع(
 مدة العقد

البنك األهلي 
 التجاري

 بليهيد ناصر البليهيد
 علي عبدالله الفراجعبدالله 

 السقاف عباس عمر فيصل
 مساهم

صافي إشتراكات 
 سنة واحدة 822 عمليات التأمين المستحقة  تأمين

    

مطالبات الإجمالي 
 سنة واحدة (18,244) عمليات التأمين المستحقة قائمةال

شركة األهلي 
لتسويق خدمات 

التأمين 
 المحدودة

 بليهيد ناصر البليهيد
 علي عبدالله الفراج عبدالله
 السقاف عباس عمر فيصل

شركة تابعة 
 لمساهم

 وكالة عموالت
توزيع المنتجات 

وحمالت التسويق 
 المستحقة

 عشر سنوات (1,775) عمليات التأمين

 إف دبليو يو
 مانفريد جوزيف ديرهايمر د.

 رفيق محمد أويس محمد
 أنصاري الله

أتعاب إدارة  مساهم
ة غير محدد (173) عمليات التأمين مستحقة

 المدة

شركة األهلي 
المالية )األهلي 

 كابيتال(

 بليهيد ناصر البليهيد
 عبدالله علي عبدالله الفراج

 السقاف عباس عمر فيصل

شركة تابعة 
 لمساهم

رسوم إدارة جزء من 
صندوق اإلستثمار 

  مستحقة
 غير محدد المدة 439 عمليات التأمين

    

توزيعات أرباح عن 
إستثمارات في 
أسهم شركات 
 مدرجة مستحقة

 غير محدد المدة 109 عمليات المساهمين

 
قدمت شركة األهلي للتكافل تقرير عن صفقات األطراف ذوي العالقة مع تقرير 

في إجتماع  خاص من المحاسب القانوني للجمعية العمومية، حيث تم الموافقة
على صفقات األطراف ذوي العالقة  م2017مايو  7المنعقد بتاريخ  الجمعية العمومية

التي تمت بين شركة األهلي للتكافل والبنك األهلي التجاري وشركة األهلي لتسويق 
وكافة األطراف  خدمات التأمين المحدودة و شركة إف. دبليو. يو و األهلي كابيتال

 .ذات العالقة األخرى
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مع وصف موجز م 2017السداد لعام  والمستحقة المسددة النظامية المدفوعات بقيمة بيان .18
 :لها وبيان أسبابها

 

  ريال سعودي ألف  
  م2017  

 وصف موجز األسباب
المستحق حتى نهاية 

 البيان المبلغ المسدد السنة ولم يسدد
يتضمن زكاة مستحقة السداد عن 

مليون ريال وفقًا   13,49أعوام سابقة  
الهيئة للربوطات الزكوية طبقًا ألنظمة 

العامة للزكاة والدخل كما يتضمن 
مليون ريال زكاة مستحقة  4,50مبلغ 

م ، علمًا بأن الشركة قد 2017عن عام 
للزكاة يبلغ قامت بتكوين مخصص 

مليون ريال وهي كافية لتغطية  21,69
 المستحقات الزكوية

الزكاة السنوية طبقا ألنظمة الهيئة 
 الزكاة 614 17,987 العامة للزكاة والدخل

م والتي 2017ضريبة مستحقة عن عام 
 م2018سيتم سدادها خالل 

الضربية السنوية طبقا ألنظمة الهيئة 
 الضربية 1,492 653 العامة للزكاة والدخل

م وقد 2017مستحق عن شهر ديسمبر 
 م2018تم سدادها في يناير 

مؤسسة النقد العربي تدفع ل
 2,249 286 السعودي

مؤسسة النقد العربي 
رسوم  -السعودي 

 اإلشراف والتفتيش
م وقد 2017مستحق عن شهر ديسمبر 
 م2018تم سدادها في يناير 

إشتراكات التأمينات اإلجتماعية 
المؤسسة العامة  832 75 لموظفي الشركة

 للتأمينات االجتماعية

 يتم سدادها أول بأول
رسوم إصدار تأشيرات وجوازات 

للشركة وموظفيها ورسوم حكومية 
 والعاملين بها

 وجوازات تأشيرات 162 -
 ورسوم حكومية

رسوم اإلدراج في السوق المالية  يتم سدادها أول بأول
 هيئة السوق المالية 256 - السعودية تدفع لهيئة السوق المالية

 اإلجمالي 5,605 19.001  
 

 الموارد البشرية  .19
األهلي للتكافل ضمن النطاق البالتيني في تصنف شركة و %71 بلغت نسبة السعودة

كما بلغت نسبة الوظائف التي تشغلها الموظفات ،  نامج نطاقات التابع لوزارة العملبر
من إجمالي عدد  %47والتي تمثل ما نسبته  من إجمالي موظفي الشركة %33السعوديات 

 .الموظفين السعوديين في الشركة
الكوادر السعودية المتمكنة في مختلف االدارات, تعمل الشركة على استقطاب و توظيف  

ومن ثم العمل على تطوير مهاراتهم لتتماشى مع آلية التعيين للمناصب القيادية من داخل 
 الشركة.
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وتركز الشركة على تطوير مهارات منسوبيها من خالل الحاقهم بالدورات التدريبية الالزمة آلداء 
اعمالهم على أكمل وجة، حيث تمنح الشركة موظفيها على وجة مستمر دورات متخصصة 
في مجال التأمين كدورة أساسيات مهنة التأمين المقدمة من المعهد المالي السعودي 

المتقدمة من  جمعية إدارة مكتب تأمين الحياة )لوما( األمريكية ودورة تأمين الحياة 
والمطالبات  على الحياةوالمتخصصة في تعليم وتأهيل الكوادر البشرية في مجال تأمين 

باإلضافة إلى منح الشركة لكافة موظفيها دورة خاصة في نظم  ،واإلكتتاب وخدمة العمالء
عدت أحتياطات إو أستثمارات إاليوجد ذا و ، ه مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب

 .لصالح موظفي الشركة
. 

 
 المسؤولية االجتماعية .20

تؤمن الشركة بأهمية المساهمة في خدمة المجتمع والتنمية اإلجتماعية والمشاركة في 
تحقيق رفعة هذا الوطن وأفراد مجتمعه من خالل برامج تحقق النفع العام للمجتمع، 

المدارس والمعاهد في برامج للتدريب الصيفي سنويًا، وتنفيذ وإستيعاب عدد من طلبة 
برامج التدريب التعاوني لعدد من طلبة الجامعات وتسعى الشركة من خالل تدريب موظفيها 
على خلق ثقافة المسؤولية االجتماعية وأهميتها، ولم تغفل الشركة عن مسؤوليتها تجاه 

 العام خاللقامت الشركة حيث  والمحتاجين مرضىوال الخيرية المعنية برعاية األيتام الجهات
 .جمعية البر بجدةل تقديم مبلغ تبرع بقيمة خمسون ألف ريال سعوديب م2017

 

  المزايا المقدمة لموظفي الشركة .21
" لصالح اتمج "حماية األهلي لرعاية المجموعإستمرت شركة األهلي للتكافل في تقديم برنا

 2,500,000إلى  350,000بموجبه دفع تعويض يتراوح من موظفيها، وهو البرنامج الذي يتم 
ريال سعودي في حال وفاة الموظف أو عجزه ال قدر الله، علمًا أن هذا البرنامج يتوافق تمامًا 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية، ويتم دفع كامل اإلشتراكات من جانب الشركة نيابة عن 

 استثمارات او احتياطيات لمصلحة الموظفين.موظفيها، علمًا بأن الشركة لم تقم بإنشاء اي 
 

االقرارات وفقًا لما ورد في قواعد التسجيل واإلداراج و الئحة حوكمة الشركات الصادرة من  .22
  قبل هيئة السوق المالية

  ،فيما عدا ما تم اإلفصاح عنه أعاله بشأن الصفقات المبرمة مع األطراف ذوي العالقة
توجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية ألي عضو  لم تدخل الشركة كطرف في أي عقد

من أعضاء مجلس اإلدارة أو ألي من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي أو المدير 
 المالي أو أي شخص ذي عالقة بأي من المذكورين.

  إلتزمت الشركة بكافة البنود اإللزامية لالئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق
 .يةالمال
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  ال توجد لدى الشركة أي أسهم ممتازة أو أسهم لها أولوية خاصة في التصويت سواء

للمساهمين أو أعضاء مجلس اإلدارة أو العاملين، وإن جميع األسهم هي أسهم عادية 
ذات قيمة إسمية متساوية وتتساوى في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب 

 . األساسي للشركة النظام
 تم اإلفصاح عنه في الجدوال الواردة بالتقرير، ال توجد أي مصلحة أو خيارات  فيما عدا ما

أو حقوق إكتتاب ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأطفالهم القٌصر في 
 م .2016أي من األسهم أو سندات الدين الخاصة بالشركة للسنة المالية 

 ت غير مسددة.تقر الشركة بعدم وجود أي قروض أو مديونيا 
  لم تصدر الشركة ولم تمنح أي سندات دين قابلة للتحويل أو خيارات أو شهادات تفويض

 أو ما إلى غير ذلك من حقوق مماثلة خالل السنة المالية.
 .ال يوجد أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي سندات دين قابلة لإلسترداد 
 تابعة لها. اتبعدم وجود أي شرك تقر الشركة 
 بالشكل الصحيح.المحاسبية سجالت ال وحفظ يقر مجلس اإلدارة أنه تم إعداد 
   يقر مجلس اإلدارة أنه تم إعداد نظام للرقابة الداخلية على أسس سليمة ويتم تنفيذه

 بفاعلية.
 .يقر مجلس اإلدارة أنه ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطاتها 

 
 التي قد تواجهها الشركة )مخاطر نشاط الشركة(المخاطر  .23

تنطوي أنشطة الشركة على مخاطر ولكن هذه المخاطر تدار من خالل عملية تحديد وقياس 
ومراقبة مستمرة للمخاطر تخضع لضوابط الحد من المخاطر وضوابط أخرى. إن عملية إدارة 

ل فرد في الشركة مسئول المخاطر هذه في غاية األهمية لضمان استمرار ربحية الشركة وك
عن التعرض للمخاطر فيما يتعلق بمسئولياته أو مسئولياتها. إذ أن من سياسة الشركة 

 مراقبة المخاطر على األعمال من خالل عملية تخطيط استراتيجي.
 

 هيكل ادارة المخاطر
 تم تأسيس هيكل تنظيمي محكم داخل الشركة لتحديد وتقييم وضبط ومراقبة المخاطر.

 
 االدارة مجلس

إن مجلس االدارة هو الجهة العليا المسئولة عن حوكمة المخاطر حيث يقوم بتقديم التوجيه 
 وإعتماد اإلستراتيجيات والسياسات لتحقيق األهداف المحددة للشركة .

 
 اإلدارة العليا

إن اإلدارة العليا مسؤولة عن العمليات اليومية من أجل تحقيق األهداف اإلستراتيجية ضمن 
 اسة محددة مسبقًا من قبل مجلس إدارة الشركة بشأن قبول المخاطر.سي
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 لجنة المراجعة

لجنة المراجعة تساعد مجلس اإلدارة فيما يتعلق بتنفيذ جودة ونزاهة التقارير المالية ومخاطر 
 اإلدارة من خالل مراجعة الحسابات لتحسين الرقابة الداخلية في الشركة.

 
 المراجعة الداخلية

تدقيق كافة العمليات الرئيسية والمالية وإدارة المخاطر داخل الشركة من قبل إدارة يتم 
المراجعة الداخلية والتي تقوم بالتأكد من كفاية اإلجراءات ومن اإللتزام بهذه اإلجراءات، تقوم 
 إدارة المراجعة الداخلية ببحث ومناقشة كافة نتائج عمليات التقويم مع اإلدارة العليا، وتقديم

 تقرير بالنتائج والتوصيات مباشرة الى لجنة المراجعة
 وفيما يلي ملخص للمخاطر التي تواجهها الشركة وطريقة قيام الشركة بتقليل هذه المخاطر: 

 

 التأمين التكافلي مخاطر 23.1
تجاوز قيمة المطالبات المستحقة لحملة الوثائق  مخاطر التكافلي هي التأمين مخاطر

الحتياطي أنشطة التأمين التكافلي. وتتأثر هذه المخاطر بعدد عن القيمة الدفترية 
المطالبات المدفوعة والتطورات الالحقة للمطالبات طويلة األجل. لذا فإن هدف 
عمليات التأمين هو التأكد من وجود احتياطيات كافية لتغطية هذه المطلوبات. وتدير 

من وجود غطاء إعادة تأمين  عمليات التأمين التكافلي هذه المخاطر عن طريق التأكد
 كافي للحد من أقصى خسارة مستحقة مقابل أي مطالبة فرديه.

 
 التركيز الجغرافي للمخاطر

تتركز المخاطر الناجمة عن عقود التأمين لحملة الوثائق بشكل أساسي في المملكة 
 العربية السعودية.

 
 االفتراضات الرئيسية

بعدة عوامل مثل الكوارث الطبيعية والفيضانات يمكن أن تتأثر وتيرة وشدة المطالبات 
والعوامل البيئية واالقتصادية، واضطرابات الغالف الجوي، وتركيز المخاطر، واعمال 
الشغب المدني، وما إلى ذلك. تقوم الشركة بإدارة هذه المخاطر من خالل 

 استراتيجيات االكتتاب المحافظة وإستخدام ترتيبات إعادة التأمين.
 

  المطالبات مبالغ حجمر واتكر
)الدائم او  بالنسبة للتكافل العائلي لألفراد ، تتمثل المخاطر الرئيسية في الوفاة والعجز

المؤقت( للمؤمن عليهم. يتم إدارة هذه المخاطر من خالل إستراتيجيات تأمين فعالة 
. هناك مستويات وإجراءت التأمينية للفرد عند إكتتاب الوثيقة ومحددة المعالم

مختلفة ماقبل التغطية والتي تشتمل على اإلعالن عن الصحة الجيدة، وإجراء إستبيان 
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طبي، والحصول على تقارير من اإلخصائيين/ اإلستشاريين وإجراء فحوصات طبية 

 شاملة . 
 

المعلومات مستوى المعيشة ونمط وكما تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي و
المهنية للتأكد من درجة المخاطر المؤمن عليه، واذا كان من الممكن األخطار و

 "حياة عادية" معيارتصنيفها كـ
 

بالنسبة للتكافل العائلي للمجموعات ، تتمثل المخاطر الرئيسية في الوفاة والعجز 
)الدائم او المؤقت( للمؤمن عليهم. تعتبر مخاطر الوفاة مركبة بسبب تركز المخاطر 

لموظفين في أماكن العمل. لدي الشركة إستراتيجية تأمين واضحة مثل تواجد ا
وهناك مستويات مختلفة ما قبل عند إكتتاب الوثائق التأمين للمجموعات المعالم 

التغطية والتي تشتمل على اإلعالن عن الصحة الجيدة، وإجراء إستبيان طبي، 
صات طبية شاملة. والحصول على تقارير من اإلخصائيين/ اإلستشاريين وإجراء فحو

كما تقوم الشركة بدراسة طبيعة العمل الذي تقوم به المجموعة، وحجم المجموعة، 
 والسكان حسب المنطقة الجغرافية، والخلفية الثقافية، والعمالة اليدوية/ غير اليدوية.

 
يتم حماية محفظة التكافل العائلي لألفراد والمجموعات بموجب ترتيبات إعادة تأمين 

 هذا يحمي الشركة من أي أثار عكسية نتيجة للوفاة / العجز .فعالة. و
 

 حساسية المطالبات
مطالبات التأمين بمختلف اإلفتراضات كما هو مذكورة في اإليضاح حساسية تتأثر 

أعاله. ومن غير الممكن تحديد آثار بعض اإلفتراضات مثل التغيرات التشريعة او عدم 
في صافي نسبة  %5التأكد من عملية التقديرات. إن التغير اإلفتراضي بواقع 
خل بمبلغ اجمالي قدره المطالبات وافتراض ثبات العوامل األخري سيؤثر على الد

 الف ريال سعودي( في السنة .  4,016: م 2016الف ريال سعودي تقريبًا ) 3,769
 

   التأمين إعادة مخاطر 23.2
 الناتجة عن المالية للمخاطر التعرض ولتقليل التأمين شركات لدى الحال هو كما

 نشاطها المعتاد سياق في التأمين عمليات تقوم المدفوعة المطالبات عدد في الزيادة
التأمين.إن إتفاقيات إعادة التأمين التعفي  إعادة ألغراض أخرى اطراف مع بإبرام عقود

الشركة من إلتزاماتها تجاه حملة الوثائق ولذلك تظل الشركة ملتزمة بحصتها من 
المطالبات تحت التسوية المعاد التأمين عليها بالقدر الذي لم تفي به شركة إعادة 

 زاماتها بموجب إتفاقيات إعادة التأمين.التأمين بإلت
 

تعرضها لخسائر كبيرة نتيجة اعسار مدراء إعادة التأمين. تقوم إدارة عمليات  ولتقليل
 التأمين إتفاقية عمليات التأمين بتقييم الوضع المالي لمدراء إعادة التأمين. ولدى
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ألمانيا والواليات  مقرها في كل من تأمين عالمية إعادة شركات مع إعادة تأمين حصة

( أو اعلى.  -أ أ تصنيفها اإلئتماني )  المتحدة األمريكية والمملكة العربية السعودية
عمليات  عن والمجموعات الصادرة الفردية جميع العقود التأمين إعادة إتفاقية تغطي

 السعودية. العربية المملكة في لشركةالتأمين با
 

حلية التي ال تحمل أي تصنيف ائتماني. يستثنى من عملية التصنيف الشركات الم
ومع ذلك، يقتصر على الشركات المسجلة والمعتمدة من المنظمين لنشاط التأمين 
المحلييين. وباإلضافة الى ذلك يتم مراجعة القدرة المالية والخبرة اإلدارية والفنية 

ته مع فضال عن األداء التاريخي من إدارة الشركة متى ما كان ذلك مالئمًا ومطابق
 قائمة المتطلبات المحددة مسبقًا قبل الموافقة على تبادل عمليات إعادة التأمين.

 
فرد  كل عن التأمين غطاء من % 30 بنسبة التأمين تحتفظ عمليات اإلتفاقية وبموجب

ريال  56,250م : 2016ريال سعودي( ) 56,250 قدره أقصى ( )بحد%30م : 2016)
يتعلق بتأمين حماية المجموعات وتأمين حماية فيما  %20الى  %10و  سعودي(
 ) ةالوفا مخاطر ( التأمين مخاطر عن التأمين إعادة صندوق في فائض وأي اإلئتمان.

على حملة  للتكافل ليتم توزيعه األهلي في صندوق التأمين إعادة يسدده وكيل
 الوثائق.

 
   المخاطر المتعلقة باألنظمة  23.3

لمتطلبات أنظمة المملكة العربية السعودية. إن هذه تخضع عمليات الشركة أيضًا 
األنظمة ال تقضي فقط بالحصول على الموافقة على األنشطة ومراقبة هذه 
األنشطة بل إنها تفرض بعض القيود )مثل كفاية رأس المال( لتقليل مخاطر التعثر 

أو  في سداد االلتزامات واالعسار من جانب شركات التأمين لمواجهة أي مطلوبات
 غير متوقعة حال نشوئها والشركة ملتزمة باألنظمة المتعلقة بذلك. إلتزامات

 
  (المالءة الماليةمخاطر إدارة رأس المال ) 23.4

تحدد األهداف من قبل الشركة للحفاظ على معدالت رأس المال الجيدة لدعم أهداف 
 الشركة وتعظيم القيمة للمساهمين.

 
النقص بين أوجه القصور أو ل عن طريق تقييم وتدير الشركة احتياجاتها من رأس الما

مستويات رأس المال المسجلة والمستويات المطلوبة على أساس منتظم. ويتم 
إجراء تعديالت على مستويات رأس المال الحالية على ضوء التغيرات في أحوال السوق 
وخصائص مخاطر أنشطة الشركة. وللمحافظة على مستويات رأس المال أو تعديله 

ات المدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهم ربما تعمل الشركة على تسوية التوزيع
 جديدة. 
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من الالئحة التنفيذية  67وفقا لتوجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي المادة 

لشركات التأمين، يتطلب من الشركة اإلحتفاظ  بهامش للمالءة بما يعادل إدنى 
اية من مخاطر رأس المال في خطر تأمين الحم ٪0.1و  ٪0.3متطلبات رأس المال ، 

من خطر  ٪50لألفراد والمجموعات على التوالي بعد خصم محدد والتقيد بسقف 
 إجمالي رأس المال والشركة ملتزمة باألنظمة المتعلقة بذلك.

 
   المخاطر المالية  23.5

تتمثل األدوات المالية الرئيسية للشركة في النقد وما في حكمه واالستثمارات 
مة العادلة من خالل قائمة الدخل المرتبطة بالوحدات واإلستثمارات بالقي

 وإجمالي المطالبات القائمة واإلستثمارات المتاحة للبيع واإلشتراكات المستحقة
وحصة معيدي التأمين في المطالبات القائمة واإليرادات المستحقة والذمم المدينة 

 القبض أو الدفع األخرى والمستحق من عمليات التأمين واألرصدة المستحقة
عالقة والمستحق لعمليات المساهمين الوالمستحق الى جهات ذات  تأمينلمعيدي ال

والذمم الدائنة األخرى. ال تقوم الشركة بإبرام أية معامالت تتعلق بمشتقات األدوات 
 المالية.

 
إن المخاطر الرئيسية الناشئة عن األدوات المالية للشركة في عمليات التامين 

السوق ومخاطر العمالت االجنبية و مخاطر  وعمليات المساهمين هي مخاطر اسعار
أسعار العمولة ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة. تقوم اإلدارة بمراجعة السياسات 

 المتعلقة بإدارة كل من هذه المخاطر وإعتمادها. وفيما يلي ملخص بهذه المخاطر:
 

 السوق سعر مخاطر 23.5.1
 في للتقلبات نتيجة مالية أداة قيمة مخاطر تذبذب هي السوق سعر مخاطر

 أسعار السوق. 
 
 يتعلق فيما السوق عرضة لمخاطر المساهمين وعمليات التأمين عمليات إن

 اإلستثمارية الصناديقاألساسية تتم في  . إن إستثماراتهمبإستثمارات
سهم األ في ستثماراتوتتمثل هذه اإلوالمحافظ اإلختيارية  االمتعلقة به

 سعر ويعتمد محلية وعالمية أسواق منالمشتراة  مرابحةالصكوك ووال،
اإلستثمارات  لهذه أسعار السوقلتحركات في  اإلستثمارات لهذه الوحدة

 طريق عن السوق مخاطر على الحد من الصندوق مدير . يعملاألساسية
 . األسواق ذات العالقة بهذه األدوات في التطورات مراقبة

المصنفة كاستثمارات وتتعرض االستثمارات في حصص األسهم المدرجة 
 متاحة للبيع أيضا لمخاطر التغير في أسعار السوق.
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اإلستثمارات بالقيمة  قيمة في % 5 بنسبة اننقص أو زيادةبال تغيراً  إن

 المتغيرات بقاء مع مينأبعمليات التالخاصة من خالل قائمة الدخل العادلة 
قائمة عمليات  علىبالزيادة أو النقصان  ثابتة من شأنه أن يؤثر األخرى

 6,108م  : 2016) سعودي ألف ريال 3,847بمبلغ  التأمين والفائض المتراكم
 الف ريال سعودي(.

 
بالقيمة اإلستثمارات  قيمة في % 5 بنسبة اننقص أو زيادةبال تغيراً  إن

 بقاء مع الخاصة بعمليات المساهمين العادلة من خالل قائمة الدخل
قائمة  علىبالزيادة أو النقصان ثابتة من شأنه أن يؤثر  األخرى المتغيرات

ألف  8,607م  : 2016) سعودي ألف ريال 12,206عمليات المساهمين بمبلغ 
 (.سعودي ريال

 
   العملة األجنبية خاطرم 23.5.2

 في التقلبات بسبب ماليةال األدوات قيمة تذبذب مخاطر هي العملة مخاطر
 األجنبية. أسعار العمالت

 
 في التذبذب في حدوث خسائر بسبب ضئيلة مخاطر هناك أن اإلدارة تعتقد
 بشكل تتم المساهمين وعمليات عمليات التأمين ألن نظراً  العملة سعر

نظرًا إلرتباط سعر الريال و األمريكي، والدوالر السعودي بالريال رئيس
السعودي بالدوالر األمريكي فإن األرصدة أو المبالغ بالدوالر األمريكي 

 التشكل أي مخاطر جوهرية تتعلق بمخاطر العملة األجنبية.
 

  مخاطر اسعار العمولة  23.5.3
تنشأ مخاطر أسعار العمولة من احتمال أن يؤثر تذبذب أسعار العمولة على 
الربحية المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات المالية. ونظرا الن الشركة ليس 

غير معرضة لمخاطر اسعار لديها أي موجودات تدفع عليها عمولة فهي 
 العمولة.

 
 اإلئتمان مخاطر 23.5.4

 الوفاء ما والتسبب في على ما طرف قدرة عدم هي مخاطر اإلئتمان مخاطر
مالية. تقوم الشركة بالحد من مخاطر اإلئتمان  خسارة تكبد الطرف اآلخر

 بتحديد سقف ائتماني للعمالء ومراقبة االرصدة المدينة القائمة.
 

تقوم الشركة بإصدار وثائق إستتثمار مرتبطة بالوحدات. وفي حالة األنشطة 
المرتبطة بالوحدات، يتحمل حامل وثيقة التكافل مخاطر إستثمارية بشأن 
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الموجودات المملوكة في الصناديق اإلستثمارية المرتبطة بالوحدات الن 

ليه، التتعرض مزايا وثائق التأمين مرتبطة بقيمة موجودات الصندوق. وبناًء ع
 الشركة لمخاطر إئتمان هامة بشأن اإلستثمارات المالية المرتبطة بالوحدات.

 
يبين الجدول التالي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بعناصر  

 قائمة المركز المالي:
 

 ألف ريال سعودي 
 م2016 م2017 عمليات التأمين
 18,903 26,305 نقد لدى البنك
 39,801 21,094 التأمين من المطالبات القائمةحصة معيدي 

 1,489 5,964 ، بالصافي مستحقة تأمين إشتراكات
 429 563 سلف عاملين

 362 439 ايرادات مستحقة
 3,393 7,313 ، بالصافي ذمم مدينة معيدي التأمين

 - 17 ذمم مدينة أخرى
 64,377 61,695 المجموع

 
 ألف ريال سعودي 

 م2016 م2017 المساهمينعمليات 
 126 357 نقد لدى البنك

 4,772 5,090 ذمم مدينة أخري
 4,898 5,447 المجموع

 

 تركيز مخاطر االئتمان 23.5.4.1
يوجد تركز لمخاطر االئتمان عند توفر عدد من التغيرات في العوامل 
االقتصادية أو الصناعية التي تؤثر في مجملها على مجموعات تؤثر مخاطر 

 إئتمانها بصورة جوهرية على االئتمان الكلي للشركة.
 

نقد لدى البنوك واإلشتراكات المستحقة في أحد في تتركز مخاطر االئتمان 
 التابعة. كتهة )البنك األهلي التجاري( وشرالمساهمين الرئيسيين في الشرك

 

 جودة االئتمان 23.5.4.2
المستحقة لدى المساهم يتم اإلحتفاظ بأرصدة البنوك واإلشتراكات 

الرئيسى في الشركة )البنك األهلي التجاري( الذي يحمل تصنيف إئتماني )أ+( 
من قبل وكالة تصنيف االئتمان العالمية. اإلستثمارات المرتبطة بالوحدات 

 واإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل لم يتم تصنيفها.
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 السيولة مخاطر 23.5.5
  التأمين وعمليات المساهمين تواجه عمليات مخاطرمخاطر السيولة هي 

 بإلتزاماتها للوفاء األموال الالزمة الحصول على والمتمثل في صعوبة
 بيع القدرة على عدم من السيولة مخاطر تنتج قد . المالية باألدوات المرتبطة

 السيولة العادلة. تتم مراقبة احتياجات قيمته يقارب بمبلغ بسرعة مالي أصل
 للوفاء كافية أموال وجود من وتعمل اإلدارة على التأكد شهري أساسعلى 

حال نشوئها. إن جميع موجودات عمليات التأمين وعمليات  إلتزامات بأي
والمعدات  والتركيباتالمساهمين هي موجودات متداولة باستثناء األثاث 

 المكتبية والوديعة النظامية فهي موجودات غير متداولة.
 

من مطالبات قائمة وأرصدة  التأمين لعمليات المالية المطلوبات تتكون
 الى الجهات ذات المستحقة والمبالغ مستحقة الدفع لمعيدي التأمين
 لعمليات المساهمين المالية المطلوبات العالقة وذمم دائنة أخرى. وتتكون

 التي المالية المطلوبات خرى. من المتوقع سداد جميعاأل ةائندال ذممال من
 . المالي المركز قائمة تاريخ من شهًرا 12خالل  فوائد ال تدفع عليها

 

  تطبيق الئحة حوكمة الشركات .24
قامت الشركة بوضع األسس واإلجراءات الكفيلة للتوافق مع بنود الئحة حوكمة الشركات 
الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية وتم اعتماد الئحة خاصة لحوكمة الشركة استرشادا 
بالئحة حوكمة الشركات بالمملكة العربية السعودية ، وتطبق الشركة ما جاء في الالئحة من 

ظام األساسي واللوائح واإلجراءات الداخلية واألنظمة واللوائح النظامية خالل منظومة الن
 ذات العالقة. 

 
 وأحكام الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية كافة قامت الشركة بتطبيق 

أحكام الئحة الحوكمة الداخلية للشركة والسياسات واإلجراءات المعتمدة، كما تطبيق كافة 
تقرير مجلس اإلدارة كافة المعايير واإلفصاحات الصادرة عن الئحة قواعد التسجيل يتضمن 

 باستثناء التالي: ( من الئحة حوكمة الشركات9( وكذلك المادة )43واإلدراج المادة )
 

 السبب الوصف رقم المادة / الفقرة

 (7( / الفقرة )90المادة )

حيثما ينطبق الوسائل التي إعتمد عليها مجلس 
اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه ، 
والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعالقاتها 

 بالشركة ، إن وجدت

جاري العمل على دراسة وإعداد األسس 
والمعايير الخاصة بتقييم المجلس ولجانه 

 للسنوات القادمة.

 (95المادة )
 تشكيل لجنة حوكمة الشركات 

تقوم إدارة اإللتزام بمهام واألعمال 
وجاري دراسة مدى المتعلقة بالحوكمة 

 مختصة بالحوكمة. الحاجة إلى تشكيل لجنة
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  تقرير المحاسب القانوني .25

 . م2017لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أية تحفظات على القوائم المالية السنوية لعام 
 

 مراجعي الحسابات الخارجيين .26
 7هـ الموافق 1341شعبان  11بتاريخ المنعقدة  العادية الغير عادية الجمعية العامةوافقت 

 رنست ويونغ وشركاهإالسادة/ على إقتراح لجنة المراجعة بالتعاقد مع كل من  م2017مايو 
 م2017للقيام بدور مشترك كمراجعين لحسابات الشركة عن السنة المالية  والسادة/ بيكرتيلي

، ولم تصدر أي توصية من مجلس اإلدارة بإستبدال المحاسب م2018والربع األول من عام 
 .م2017القانوني خالل عام 

 
    العقوبات المفروضة على الشركة من هيئة السوق المالية والجهات اإلشرافية األخرى .27
 

 .م2017لم تفرض أي غرامة مالية أو غير مالية على الشركة خالل عام 
 

م 2017األخيرة  المالية السنة خال المنعقدة للمساهمين العمومية الجمعيات بتواريخ بيان .28
 الجمعيات لهذه الحاضرين اإلدارة مجلس أعضاء وأسماء

 
  الجمعية العمومية( إجتماعات ويوضح الجدول أدناه إجتماعات 2) دعدم 2017ت خالل عام عقد

 وعدد اإلجتماعات التي حضرها أعضاء المجلس : م2017خالل عام 
 

طبيعة  اسم العضو
 العضوية

صفة 
 العضوية

 الجمعية جتماعإ
 األول

 مايو 7
 م2017

 )الغير العادية(

 الجمعية جتماعإ
 الثاني

 ديسمبر 30
 م2017

 )العادية(

عدد 
اإلجتماعات 
التي حضرها 

 العضو

   1 غير تنفيذي رئيس بليهيد ناصر البليهيد
   2 ستقلم نائب الرئيس حفني علي احمد م. صالح

 1 ستقلم عضو خاشقجي خالد محمد عمرو
 2 غير تنفيذي عضو عبدالله علي عبدالله الفراج

 2 غير تنفيذي عضو السقاف عباس عمر فيصل
 2 ستقلم عضو مالئكة صالح جميل جمال

 0 تنفيذيغير  عضو مانفريد جوزيف ديرهايمر د.
 0 غير تنفيذي عضو أنصاري الله رفيق محمد أويس محمد

   1 غير تنفيذي عضو ولفجانج جيموند
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 وأسبابها الطلبات تلك وتواريخ المساهمين لسجل الشركة طلبات عدد .29
 

 أسباب الطلب تاريخ الطلب عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
 ألغراض الزكاة والضريبة م2017يناير  8 1طلب رقم 
 للجمعية العامة م2017مايو  7 2طلب رقم 
 إلجراءات توزيع األرباح م2017مايو  9 3طلب رقم 
 الشركةإلجراءات  م2017يوليو  3 4طلب رقم 
 إلجراءات الشركة م2017سبتمبر  19 5طلب رقم 
 إلجراءات الشركة م2017ديسمبر  23 6طلب رقم 
 للجمعية العامة م2017 ديسمبر 28 7طلب رقم 

 
 

 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة .30
بعمليات مراجعة دورية حسب خطة المراجعة   م2017قامت المراجعة الداخلية خالل عام 

المعتمدة من لجنة المراجعة والتي شملت انشطة العمليات التشغيلية و اإلدارية و المالية 
و من ثم ترفع تقاريرها إلى لجنة المراجعة و اإلدارة الداخلية  الرقابة فاعلية من للتحقق

  .التنفيذية متضمنة المالحظات والتوصيات التي يتم التوصل لها
كما يقوم مراجعوا الحسابات الخارجييين بعملية تقييم لفاعلية نظام الرقابة الداخلية، ضمن 

امية لشركة. اضافة لذلك يقوم مستشار ادارة المخاطر مهمة مراجعتهم للبيانات المالية الخت
 بتنفيد تقييم مستمر لجميع انواع المخاطر و مراجعة فاعلية تنفيد سياسات ادارة المخاطر.

تقوم اإلدارة التنفيذية بالعمل على تنفيذ اإلجراءات التصحيحية، و لم تظهر عمليات المراجعة 
 لرقابة الداخلية للشركة. مالحظات جوهرية في نظام ا المشار اليها

من جانبها تقوم اإلدارة التنفيذية بمراجعة وتقييم دوري لنظم المعلومات و اجراءات غسل 
 األمول و التاكد من التطبيق الفعال و التزام الشركة بجميع اللوائح واألنظمة ذات العالقة. 

 إلقفال الشركة ةإدار قبل من المتخذة اإلجراءات جميع بمتابعة المراجعة لجنة وتقوم
 بالتأكد اجعة المر لجنة تقوم كما ارها تكر عدم تضمن بالصورة التي ومعالجتها المالحظات

 لجنة قناعة يعزز بما إقفالها حتى الجهات الرقابية جميع من المستلمة المالحظات متابعة من
 .بالشركة المتبعة الداخلية الرقابة إجراءات بفاعلية المراجعة

اإلدارة أنه تم إعداد نظام للرقابة الداخلية على أسس سليمة ويتم تنفيذه بفاعلية يقر مجلس 
  ،و أنه ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
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 حقوق مساهمي الشركة  .31
حرصًا من إدارة الشركة وللحفاظ على حقوق مساهميها، وتطبيقًا للعمل بمبدأ الشفافية 

تم تضمين البنود المذكورة أدناه في النظام األساسي للشركة ولوائحها  واإلفصاح فقد
 الداخلية  :

 
 حقوق المساهمين العامة:

 
 يلتزم مجلس اإلدارة بالعمل على حماية حقوق المساهمين بما يضمن العدالة والمساواة    

 بينهم.
  التمييز بين المساهمين المالكين  ميلتزم مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة بعد

 لذات فئة األسهم ، وبعدم حجب أي حق عنهم.
  تبين الشركة في أنظمتها وسياساتها ولوائحها الداخلية االجراءات الالزمة لضمان ممارسة

  جميع المساهمين لحقوقهم.
 

 الحقوق المرتبطة باألسهم: 
 
  قرر توزيعها.حق المساهم في الحصول على نصيب من األرباح التي يت 
 .حق المساهم في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية 
   حق المساهم في حضور الجمعيات العامة واإلشتراك في مداوالتها والتصويت على

 قرارتها.
  .حق التصرف في األسهم 
 .حق مراقبة اعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس 
 وطلب المعلومات وطلب اإلطالع على دفاتر الشركة ووثائقها ويشمل  حق االستفسار

ذلك البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة واستراتيجيتها التشغيلية واالستثمارية 
بما ال يضر بمصالح الشركة وال يتعارض مع  نظام الشركات ونظام السوق المالية 

 ولوائحهما التنفيذية.
 ببطالن دارة ورفع دعوى المسؤولية في مواجهتتهم والطعن مساءلة أعضاء مجلس اإل

خاصة وفق الشروط والقيود الواردة في نظام الشركات ونظام قرارات الجمعية العامة وال
 الشركة األساس.

 أولوية االكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية ما لم توقف الجمعية 
 األولوية إذا نص ذلك في نظام الشركة األساس وفقاً العامة غير العادية العمل بحق 

 األربعين بعد المائة من نظام الشركات. للمادة
  .تقييد أسهمه في سجل المساهمين في الشركة 
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 طلب االطالع على نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها األساس ما لم تنشرهما 

 الشركة في موقعها إللكتروني.
  و انتخابهم.ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة 
 

 :حصول المساهم على المعلوماتحق 
 
 يلتزم مجلس اإلدارة بتوفير المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة 

لتمكين المساهم من ممارسة حقوقه على أكمل وجه وتقدم هذه المعلومات في 
 الوقت المناسب ويجري تحديثها بانتظام.

 حيث توفرها لعموم المساهمين  ،للمساهم بوضوحتوفر الشركة المعلومات ن يجب ا
 ذات الفئة. من

 يجب اتباع أكثر الوسائل فعالية في التواصل مع المساهمين وعدم التمييز بينهم في 
 توفير المعلومات.

 التواصل مع المساهمين. 
 يضمن مجلس اإلدارة تحقيق تواصل بين الشركة وبين مساهميها مبنيًا على الفهم 

 لألهداف االستراتيجية للشركة ومصالحها.المشترك 
 على  يعمل رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي على اطالع بقية أعضاء مجلس اإلدارة

 آراء المساهمين ومناقشتها معهم.
 ين التدخل في أعمال مجلس اإلدارة أو أعمال اإلدارة التنفيذيةماليجوز ألي من المساه 

 س اإلدارة أو من اإلدارة التنفيذية أو التدخل من خاللللشركة ما لم يكن عضوًا في مجل
 الجمعية العامة للشركة وفقًا الختصاصها أو في حدود األوضاع التي يجيزها مجلس

 اإلدارة.
 

 م:2017جمعيات المساهمين التي عقدت خالل العام  -32
 

 سجل حضور اعضاء مجلس اإلدارة تاريخ االنعقاد الجمعية العامة

 7/5/2017 غير عاديةجمعية عامة 

 بلهيد  ناصر البلهيد
 صالح أحمد حفني

 فيصل عمر السقاف
 جمال جميل مالئكة
 عبدالله علي الفراج

 عمرو محمد خاشقجي

 30/12/2017 جمعية عامة عادية

 صالح أحمد حفني
 فيصل عمر السقاف
 جمال جميل مالئكة

 الفراجعبدالله علي 
 

https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/market-participants/issuers/issuers-directory/company-details/!ut/p/z1/pdDLDoIwEAXQr2HdS0FFdwgKFSRBfGA3pmpUEl4L1OjXW9GNiWKMs2ty7kxuCScx4bk4JXtRJUUuUvle8vYqcH3LhUE9ZzDVYLbtsTUJGAVAFjWg1DLUrg4ffkeVwAELx7qGUCP8p7zDgg7M0HTnw7mkBv0vD_1bfkT4Pi3Wj6qHqip7ChRUYivOx1QB4ZsiK0V-iS7ZupDIULX7Uf66Fy615d6B59lWi6LfeoKmf3kFb4o3gnuzGuDDmCBlNpvFV38XsYTdABe2fR4!/
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 شكر وتقدير
 
 

يسر مجلس إدارة شركة األهلي للتكافل أن ينتهز هذه الفرصة ليتقدم بالشكر لكافة منسوبي 
 الشركة ومساهميها

 
 داعين الله عز وجل لمزيد من التطور واإلزدهار

 
 ،،،والله ولي التوفيق

 
 
 

 مجلس اإلدارة
 


