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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة

 

      

 الكرام      السادة والسيدات املساهمون 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

نض6102بإسمممممممممأعضاء سمممممممممةض يسممممممممم  ضين مممممممممقضير يلسنضي ممممممممم   ض  ض  ممممممممم ضبممممممممم  ض ممممممممم   ةضي     ممممممممم ضي  ممممممممم   ض  ممممممممم  ض

اي ممممممممأ ض  مممممممم  ض  ي ضي طمممممممم سينضاو مممممممم  اض  طممممممممة ل ضي   مل مممممممم ينضا    مممممممم ضسممممممممأ  ضي  مممممممم ي ةضي    مممممممميض   مممممممم يضي    مممممممميض

 ممممممم ض .ضشممممممم س   ضي ممممممم م ضيمممممممتضاعمممممممأض ممممممم ض مممممممةض     ممممممم ضاو ة ممممممم ض ممممممم ض ممممممم ض  سمممممممأضض6102 ي ممممممم   ضض10ي   ل ممممممميض ممممممم ض

 ي    يتضي    ييضب طملئيضهللا.ض

اء ألصمممممممممم  يضيمممممممممم ضو أمممممممممماعضاء   مم ممممممممممم بيضيمممممممممم ض يسمممممممممم  ضين ممممممممممقضير يلسضي  مممممممممم ي نض   مممممممممم  ضب  طمممممممممم  ضي  ت ممممممممممأض  ممممممممممةض

ا كمممممممممممأضي  ةممممممممممم تضي  ع ب ممممممممممميضاي شك ي ممممممممممميض يتضي   عممممممممممميضا   ممممممممممميضي  ممممممممممم   ضي طممممممممممم سيض  ممممممممممم يةضاي  ةممممممممممم  ضي  مممممممممممم ض

  .6102بأ تضاس   تض  ضي  ص لضإم ضي ض ةض      ضخ لضي  ض

 
 

                                                                                     

 ثامر عبد هللا محمد بن ريس             

 رئيس مجلس اإلدارة                                                                                                       
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 مجلس اإلدارة واللجان املساندة

 

 :مجلس اإلدارة

 

 رئيس املجلس      ل ي  سعثءع عبزع،ش عهللاعبزعيي  .1

 نائب رئيس املجلس  ل ي  سعسب  ء عبزع،ش عهللاعل خ  ج  .2

   ،ش عل  ءقيعل ش    عبزعل ي  سعع   ع ء   .3
 
 عضوا

   ععععععععععع ع                               لض عغ   ل حسء عبزعط لععلألس ءج .4
 
 عضوا

   ل  ض  يع،ش عل ب  فعبزعع   عآلعل ل خ .5
 
 عضوا

   زعل  ءس عل لي   ،ل عبزعحسلألس ءجع .6
 
 عضوا

 عععععععععععععععععععطءيقعبزع،ش عهللاعبزعحس  عل  ع اعععل ي  س .7
 
 عضوا

                               بءس قل عبزع،ش هللاععل  ض  يع  سف .8
 
 عضوا

                                           ي ءضعةح  عل ث ة علالس ءج .9
 
 عععععععضوا

           ع                             ل ل  فعلألس ءجع لء عبزعع   ع .10
 
 عوالرئيس التنفيذي عضوا

 

 :اللجنة التنفيذية

 

 رئيس اللجنةعع      ل ي  سعثءع عبزع،ش عهللاعبزعيي  .1

 عاللجنة عضو عع  ،ش عل  ءقيعل ش    بزعل ي  سعع   ع ء  ع .2

لض  عبزعط لعلألس ءجعحسء  .3  نةعضو اللجعععععععععععععععععععععع ل غ  

 عضو اللجنة  ع       ع   ععععععععع                         لألس ءجع لء عبزعع   عل ل  فع .4

 ععضو اللجنةعععععععععععععععععععععععععععععلألس ءجع،ل عبزعحسزعل  ءس عل لي    .5

 

 :لجنة املراجعة

 

 رئيس اللجنةععععععععععععععععععععععععععععععععع،ش عهللاعبءس قل عبزعل  ض  يع  سف .1

 نائب رئيس اللجنةعع ععع هللاعل خ  ج عل ي  سعسب  ء عبزع،ش  .2

 اللجنة عضو عع              لألس ءجعلب  علص ف. .3

 ععضو اللجنةعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع ل  ض  يعع ص  عبءهللععععع .4

 عضو اللجنةعع  س ءجع،ش عهللاعل     عععععععععععععلال  .5
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 :التعويضات والترشيحات واملسؤولية االجتماعيةلجنة الحوكمة و 

 

 رئيس اللجنة لألس ءجع،ل عبزعحسزعل  ءس عل لي  ععععععععععععععععععععع .1

 عضو اللجنة            ل  ض  يع،ش عل ب  فعبزعع   عآلعل ل خ .2

 عضو اللجنة              ع   ععععع              ععععع                   ع    لء فعل     أعلألس ءجع .3

 

 :االستثمارلجنة 

 

 رئيس اللجنة عععععععععععععععععععععع    ل ي  سعثءع عبزع،ش عهللاعبزعيي  .1

 عضو اللجنة                             لألس ءجع لء عبزعع   عل ل  فع .2

 عضو اللجنة ععععع  طءيقعبزع،ش عهللاعبزعحس  عل  ع اععععععععععععل ي  س .3

 عضو اللجنة                                       ععععععععععععععععع       لألس ءجعشءا لعح   .ع .4

 

 :لجنة ادارة املخاطر 

 

 رئيس اللجنة عععععععععععععععععععععع    ل ي  سعثءع عبزع،ش عهللاعبزعيي  .1

 عضو اللجنة  ععععععععععع ع                               لض عغ   ل حسء عبزعط لععلألس ءج .2

 عضو اللجنة                             س ءجع لء عبزعع   عل ل  فعلأل  .3

 

        

 :هيئة الرقابة الشرعية

 

 عرئيس الهيئة   ل ل خع،ش عهللاعبزعب   .1

 ع ةح  ع،ش عل لك يععععععععععععععععععبزعل  ض  يع ء   .2
 
 عضوا

 عععععععععععععععععععععععععععععععععععععل شءي  لألس ءجعحسزعبزعحس  ع .3
 
 عضوا
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 س اإلدارةــر مجلـتقري

 

:
 
 ة:ياألنشطة الرئيس أوال

 

ضلممممممم ضحععسممممممء  حع،ءعمممممممح عب ، ممممممءلعل  ممممممم ع  عع)ةسمممممم ي   مممممم  عشمممممم ضحعل    ،مممممممحعل   مممممم رع ب ممممممم ع  عل   ممممممءض  ع

ع21/20095 ع /عتياما ععل ن ءئ عل صءقيع،زععؤسسحعل    عل     عل سم  ق عل  ص  حل   ءض   عب   بع

 ممممم رعثممممم  عع  مممممم15/05/1436ب مممممءي خعضل مممممء ع ممممماع    ممممم  عع  11/5/2009 لفممممم عل ع  مممممم15/5/1430عب مممممءي خ

 ع. م14/05/1439عس  لتع   هأعب ءي خ

ضل  م ع  عع ضيل  ع     عل  لءطعل  ل   أع بل ضح عل   ع  عل  ء  عل    زعخءصمحعل  م ع  ع،لمقعل  ضشمءت

ضل  ممم ع  عل ي  ،مممم أ عع ل ش ممم   عضل  بمممفعضعمممءعشمممءب عج مممم  عضل  ممم ع  ع ضل سمممم احع ،لمممقعل   بكمممءتع ممم عل    ممم 

ضض مءعع عمزع لمءطعل لم ضحع%36ح ع،لمقعحم لح عضام علسم   جع لمءطعل  م ع  عل صمع.  عل   لق عل  ءعمحض  ع

  .2016عزع لءطعل ل ضحعع عن ء حعل  ء عع%55س   جع لءطعل   ع  ع،لقعل  ضشءتع،لقعح لح عل

 

  مممم ع  عل صممممح  عضعممممزعة  يممممء عع ممممءط ع،مممم رعع ممممءط ععممممزعخمممم لع  مممم   يءع ب مممم ع  عل  ممممء عضلعض  ل مممم عل لمممم ضح

ععس  ىعل   ءف عف  عب ي حعضش  ر.ع
ً
عب ضث ععزعث ث  عش ضحع  ع   عيلف ء

ً
 ل س قعل ء عةصشحعع  ظء

 ع      عة  لفيءعضع ءب حعة، ء يءعب ءع    ععصء  عل سء    عضل   ءعب  عع يء.ع
َّ
 ض  ع عل ل ضحعة ع  ف

 

:
 
 لشركة:التوقعات املستقبلية ألعمال ا ثانيا

ل   سممم ع ممم عع مممءقرع،ممم قعفممم قعل ش  مممءت عض  ص صممميءع ش  مممءتعل لممم  ءتع ممم ع ءفمممحعفممم ض عل لممم ضحع      .1

 ل  ل س ح.

ع ممممءقرع ة  ممممم عقضيعضإل ء  مممممحعإقليرععش  مممممءتعل  سممممم ءأعضل   مممم ع،لمممممقع  سممممم  عض  ممممم   عل   امممممءتع      .2

 ل   ءي حعع عضس ءأعل   ع  .

  ع  ممءتعا ممء عل لمم  ءتععممزععلسمم   ء ل يممء ة عضإسمميءعيءع مم عع ممءقرعف ء  ممحعة، ممءلعضحمم رعل ش مم ع      .3

 بلم  ءت.عضاءت مءفحعإحمقعع مءقرععخ لعع  َجم عل  م ع   ع م ع  عل  ضشمءتعل لمءع  عضل  م ع  عل صمح 

 ة  ممممم عة، ء يمممممءع   مممممءقرععش  مممممءتعع ممممم يعل  ممممم ع   ع ممممم ع  عةخ مممممءأعل يمممممزعل  ش مممممح عضع ممممم يعل  ممممم ع  ع

 ع  لت  لع ع،لقعل  ضشءتع) ب  فعل ثء ث .ل صح ع ب    ،ءتعل صغ  ر عضل   ع  ع

ع ممءقرعف ء  ممحعل ممءطعل ش مم  عض  مم   عآ  ء  ممءع مم عب مم عع   ممءتعل  مم ع  ع لمم للحعلألفمم لق ععثمم  عع مم يع      .4

ضع مممممم يعل  مممممم ع  علت  لعمممممم ع،لممممممقعل  ضشممممممءتع  مممممم ع  عةخ ممممممءأعل يممممممزعل  ش ممممممح عضع مممممم يع مممممم ع  عل سممممممة  
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    ،مممءتعل صمممغ  ر عضضمممء  عع ممم يع ممم ع  عل  ممم تع) ب ممم فعل ثء مممث  عضع ممم يعل  ممم ع  عل   مممأع ب

 ل   ءي ح عضع  يع  ع  عل  ءعل.

مممزعل لممم ضحععمممزعب ممم عضثمممءل عل  ممم ع  ع ،لمممقع ة  ممم علظمممء عل ش  مممءتع بممم أعل   ممم ع       .5
 
لآلحممم ع عب  مممثع   

 ع ء  ح. كءفحعع   ء  ءعل تأعالع   ببع

حعل ش  عل   ءط ع  ىع    عضح ل      .6  تعل ش  ءت.ع ءقرع ة   عآ   

 ل ش ع .ع   ءقرعلتل ءج ع ءقرع، قعل ءطعل ش  ع  عل    حعل غ ا حعضل    ا حعضل ل ء  حع      .7

ءتعل  ض أعضعسء،   اع،لقعلاللتلءي       .8     ءقرعلتل ء  ح.ع     عآ   

إقليرع  ممممممم   عقضيعضحممممممم رعلتشممممممم لفعضل  ممممممم قرعضل  ءب مممممممحعبمممممممإقليرعل ش  مممممممءتعضج ممممممم عبء   سممممممم  ععممممممم ع      .9

 لال تزل .

ء عل ش ممم ع  ث مممفعل ممم ضيلتعل   ي ب مممحع ممم عة عل ش  مممءتع،لمممقععسممم  ىعل  ب مممحع،لمممقعشممم ضطعضةحكممم  .10

 .عل خءصحعبل  ءتعل   ع  

ل   ممم ع،لمممقعل   ممم تعل تسممم    حع مممش يعل    مممءتعل   ع   مممحعل خءصمممحعبلممم للحعلألفممم لق عض كممم  ع  .11

 ل س  ق .عس  فءرع     عةحكء عضش ضطععؤسسحعل    عل     ع

،  ع، رعل ةءا مءتعسسم    حعضشم ل ءتعلسمت ل    حععم عشم  ءتعخءي  محعع  صصمحع م ع  م  اع  .12

 ع  زرع ب    ع ءعب  عل ش  .، ضضعضخ عءتع

ل   ممم ع،لمممقعع مممءقرعل   ممم تعل تسممم    حعلت  ت ضل مممحعضج ممم عا ممم فعيفممم ععش  مممءتعل    مممءتعل غ ممم ع  .13

 إ  لع حع.

بمإقليرعخ عممحعل   م أ ععمم ع  ث مفعل  لاشممحع،لمقع مم قرعل خمم عءتعع  م   عضحمم رع م قرعل خمم عءت  .14

 ل   عحع ب   أ.

 ع ءقرعل    ع،لقعيف عع  ءسعع ىعي ءعل    أ.  .15

 ل    ع،لقعإ لءأعضح رع   صعبء تس   علال  ت ض  عضل   لص علال   ءع .  .16

  ة   عةلظ حعل ش  ع،لقعشش حعلتلت لتع ب    ءتعلت  لع ح.  .17
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:
 
 ملخص النتائج املالية: ثالثا

 

   عضه ع،لقعل    عل  ءح  ع31/12/2016ل ء  حع بس حعل ء  حعل     حععل   ضلعةقلء ع    ععلخصعبء ش ءلءت

 (ترياال ال األرقام بآالف)للشركة املالية  بياناتملخص ال

 2012 2013 2014 2015 2016 النشاط

 149,177 258,918 242,731 395,779 431,714 ع   قلتع، ب ءتعل   ع  

 90,921 104,438 112,438 118,380 127,456 ع   قلتعل سء    

 240,098 363,356 355,169 514,159 559,170 ع    عل    قلت

 149,177 257,814 240,989 392,951 427,742 ع ب اءتع، ب ءتعل   ع  

 ---- 1,104 1,742 2,828 3,972 فءليع، ب ءتعل   ع  ع

إ  ءح عع ب اءتعضفءليع

 ، ب ءتعل   ع  

431,714 395,779 
242,731 258,918 149,177 

 1,016 2,188 1,907 1,421 2,305 ع ب اءتعل سء    

 89,905 102,250 110,531 116,959 125,151 ح  قعل سء    

ع    عل  ب اءتعضح  قع

 ل سء    

127,456 118,380 

 
112,438 104,438 90,921 

إ  ءح عةاسءطعل   ع  ع

 ل   تشح

510,618 549,441 
297,374 347,010 145,683 

 132,993 234,508 229,320 458,544 431,792 صء  عةاسءطعل   ع  عل   تشح

 137,130 208,098 216,591 401,944 450,687 لت  لقلتعصء  

 106,627 136,851 165,503 284,317 353,566 إ  ءح عل  ء شءتعل  ف ،ح

 101,230 136,009 149,357 290,990 344,715 صء  عل  ء شءتعل   ش ر

 27,900 36,137 44,473 56,540 66,034 ع    عل صءي ف

ضإ  لقلتع  لقلتعلستث ءيلتعإ

 ل   ع  ع   ب ءت خ ى ة

6,584 2,094 
2,344 1,436 779 

 ع  ع، ب ءتع)ل ع  ل ةءليع

 
ً
عن ءع،ءل ععل   ع  عع ص عء

تث ءيلتعح بحعل  ثءل علس

 ل تلغ ب ح ل   ب ءتعع)ل ءلي

6,519  

9,986 

 

 

5,347 10,256 22,373)  

 (23,215) 12,583 8,932 11,133 8,344ل س حعع)خسءير صء  عياحع
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 ل   ءراش ع

 

 

 -السابقة: وفيما يلي بعض املؤشرات والنسب املالية لألرقام 

ع ب مممء عل سمممءب ة مممفعي مممءلععع11,133عل ممم احلعع ءبممم عصمممء  عة مممفعي مممءع8,344ل ممم احعخممم لعل سممم حععببممماعصمممء  ع-

 .%25ا ي ععل ةءضبء

 بباعفمءليع، ب مءتعع-
ً
ع ل تلمغ ب ح ل   ب مءتعع)ل مءليعن مءع،ءلم علسمتث ءيلتعح بمحعل  ثمءل ععل  م ع  عع صم عء

 .ع%35ا ي ععءل ةءضبل سءب عع ب ء ة فعي ءلعع9,986ع ءب ع  ة فعي ءلع6,519خ لعل س حع

ة مممفعع549,441ع ءبممم عع ة ممفعي مممءلع510,618 عخممم لعل سممم حعGWPاسمممءطعل  مم ع  عل   تشمممحع)ببمماعإ  مممءح عةع-

 ع(NWP عضضمممء  عببممماعصمممء  عةاسمممءطعل  ممم ع  عل   تشممممحع%7امممم ي ععل ةمممءضءي مممءلعبء  ءيلمممحعبء  مممء عل سمممءب عب

 عع.ع%6عءل ةءضعبة فعي ءلعبء  ءيلحعبء  ء عل سءب عع458,544ة فعي ءلعع ءب عع431,792خ لعل س حع

ي ممممءلعبء  ءيلممممحعة ممممفع290,990 عضع ءبمممم عي ممممءلة ممممفع344,715ببمممماعصممممء  عل  ء شممممءتعل   شمممم رعخمممم لعل سمممم حعع-

 .%18بء  ء عل سءب عبءي ةء عا ي ع

ي ءلعل فعع395,779ي ءل عع ءب عة فع 431,714بباعإ  ءح عع   قلتع، ب ءتعل   ع  عخ لعل س حعع-

 .%9ععي ةء بءبء  ءيلحعبء  ء عل سءب ع

ة مفعي مءلعبء  ءيلمحعع118,380عع ءبم ع ة مفعي مءل127,456 ءح عع   قلتعل سمء    عخم لعل سم حعبباعإ ع-

 .%8ب سشحععبءي ةء عبء  ء عل سءب 

بء  مممء عي مممءلعبء  ءيلمممحععة مممف514,159ع ءبممم عع ي مممءلة مممفعع559,170ببممماعإ  مممءح عل   ممم قلتعخممم لعل سممم حعع-

 .%9 سب  ععبءي ةء ل سءب ع

عة مف 395,779ع ءبم ععي مءل ة مفعع431,714، ب ءتعل   ع  عخم لعل سم حععءليضفعع ب اءتبباعإ  ءح ععع-

 .%ع9عي ةء ي ءلعبء  ءيلحعبء  ء عل سءب عبء

ة ممفعي ممءلعع ءيلممحعبء  ممء ع1,421ع ءبمم عع ي ممءلة ممفعع2,305ل سممء    عخمم لعل سمم حععع ب اممءتببمماعإ  ممءح عع-

 .%ع62ا ي ععي ةء عبءعل سءب 

بء  ءيلممممحعة ممممفعي ممممءلع116,959ع ءبمممم عع ة ممممفعي ممممءل125,151ل سمممم حع لعببمممماعإ  ممممءح عح مممم قعل سممممء    عخممممع-

 .%7ا ي ععبءي ةء بء  ء عل سءب ع

ععع ءبممممممممم عع ة مممممممممفعي مممممممممءلع127,456ضح ممممممممم قعل ب  مممممممممحع ب سمممممممممء    عخممممممممم لعل سممممممممم حععل  ب امممممممممءتببممممممممماعإ  مممممممممءح عع-

 .%8ا ي ععبءي ةء بء  ءيلحعبء  ء عل سءب ععي ءلعة ف118,380
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 في النتائج التشغيلية:الفروقات الجوهرية 

 

ض مءعببماع.عي مءلع ب مء عل سمءب ة مفعع11,133ع ءبم عع ة مفعي مءلع8,344عل سم حعخم لعل م احبباعصء  ع .ة

ة ممممفعي ممممءلع ب ممممء عع10,855ع ءبمممم عع ة ممممفعي ممممءل11,441 مممم ع، ب ممممءتعل  مممم ع  عخمممم لعل سمممم حعل ةممممءليع

 .ل سءب 

ة مفعي مءلع م عع510,618عإحمقع  2015،مء ع م ععة مفعي مءلع549,441عزعلت  لقلتعع  لل ةءضع    ع . 

 ض    عج  عإحق ع%7ة فعي ءلعب سشحعع38,823عب   حع  2016

 ل ةءضعل ل   حعل س   فحع  ع  ع  ءتعل س ءيلتعلت  حعإل ةءضععش  ءتعل س ءيلتع.ل -1

 .ع2016ع  يع  ع  عل س ءيلتعخ لعل لي علألخ  ععزعل  ء عع  افععش  ءت -2

لعل ةتمم رعل  ء  ممحعع ءيلممحعبممء ةت رعل  ءثبممحععممزعل  ممء عل مم قعسممببععلالل ةممءضع ممقعصممء قعل مم احعخمم ع -3

ضلالل ةمممءضع ممم عصمممء  عع%7ل سمممءب عإحممم علالل ةمممءضع ممم عل  مممءح عةاسمممءطعل  ممم ع  عل   تشمممحععب سمممشحع

ضعع%ع11ضلالي ةممممء ع مممم ع كممممء  فعلسمممم   لجعضثممممءل ععب سممممشحععع%ع6ةاسممممءطعل  مممم ع  عل   تشممممحعب سممممشحع

ضلالي ةممء ع مم عصممء  عل  ء شممءتعل    بممحععع%ع18شحعلالي ةممء ع مم عل صممءي فعل    ع ممحعضلالقلي ممحعب سمم

ضعبءال ممءفحعلحممم ععصمممء  عل خسمممءل ععع%ع2ضعلالل ةمممءضع ممم عقخمم علض  مممء علخممم عب سمممشحععع%ع18ب سممشحع

ل مفعي مءلعسم  ق عخم لعل ةتم رعل  ء  ممحعع768ل  ء  محعععمزعلسمتث ءيلتعةعم للعل سمء    عب   محع

ل ممممفعي ممممءلعسمممم  ق عخمممم لعع2,960ب   ممممحععع ءيلممممحععبصممممء  عةياممممء ععلسممممتث ءيلتعةعمممم للعل سممممء    

لل ةت رعل  ءثبحععزعل  ء عل سءب ع.عبء  غاععزعلألي ةء ع م عل   م التعل  تسمشحععمزعل،مءقرعل  م ع  ع

ضعلالي ةممء ع مم علال مم لقلتععع%ع13ضلالي ةممء ع مم عصممء  عةاسممءطعل  مم ع  عل  تسممشحعب سممشحعع%5ب سممشحع

 ع.ع%عع466ع للعح بحعل  ثءل عب سشحتث ءيلتعةضعلالي ةء ع قعصء  عةياء ععلسع%36لالخ  عب سشحع

 .ة،  ع ش  بعب يعةياء عل  ءيلحع بس حعل سءب حع    ءش ىعع ع ش  بعل س حعل  ء  ح -4

ضف  ءع لم ع  ب م عم ماعلأل، مءلعل تمأعاءعمتعع.ضل صح     عل ل ضحعبب  ع    عةل ل عل   ع  عل  ء عض 

   عع2016ع–ع2012ل علأل،   ا ءعل ل ضحعخ ل

 االســـم

القيمة 

باأللف 

ريال 

2016 

القيمة 

باأللف 

 2015ريال 

القيمة 

باأللف 

 2014ريال 

القيمة 

باأللف ريال 

2013 

القيمة 

 باأللف ريال

2012 

 6,708 16,409 23,213 18,002 12,441   ع  عل     

ل   ع  ع

 ل ي  ، أ

8,817 12,768 
4,959 5,764 2,043 

 2,141 2,448 1,604 1,073 1,134ل   ع  ع
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 ل ش    

 14,981 15,398 16,220 20,098 22,603 ل   ع  عل  ء 

  ع  ع

 ل س ءيلت

278,858 320,469 
130,251 110,331 120,391 

ل   ع  ع

 ل صح 

186,765 177,031 
121,127 196,661 40,557 

 اإلجمالي
510,618 549,441 297,374 

 
347,010 186,821 

 

 6201لخال جغرافيا املبيعاتوفيما يلي تحليل 

 

 م2016 القيمة باأللف ريال اسم املنطقة

 157,307 املنطقة الوسطى

 279,112 املنطقة الغربية

 41,791 املنطقة الشرقية

 11,981 املنطقة الشمالية

 20,427 املنطقة الجنوبية

 510,618 اإلجمالي

 

 

 

 فصاحات النظامية:اال 

 :مع متطلبات الحوكمةوافق الت -أ

   م علأللظ محعضل بمم للحعصم ضيععب  ءب محع ضلال تمزل ل  ل  محعل  لخب محعلعإقليرع  م  عل لم ضحععمزعخم 

ب  ءب ممممحععلال تممممزل ض  ممم  عإقليرعضل   ضممم ععممممزع  ش  يممممءعضفممم عل   بشممممءتعل تممممأع  ممم يءعل  يممممءتعل  اءب ممممح.ع

بكمممم ععممممءع  مممم    ععل لمممم ضحل تزعممممتعضامممم عععمممم عل  يممممءتعل  اءب ممممحع ب   مممم ععممممزعلت تممممزل عل  ممممء .علال صممممءل

ل     مممحعل  ءعمممحععل   مممء ح مممثعةلممم ع ممم ععل ء  مممح. مممحعل لممم  ءتعل صمممءقيرع،مممزع  ئمممحعل سممم قعالل مممحعح ض

ضلف ممممممممتعع  11/6/2012ل  لفمممممممم عع  ممممممممم21/7/1433ل    مممممممم رععسممممممممءأعلتث مممممممم  عع ل غ مممممممم عل  ءق ممممممممحعلألضحممممممممق

ض  م صعبء  صم  تعل ت لض مأعع  ع ب ظمء علألسء،م أع بلم ضح37ل     حع،لقعإ ءفحععءقرع    عيااع)

 ضطش ممممم   ع مممممحع ب سمممممء    .ع ممممم عل     مممممءتعل 
ً
فمممممإ عع  ب ظمممممء علألسء،ممممم أعضل بممممم للحعل  لخب مممممحع بلممممم ضحعء

  ع  عل سء    ع ياعل   
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 لألياء عل تأع    يع  عي يء.عزعل  ص لع،لقعلص بع 

 .ل  ص لع،لقعلص بععزعع   قلتعل ل ضحع،  عل  صة ح 

 ء.ل  ءعضل  ص  تع،لقعا لي   عع لضالعضلالشت لكح  يعل     ءتعل  ءعحع   

 سيا.  علأل   ص فعل 

 . ع لاشحعة، ءلعع ب علتقليرعضيف عق، ىعل سؤض  حع،لقعة، ءأعل  ب 

  ضالعل ممممممءيضعلظممممممء عل سمممممم قعع ضطبممممممبعع ب عممممممءتعب ممممممءعالع  مممممم عب صممممممء  عل لمممممم ضحعلالس ةسممممممءي

 ضل ب للحعل   ة ء ح.ع

 ل ة  لتعل  ء  حععزعالل حعح ض حعل ل  ءتعع اع  اع  ش  

  بع،لقعل ستث   زععزعلالشخءصعجض عل صةحعل تأع  صع،ل ع)ض قرعل سءقسحعل ة  رع)ق ععزعل ءع

لتفصء ع،زعس ءسء  اع  عع–عث عص ءق  علتستث ءيعع-ع لت، شءي حعل ء زع  ص ف  عبء   ءبحع،زعغ   ا

ل  ص  تعض ص    اعل ة ل ع  ع  ءي   اعل س   حع.عضضء  علتفصء ع،زعض ة حعل   ءع عع عة ع  ءي ع

ل ل ضحعالع عبسببعل ع،لقعع ءيسحعل    قعلالس ءس حعل خءصحعبإستث ءيل  اع     ع ب صء  عا ع ؤث  

 .  ص فعبء   ءبحع،زعغ   ءععث عص ءق  علالستث ءي

ل ء ععع الع   عع بشخصعج عل صةحعلت، شءي ح  صع،ل ع)ضل تأععضل ة  رع)ط ععزعل ءقرعل ثءل حع،ل رعع

ل  ص  تع،لقعإخ  ءيعلأل، ءأعع–تقليرع   ع  عب سبعلظء عل ل ضحعس    عع ثب  ع  ع  عع ب عل

ة عل  ظء علألسء، أع بل ضحع اع  صع،لقعةح  حعل شخصعجضىع ععبسببعلألخ  زع  عع ب علتقلير.ع

 عل صةحعلال، شءي حعب     عع ثب  ع  ع  عع ب علتقلير.

ع تع،لق عضضلفع2016-07-25ل  لف عع مع1437-10-ع20   حعل  ءعحعل  ءق حع   علالث   عل  عل    تض 

ع عالل حعل   ض حعل صءقيرععزععءش ى.عحتأع   ل      تعضعلال ءفءتع،ل عالل حعح ض حعل ل ضحع

 الل حعح ض حعل ل ضحعل     حععضج  عب  عل ءفحعب يعل ة  لتع،ل عؤسسحعل    عل     عل س  ق عع

 

 :األرباحتوزيع سياسات  -ب

 عيمممم عةياممممء عضل خءصممممحعب ع ،مممم أع بلمممم ضحل مممم ليقرع مممم عل  ظممممء علألسءع،لممممقع  ش مممم عل س ءسممممءتس  مممم عل لمممم ضحع

 ل  ءح  ،لقعل    ع ع46)ل سء    ع  عل ءقرع

 

 ع   بعل   ءرعض   شحعل  خ عل   ير. .1

 ععزعلأليامء عل صمءف حع  كم  زعلح  مءط علظمءع  عض  م عع ل    محعل  ءعمحعل  ءق محع%20)ع سشحعب  َّ   .2

 لعل  ف  .ضافع ءلعل     بععتىعبباعلالح  ءط عل ء  يعإ  ءح عيةسعل ء

ع،لقعلات ل عع ب علتقليرعة ع   بع سشحععئ  حععمزعلأليامء عل سم   حع .3
ً
 ل    حعل  ءعحعل  ءق حعب ءأل

 ةضعةغ لضعع   حع   ي ءعل     حعل  ءعح.عض  ص ص ع غ ض  ك  زعلح  ءط عإ ء  عع ل صءف ح

يةسعل ممممءلع ععممممزع%5)ع سممممشحع  مممم ع،ممممزع ع،لممممقعةال  مممم ع ععممممزعل شممممءف عب مممم عج مممم عقف ممممحعةضحممممقع ب سممممء     .4

 ل  ف  .
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   ع عل شءف عب  عج  ع،لقعل سء    عض صحع  علألياء عةضع   لعإحقعحسء علألياء عل ش ءر. .5

 ل   قر.  صاععزعلألياء عل س   حعع    ععب  ليععزعع ب علتقليرع  عي عةياء عقضي ح .6

 

مممم
 
ض مممم ف عع    صمممم حعبممممء    ئممممحعل سمممم قعل ء  ممممحعقض ع مممم خ  عبمممم  عامممم ليلتع   عيمممم علألياممممء عةضعلاعل لمممم ضحعض شب

ع ب  ب  ممءتعع   م ق ءعع بم علتقليرعضل  ل، م عل تمأل  م يع  عي يمءع،لمقعل سمء    ع م عل كممء ععلأليامء 
ً
ضف مء

ع ل،مممءرعل  لف مممحعل   ءب مممحعل سمممش حع ؤسسمممحعل   ممم عل    ممم عععممم ع ضلالسمممتث ءيل تمممأع صممم ي ءعضعليرعل   مممءيرع

 ل س  ق .

  :مجلس اإلدارة -ت

ل تلمممغ ب حععشمممؤضن ءعل تمممأعسسممم   عض  حعلتشممم لفع،لمممقعإقليرعل لممم ضحؤ  عل لممم ضحععسممم  مم حقعع بممم علتقليرع ممم

 بمم ع مم عض  حعلألسءسمم حع ب ؤ ل   ب ممحعبس ءسممء  ء.عض   ثمم عل سممضل  ممءجع   مم عل  مم ليلتعلألسءسمم حعع ضل ء  ممح

ضعمممزعع.ضعصمممء  عح بمممحعل  ثمممءل ع ب مممءع   ممم ععصمممء  عل سمممء    ع ض عل لممم ضحؤ  ممم ع  عل   ض مممحعل ة ء مممحع لممم

عل  لعلممحعبمم  عل صممء  عل    ،ممحع ب سمم ة   زض ؤ عسمم
ً
ضعممن اع، مم أعل لمم ضحعضل ؤسسممءتعل   ش ممحعع     عة  ممء

   ممم علت ممم لألتعل تمممأع   ي مممءعع يمممءعب  امممءتع  ءي مممح.عض  ممم صعة، مممءأعع بممم عإقليرعل لممم ضحعضعمممزعخممم لع

 مممم اع.عض ل  بمممم  عل   مممم ع،لممممقعل  ممممءجعلت مممم لألتعل  ءسممممشحع خ عممممحععصممممل حعل لمممم ضحعب ف مممم عصمممم يرعع   ممممح

   ءتعل  بممم عضل ل مممء عل  ءب مممحع ممم علتقليرعل   ة ء مممحع بلممم ضحع ممم ع  ش ممم عل  ممم ليلتعضلالسمممت ل ل  ءب مممحععمممزع

  ض ععزع  ة ء ءع،لقعل    عل  ب  . ض ع ضل ل ء عل  ءب حع  عل تأعة،    ءعع ب علتقلير

 

 تشكيل مجلس اإلدارة: -ث

ب مممءي خعل  ءق مممحع     مممحعل  ءعمممحعإ   مممء عل ممم عع  ع ممماعسلممم  بء  بممم علتقليرعل مممعل  لب مممح مممء عهممم عل ممم ضيرع

ع  عسمممممم  لت) مممممم رعثممممممع17/05/2019ض   همممممأع مممممم عع 18/05/2016 عض شممممم ةع ممممممء عل مممممم ضيرععممممممزعع01/05/2016

ع10ع ممم  عل  مممءح ع،ممم قعة، ممءأعع بممم علتقليرعط   مممحعل  صمم  تعل ت لض مممأعض عق ممماعلل  ممء علأل، مممءأع،لممم ضامم , 

  ة، ءأع،لقعل    عل  ءح 

 

 مــــاالس فئة العضوية
الشركات املساهمة األخرى التي يشارك في عضوية 

 مجلس إدارتها

 الع     ثءع عبزع،ش عهللاعبزعيي  غ  ع  ة ء 

 الع     ل خ  ج ع،ش عهللاسب  ء عبزع عس   

 ع   ع ء  عبزع،ش عل  ءقيعل ش     غ  ع  ة ء 

 .ب   عل ش   عضةب ءؤ عل  ءب حعي ،ش عل  ءقش ضحع .1

 .ش ضحعل شءيرعل  ءب ح .2

 .ل ل ضحعل  ط  حع ب س  ق،ءتعضلاللءب ب .3

 .ش ضحعع لف عل  لل ر .4
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 الع     لض  غ   ل حسء عبزعط لع غ  ع  ة ء 

 ال                                              ي ءضعةح  عل ث ة  غ  ع  ة ء 

 الع     ،ل عبزعحسزعل  ءس عل لي    عس   

    الع  بزعع   عآلعل ل خع،ش عل ب  ف عس   

  الع    طءيقعبزع،ش عهللاعبزعحس  عل  ع ا عس   

 ال                                 ل  ض  يع  سفعبزع،ش هللاععبءس قل  عس   

 ش ضحعل اع لخ عءتعل   ع   ح  لء عبزعع   عل ل  ف   ة ء 

 

  عح ثعل عع2016خ لعس حععسغ   ع  عة، ءأعع ب علتقليرع    ع

خ مممم  عبممممزعسممممء اعلألسمممم ءجع علل  ممممتعل مممم ضيرعل ثء ثممممحع ب  بمممم عض مممماعل مممم علالسمممم ءجع/عع2016/ع05/ع17ب ممممءي خع

 ،  عع ب علقليرع.عل   ل 

ء  ب ععمممم عب ل ممممحعل مممم ضيرعل  لب ممممحعضل تممممأعبمممم ةتع   مممم عبمممم، مممم عع–عبءسمممم قل عبممممزع،شمممم هللاععل مممم ض  يع  سممممف

  عع2016ع/ع05/ع01ضلف تع،بي ءعل     حعل  ءعحعل  ءق حعب ءي خعع2016/ع05/ع18ب ءي خعع

س  م  علالسمم ءجع/عي ممءضعبمزعلح مم عل ث ةمم عع ع،لممقع2016/ع07/ع25  ءق محعب ممءي خعضضلف متعل     ممحعل  ءعممحعل

                           ض   عع ب علقليرع بل ضحعع ث ع بش  علالس ع ع ب    حع.

 ضضف ممم
ً
قليرعبلممم لأعة مممفعامممء عة، مممءأعع بممم علت عف ممم ع ل مممءقرعل  ءق مممحع،لممم رععمممزعل  ظمممء علألسء،ممم أع بلممم ضحعء

 ضم  تع   ء ععسؤض  حعة، ءأعل  ب .ع سياععزعةسياعل ل ضح

 

 عدد األسهم اململوكة في الشركة االسم

 ع4,000,000عع ث عألس يعل ش   زع  ب  ع   ع ء  عبزع،ش عل  ءقيعل ش    ل ي  سع
ً
 سي ء

 سيا.ع1,025 ثءع عبزع،ش عهللاعبزعيي ل ي  سع

 سيا.ع1,000 لض  غ   ل حسء عبزعط لعلألس ءجع

 سيا.ع4,000,000 بش  علتس ع ع  ب ععع ث                                           لالس ءجعي ءضعةح  عل ث ة 

 سيا.ع1,000 ل خ  ج ع،ش عهللاسب  ء عبزعل ي  سع

 .سياع1,000 ،ش عل ب  فعبزعع   عآلعل ل خل  ض  يع

 سيا. 2,000 ،ل عبزعحسزعل  ءس عل لي   لألس ءجع

 .سياع2,000  لء عبزعع   عل ل  فلألس ءجع

 سيا.ع1,000 طءيقعبزع،ش عهللاعبزعحس  عل  ع اعل ي  س

 سياعع1,000 ل  ض  يع  سفعبزع،ش هللاععبءس قل عععععععععععععععععععععععععععع
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 مزايا ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين: -ج

 
 م ) باللاير السعودي ( 2016تم دفعها ألعضاء مجلس اإلدارة سنة  المكافآت والتعويضات التي-1

 
 لجنة املراجعة  مجلس اإلدارة ساعلال 

بدل حضور 

 ريال/إجتماع 1500

 اللجنة التنفيذية

بدل حضور 

 ريال/إجتماع1500

 لجنة اإلستثمار

بدل حضور 

 ريال/إجتماع1500

لجنة  ادارة املخاطر  

ريال  1500بدل حضور 

 / اجتماع 

جنة الترشيحات ل

 واملكافآت بدل حضور 

 ريال/إجتماع1500

 املجموع 

بالريال    

 السعودي

بدل حضور  مكافآت

 ريال/إجتماع 3000

 

 116,447   4,500 6,000  18,000 87,947 ل ي  سعثءع عبزع،ش عهللاعبزعيي 

 85,631     9,000 18,000 58,631 ل ي  سعسب  ء عبزع،ش عهللاعل خ  ج 

 73,631    3,000  12,000 58,631 ل ي  سعع   ع ء  عبزع،ش عل  ءقيعل ش    

 82,631 7,500   4,500  12,000 58,631 لألس ءجع،ل عبزعحسزعل  ءس عل لي   

 87,131   4,500 6,000  18,000 58,631 لألس ءجع لء عبزعع   عل ل  ف

 13,500     4,500 9,000  ل  ض  يع  سفع،ش هللاعبءس قل ع

         لالس ءجعي ءضعلح  عل ث ة ع

لض    75,131    4,500  12,000 58,631 لألس ءجعحسء عبزعط لعل غ  

 79,631 6,000     15,000 58,631 ل  ض  يع،ش عل ب  فعبزعع   عآلعل ل خ

         لألس ءجعخ   عبزعسء اعل   ل 

طءيقعبزع،ش عهللاعبزعحس  ععل ي  س

 ل  ع ا

58,631 15,000   3,000   76,631 

 690,364 13,500  12,000 24,000 13,500 129,000 498,364 املجموع 

 

عمزعضشمءيعل   ة مء   عع مزع ب م لعة،لمقعل كءفمآتعضل      مءتعع خ سمحل تأع اعقف يمءعع ل ءعضعكءفآتعع-2

   ءفعإ ي اعل  ل  عل   ة ء عضل    عل ءح . 

 

 القيمة بالريال السعودي البيان

 3,450,000  ضل بعضل      ءتل 

 1,567,524 ل ش الت

 387,970 تعل  ضي حعضل س   حآل كءف

 - ل خ طعل   ة ز ح

ة عس    ءتعةضعع ل ءع

،   حعةخ ىع  ف عبلك ع

 شي  عةضعس    

20,204 

 5,425,698 ل     
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 اإلدارة: اجتماعات مجلس 

 عل  ء   زعض ءع ل  عض، قع  2016عل   ء،ءتعخ لع7 ع ب علتقليرععل   ء،ءت، قعبباع 

  

 لساعل     ت
 االجتماع االول 

 م17/01/2016

 االجتماع الثاني

 م18/02/2016

االجتماع الثالث 

 م18/04/2016

االجتماع الرابع 

 م18/05/2016

 االجتماع الخامس

 م26/07/2016

 اإلجتماع السادس

 م18/10/2016

 اإلجتماع السابع

 م20/12/2016

عدد مرات 

 الحضور 

 7 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر  ي  سعثءع عبزع،ش عهللاعبزعيي ل 1

 7 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر ل ي  سعسب  ء عبزع،ش عهللاعل خ  ج  2

 7 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر لألس ءجع لء عبزعع   عل ل  ف 3

 5 حضر  اع     حضر حضر  اع     حضر حضر ل ي  سعع   ع ء  عبزع،ش عل  ءقيعل ش     4

 6 حضر حضر   ء حح  عبء  حضر حضر حضر  اع     لألس ءجع،ل عبزعحسزعل  ءس عل لي    5

لض   6  6 حضر حضر  اع     ح  عبء   ء ح حضر حضر حضر لألس ءجعحسء عبزعط لعل غ  

 6 حضر  اع     حضر حضر حضر حضر حضر ل  ض  يع،ش عل ب  فعبزعع   عآلعل ل خ 7

8 
  عبزعسء اعل   ل لألس ءجعخ  

  اع      اع      اع    

لل  تعقضي  ع

ضا ل حعقضيرع

 ل  ب عل     

- - - 0 

 7 حضر ح  عبء   ء ح حضر حضر حضر حضر حضر طءيقعبزع،ش عهللاعبزعحس  عل  ع اعل ي  س 9

 4 بء   ء حعح    حضر حضر حضر  اع ب   عب    اع ب   عب    اع ب   عب   بءس قل عل  ض  يع  سفع،ش هللا 10

 3 حضر حضر حضر  اع ب   عب    اع ب   عب    اع ب   عب    اع ب   عب                  ع                         لالس ءجعي ءضعةح  عل ث ة  11

  

 

 ل  ء  ح بء      ع  عل   لي خععا ليل زبء  ءجعض ءعاء عع ب علالقليرع

 . 2016-05-18ب ءي خععع2016-1يااععا ليعع ب علالقلير -1

 . 2016-07-26ب ءي خعع2016-2يااععا ليعع ب علالقليرع -2

 

 

 :لجان مجلس اإلدارة -ح

 :اللجنة التنفيذية 

ثمءع عبمزع،شم عهللاعبمزعلألسم ءجععض ماعزعة، ءأعع ب علتقلير ععخ سح  ك  عل ل  حعل   ة ء حععزع

 علض  غممم   ل ع لضلألسممم ءجعحسمممء عبمممزعطمممع  ممم  حعل ي ممم سعع  ممم ع مممء  عل ش ممم    عض،ل ل  مممح ع)يلممم  عييممم 

ل ل  مممحعضاممم ع، ممم تعع.ضلألسممم ءجع،لممم عبمممزعحسمممزعل  ءسممم عل لمممي   ع لألسممم ءجع لمممء عبمممزعع  ممم عل لممم  فض 

 مممممممء ءعب يلسمممممممحعل  عض  ممممممم  عل ل  مممممممحعل   ة ء مممممممحع  2016خممممممم لعل  مممممممء عل   ء،مممممممءتععخ سمممممممحعل   ة ء مممممممح

 بممم عصممم ليع  صممم ء  ءعع مممءعلسمممي ع،لمممقعل إل   ض مممحع،لمممقعع بممم علتقليرعاشممم عع ءالممم  ءع ممم عل  بممم  عض 

ع ءالممممء   عبءال ممممءفحعإحممممقعا ممممء عل ل  ممممحعبء  ممممءجعامممم ليلتع مممم عةعمممم يع كبةيممممءعل  بمممم عا ممممءععممممزعحمممم  عآلخمممم  ع

 
ً
  يءعب يعل ص ح ءتعحسبعحء حعل    عبء ل ضح.ععة  ء
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  لجنة املراجعة: 

ض ممممءعل عيلمممم  عل ل  ممممحعضلءلممممبعيلمممم  عل ل  ممممحععسمممم  ب   عض ة، ممممءأععخ سممممح ععممممزع   ممممحعل  ل  ممممح  كمممم  عععععع

 ض ا ععلقليرعضعب  حعلال، ءأععزعخءيجعع ب علالقليرععل، ءأعع ب 

 

  اللجنة  رئيسععععععععععععععععععععععع ل  ض  يع  سفعبزع،ش عهللاعبءس قل 

  نائب رئيس اللجنة   ل ي  سعسب  ء عل خ  ج 

 عضوأ  لالس ءجعلب  عبزع،ش عهللاعلص ف 

 ع ص  عبءهللععععععععععععععععععععل  ض  يع   
 
  عضوا

 عضوا                           دااله الحربي                     االستاذ عب 

 

 ل  ء  ح اءعتعب قلأععيءعيءعض  ع 2016ل  ء عخ لععل   ء،ءتعس حضا ع،  تع   حعل  ل  حع

ع ل  ممممحعل ش ءلممممءتعل ء  ممممحع بلمممم ضحعضل   ضمممم ععممممزعسمممم ع  ءعضسمممم عحعإ مممم لألتعل   ممممءي  عل ء  ممممحعضةلظ ممممحع -

   لبطعل  اءبحعل ء  حع  عل ل ضح.ل  ءسشحعل  لخب حعض 

ل  ل  ممممحعل سمممم   حعل سمممم  بحع بش ءلممممءتعل ء  مممممحعل خءصممممحعبء لمممم ضح عضلالسمممم  ءلحعب  ل عمممم عل  سمممممءبءتع -

 ل خءي    عض    اععؤ  تعل  ل    عل خءي    عضةقلئ اعضلس       ا.

 ءعياعضعسؤض  ء  ا.ابعل  ظءع  عضل  ل  حعل  ضي حع يلل   ص حعب     عل  ل  عل  لخل عضل    -

ل تمممممزل عل لممممم ضحعبء   بشمممممءتعل  ءل ل مممممحعضل   ظ   مممممحعضعن مممممءع ممممم لبطعضإ ممممم لألتعس ءسمممممحعلتفصمممممء ع ممممم ع -

 ل ل ضح.

 ل تزل عل ل ضحعب  لبطعل س ءسءتعضلت  لألتعل   يرع  عل ل ضح. -

 تاملكافأ لجنة الترشيحات: 

 ض ا عقليرث ثحععزعة، ءأعع ب علت عزععل كءفآتل ت ش  ءتع  ك  ع   حعععععع

 رئيس اللجنة       ،ل عبزعحسزعل  ءس عل لي  علألس ءجع .1

 عضو اللجنة      عع        ل  ض  يع،ش عل ب  فعآلعل ل خ .2

 عضو اللجنة                  ع    لء فعل     أعلألس ءجع .3

 

 ء يء عضل سئ   ءتعل  ء  ح ض    عل ل  حعب  ع2016عخ لعث  عل   ء،ءتعضا ع،  تعل ل  حع

 ب مممممممم ضع،لممممممممقعل     ممممممممحعلتقليرعبلمممممممم  عل  شمممممممم   ع   مممممممم  حعع بمممممممم عل خءصممممممممحعع  صمممممممم ءتل يفمممممممم ع -

  عضل  ش   ع ب  ءصبعلتقلي حعل   ة ء حعل  ب ء ع ء  ل  عل   ة ء عضل لب .ل    ع ح

   ب علتقلير.عإ، لقعإ  لألتعضس ءسءتعضل  حع      عس ءسحعل كءفآت -

ضيفممممم ع  صممممم ء  ءع ب  بممممم عع حعل سممممم   حعألقلأعل  بممممم إفمممممءقرعع بممممم علتقليرعف  مممممءع   بممممم عبء  ل  ممممم -

 ب ص صعل  ش   ع     حع  ء عل  ب ع     ن ا.
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ل  مممممم ضلتعل سمممممم   ح عضخ مممممممطعض ،  ممممممءقعس ءسممممممحعضخ مممممممطعل      ممممممءتع  بمممممم علتقليرعال عح  صمممممم ل  -

 . اعض  ة ز ال  عة  عل    ز زعضلالح ةءظعاعل   لف ع  ء 

  صمم ءتعبلمم  عل يفمم عض ع عضلتقليرعل   ة ء ممحعل  ب ممء ير   مم اععيممءيلتعضخ مم لتعة، ممءأعع بمم علتقل -

 ل   ضي حع،لقع  أعل ءليعل     ا.ل   لعيعل   ي ب حع

 ضع ءب حع  ة ء ءعبء   ءض عع علتقليرعل   ة ء ح.ع ض  عب لعيعل سؤض  حعلال   ء، ح -

 لتقلير.  ب ععبء  ل   ض ععزعا ء عل ل ضحعبء   لف عل س   عع عع  بشءتعل   ض ح عضل  ف ع -

 

  :لجنة اإلستثمار 

ض،   حعع ل ل  ح )يل  ععيي ع،ش عهللاثءع عبزعل ي  سععأ عض ا ة، ءعلي  حعزععلالستث ءي    حع  ك  ع

شءغ لععضلألس ءجع طءيقعبزع،ش عهللاعبزعحس  عل  ع اعضل ي  سع  لء عبزعع   عل ل  فعلألس ءج

  بل ضحع ءععلالستث ءي بإقليرععبفعع   صعل ل  حض ع ح   
ً
ض ك  ع ل  حع ءفحعل ص ح ءتعا ءلعع  

لي  حعضا ع،  تعل ل  حعع.لالستث ءيض ل  حعل   ع  عس    عب  تعل خ  رعف  ءع  صععبفعع ل خص ص

  .عع2016إ   ء،ءتعخ لع

 

 دارة املخاطرلجنة ا : 

ع ح ل ل  يي ع)يل  عع،ش عهللاثءع عبزعل ي  سععأ عض ا ة، ءث ثحعععزعلقليرعل  ءط ع  ك  ع   حع

عبإقليرع   صعل ل  حض عحسء عط لعغ لض ع س ءجعضلأل ع  لء عبزعع   عل ل  فعلألس ءجض،   حع

ضعل،  ءقعلست ل    حعشءعبحعالقليرعل  ءط عع،ل علث عع ضفعل س قعضعل خ  رعل   ف رعع ل  ءط ععبء ل ضحع

 ءتعقضي حعض    ثءتع،ل ع  عع ء  حعل  ءط عل   ععحعل تأعا ع    ضعل ي ءعل ل ضحعضضء  عل  لأعع ل 

ضا عع.لست ل ت   حعلقليرعل  ءط عععزعخ لعلالخءع  علال، شءيعل  غ  لتعل  لخب حعضعل خءي  حع بل ضحع

  .عع2016خ لععل   ء،ء ع،  تعل ل  حع

 

 :الهيئة الشرعية 

ف  بحعع ض اع عزع،ب ءأعع  صص  ع  عف  عل  ءع تع    فععس  بحعل ل ، ح ع  ئح  ئحعل  اءبحعضه ع

علعل   عح عهللا ل خ عب حع،ش   )عبز
ً
ععضل  ض  ي ع  يل سء ع ء   عبز عل لك  ةح   عةح  ضلأل ع ي ،ش  بزععس ءج

ع عل شءي  . عضل  ثءل حس   عل    ق عبء،  ءق عل خءصح عضل ة ءضى عإص ليعل   ليلت عل ل ، ح عل ي ئح عض   حق

ا  فعع ي ءعلتقليرعل   ة ء حضضء  ع    علأل، ءلعل تأعس   يءع،بع    ة عع عةحكء عل ل ي حعلتس ع ح

خ لعل   ء عضلح عضا ع،  تعل ي ئحعع.ل ل ضحعب حكء عل ل ي حعلتس ع حل     ععزع  ء عل تزل ع

  .ع2016

 

 عالعمومية:الجمعية  -ق

 العادية:الجمعية العامة -1
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 تم عقد جمعيتان عموميتان عاديتان  2016خالل سنة 

خ لعل س حعلألشي عل  ء  حع ن ء حعل س حعل ء  ح عع بل ضحعضح عل  ءق حعلال ع  عل   ء عل     حعل  ءعح،ع ا

عع،ب  عل  ظء حسش ءعلصع  ع01/05/2016ضا عضلف تعل     حعل  ءعحعل     رع  علألسء، أع بل ضح 

عل  ء  ح ع عل   ليلت  ،لق
 

 .م31/12/2015الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  .1

 . عع31/12/2015 بس حعل ء  حعير مراقبي الحسابات الموافقة على تقر .2

 .م 31/12/2015المنتهية في  ل  لف حع،لقعل   للاعل ء  حع بل ضحع بس ح .3

الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة مكتب البسام و النمر  .4

وشركة أحمد تيسير ابراهيم وشريكه من بين  المتحالفونالمحاسبون 

 2016المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي المرشحين من قبل لجنة
 . م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابهم

م مع مجموعة استثمارات 2015الموافقة على االعمال التي تمت خالل عام  .5
ألف لاير حيث أن المهندس  527البكري وهي عبارة عن وثائق تأمين بقيمة 

لس االدارة و يعد من االطراف ذوي الصلة بها ، محمد هاني البكري عضو مج
 .والترخيص بها للعام القادم علي حسب الشروط المعتادة

م مع مجموعة استثمارات 2015الموافقة على االعمال التي تمت خالل عام  .6
ألف لاير حيث أن المهندس ثامر  470الريس وهي عبارة عن وثائق تأمين بقيمة 

لس االدارة و يعد من االطراف ذوي الصلة بها ، بن عبد هللا بن ريس رئيس مج
 .والترخيص بها للعام القادم علي حسب الشروط المعتادة

م مع مجموعة استثمارات 2015الموافقة على االعمال التي تمت خالل عام  .7
ألف لاير حيث أن االستاذ  445الغزاوى وهي عبارة عن وثائق تأمين بقيمة 

و يعد من االطراف ذوي الصلة بها ،  حسام الغزاوي عضو مجلس االدارة
 .والترخيص بها للعام القادم علي حسب الشروط المعتادة

م مع االستاذ هشام 2015الموافقة على االعمال التي تمت خالل عام  .8
ألف لاير حيث أن االستاذ  35الشريف وهي عبارة عن وثائق تأمين بقيمة 

ذوي الصلة بها ،  هشام الشريف عضو مجلس االدارة و يعد من االطراف
 .والترخيص بها للعام القادم علي حسب الشروط المعتادة

قررت الجمعية العامة إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الرابعة التى  .9
م ولمدة ثالث سنوات وتنتهي في  18/5/2016ستبدأ بمشيئة هللا فى 

م وقد تم التصويت علي انتخاب االعضاء علي طريقة التصويت  17/5/2019
 التراكمي وهم

 

 لمهندس/ثامر عبدهللا محمد بن ريسا .1
 

حدة للتأمين التعاوني )اسيج البحرين ( و يمثلها المجموعة المت .2
 المهندس/محمد هاني عبد القادر البكري

 

 االستاذ/هشام بن محمد بن عبدهللا الشريف .3
 

 المهندس/سليمان بن عبدهللا بن عبد الكريم الخريجي .4
 

 الدكتور /عبد اللطيف محمد عبد الرحمن آل الشيخ .5
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 /طارق عبدهللا حسين الرميمالمهندس .6
 

 تاذ/حسام بن طالل بن أمين غزاوياالس .7
 

 االستاذ/علي حسن علي الجاسر الشهري .8
 

  الدكتور/يوسف عبد هللا باسودان .9
 

م 2015الموافقة على صرف المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس االدارة عن العام  .10
 .من النظام األساسي للشركة  17لاير وفقا لنص المادة  557,000بمبلغ 

عضاء مجلس اإلدارة من المسؤولية عن إدارتهم الموافقة على إبراء ذمة أ .11
 .م31/12/2015للشركة خالل السنة المالية المنتهية في 

 . الموافقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية  .12
13.  

 

   ع،لقعل   ليلتعل  ء  ح25/07/2016ل     رع  عل  ءق حععل ثءل حعضا عضلف تعل     حعل  ءعحعع

 

اجعة وتحديث قواعد اختيار اعضاء اللجنة الموافقة على تشكيل لجنة المر .1
وتحديد مهامهم وضوابط عملها ومكافات أعضائها، للدورة الجديدة والتي تبدأ من 

 :م ولمدة ثالث سنوات علما بأن المرشحين هم السادة18/05/2016
 الدكتور يوسف عبدهللا باسودان 

 المهندس سليمان الخريجي 

 عبدهللا صالح الحربي 

 يفنبيل عبدهللا نص 

 الدكتور معصوم باهلل 

 
 .الموافقة على التعديالت واإلضافات على الئحة حوكمة الشركة .2
 .الموافقة على الئحة الترشيحات والمكافئات  .3
الموافقة علي تعيين االستاذ / رياض بن أحمد الثقفي كعضو مجلس ادارة  .4

  للشركة ممثال للبنك االسالمي للتنمية
 

 

 ما يلي: على الداخلية ولوائحهاركة للش األساس يوقد تضمن النظام -3

 ل   ع  عل  ص لع،لقعلص بععزعلألياء عل تأع    يع  عي يء.ع .1

 .ل  صة حل   ع  عل  ص لع،لقعلص بععزعع   قلتعل ل ضحع،  ع .2

   عع لضال  ءعضل  ص  تع،لقعا ليل  ء.عضلالشت لكعل  ءعح ح عح  يعل     ءتع .3

 ح عل  ص فع  علألسيا. .4

  علتقليرعضيف عق، ىعل سؤض  حع،لقعة، ءأعل  ب .ح عع لاشحعة، ءلعع ب .5

لظء عل س قععع ع ءيض  عب ءعالع   عب صء  عل ل ضحعضال ع  ب عءتل ضطببععلالس ةسءي ح ع .6

 .عض  لل  عل   ة ء حل ء  حع

 :وأي من شركاتها التابعة أنشطة األسهم وأدوات الدين والقروض -ذ
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ع  31/12/2016ب مممم  عي ممممءلعسمممم  ق عض ممممءع مممم ععع200ضل صمممم يع شبمممماعيةسععممممءلعل لمممم ضحعل صمممم  عبمممم ع

حم .عضةسمياعل    ،محعي مءلعسم  ق ع بسمياعل  ل10سم  حعام ي ءعةب   محعع عب م  عسمياع20ض  ك  ععزع

.ع%60عض ل  يم يعب سمشحع %20ب سمشحععضةسم يعل ش م  زع %20لتسم ع ع ب    محعب سمشحععع ب ضحع بش م 

   م عة محعةقضلتعق مزعصمءقيرع،مزعل لم ضح عض ماع ع ماع 2016قلسم   عع31ل  ء عل مءح عل   همأع م ععلضخ 

   مم عة ممحععصممل حع مم عفئممحعلألسممياعجلتعلألح  ممحع مم عل  صمم  تعأل ممحعةشممخءص عض مماع   مم عة ممحععصممل حع

ةضعةفم لقعةسم  اع م عةسمياععضضشمءيعل   ة مء   ضح  قعخ ءيعضح  قعلض  ء عس  قعأل، ءأعع ب علتقليرع

  ممم عإحمممقعةسممياعةضعة عح ممم قعخ مممءيعةضععمممءض لتعحممم عل لمم ضح.عض مممءع ممماع   ممم عة ممحعةقضلتعق مممزعاءببمممحع ب  

ةضعع    ممءعخمم لعل سمم حعل ء  ممحعل     ممحع مم عج مم عل  ممءي خ.عع ةضعح مم قععلممءا حعةصمم ي  ءعل لمم ضحع لض  ممء 

ةضعح م قععةسمياضء  ع ماع   م عة محعح م قع    م عةضعلض  مء عب   مبعةقضلتعق مزعاءببمحع ب    م عإحمقع

 عض مممممماع   مممممم عة ع 2016ضعع    ممممممءعل لمممممم ضحعخمممممم لع،ممممممء عخ ممممممءيعةضعشمممممميءقلتعح مممممم قععلممممممءا حعةصمممممم ي  ءعة

ضممء  ع مماع   مم عة ممحعع.أل ممحعةقضلتعق ممزعاءببممحع  سممت قلقع لسممت قلقعةضعشمم لأعةضعإ غممءأععممزع ءلممبعل لمم ضح

    شممممءتعةضعل ةممممءقع  ممممءعلعب   شمممم عة ععممممزعل سممممء    ع،ممممزعة عح مممم قع مممم علألياممممء .عض مممم  ع،لممممقعل لمممم ضحع

  ممممم عع بممممم عض ةقضلتعل ممممم  زعةضعة لممممم حعع  ب مممممحعبءألسممممميا.عع ععمممممز تزلعمممممءتععء  مممممحع بغ ممممم عةضعاممممم ضضعةضعةل

 .الع    عة عا ضضع،لقعل ل ضحعلتقليرعةل 

ضصمممممفعأل ععصمممممل حعس ممممم قعأل، مممممءأعع بممممم علتقليرعضةعضل يممممماعضةضالق ممممماعل  صممممم ع ممممم عةسمممممياعةضعةقضلتعق مممممزع

 ل ل ضحعةضعة ععزعش  ء  ءعل  ءب ح 

 

 اسم من تعود له املصلحة م

 نهاية العام بداية العام
افي ص

 التغيير

نسبة 

عدد  التغيير

 األسهم

أدوات 

 الدين

عدد 

 األسهم

أدوات 

 الدين

 ------- ------- ------- 1,025 ------- 1,025 ثءع ع،ش عهللاعبزعيي ل ي  سعع 1

 ------- ------- ------- ------- ------- ------- ع   ع ء  عل ش    ل ي  سع 2

 ------- ------- ------- 2,000 ------- 2,000 ل  ف لء عبزعع   عل لألس ءجعع 3

 ------- ------- ------- 1,000 ------- 1,000 حسء عط لعل غ لض  لألس ءجعع 4

 ------- ------- ------- ------- ------- -------                          ي ءضعةح  عل ث ة  لالس ءجع 5

 ------- -------- ------- 1000 ------- 1,000 حس  عل  ع اطءيقعبزع،ش عهللاعبزععل ي  س 6

 ------ ----- ------- 1,000  1,000 ل خ  ج بزع،ش عهللاعسب  ء عل ي  سع 7

 ------- ------- ------- 1000 ------- 1,000 ،ش عل ب  فعآلعل ل خل  ض  يع 8

 ------- -------- ------- 2,000 ------- 2,000 ل لي   ع،ل عحسزعل  ءس  لألس ءجع 9

 %100 1000  1,000  ----- ل  ض  يع  سفع،ش هللاعبءس قل  
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ضالع   مممممم عة عع  ثبمممممم  عشمممممم  ءت عي ممممممءضعل ث ةمممممم عبء  سممممممشحع ب ي مممممم سعع  مممممم ع ممممممء  عل ش مممممم  عضلألسمممممم ءجععععععع

عضةعضل يمممماعضةضالق مممماعل  صمممم ع مممم عةسممممياعةضعةقضلتعق ممممزعل لمممم ضحعةضعة ععممممزعل   ة ممممء   عصممممل حعس مممم قع  شممممءيع

 ش  ء  ءعل  ءب ح ع

 

 

 :والقروض النظاميةالزكاة واملدفوعات  -ر

 

 

 القيمة باأللف ريال

رصيد أول املدة 

 م 10/10/2016

 القيمة باأللف ريال

خر املدة آرصيد 

 م31/12/2016

 القيمة باأللف ريال

املدفوعات خالل 

 م2016

 897 1,509 748   ءرعضل  خ  بع بي ئحعل  ءعحع ف ،حععع ءر

  ءرع بع بي ئحعل  ءعحع ف ،حععس   ء   للبعلال 

 ضل  خ 
3,321 4,572 4,426 

 2,680 234 466 س ء علتش لفع ؤسسحعل    عل     عل س  ق ة

 3,315 323 1,770 س ء علتش لفع  ب عل   ء عل صح عل   ءض  ة

 220 - - ةس ء ع  لضل 

ل   ع  ءتعلشت ل ءتعع ف ،حع ب ؤسسحعل  ءعحع

 لال   ء، ح
220 180 3,265 

 303 - - ل غ لعءت

ي مممءلعسممم  ق ع ممماعسممم لق ءع بي ئمممحعل  ءعمممحع ب  مممءرعضل ممم خ علت  مممحعا مممء عل ي ئمممحعع301,000ضسلممم  عل غ لعمممءتع

سعل  مءح علاسمءطعل،مءقرع،لم علسمءع2010ل م عع2008 بل ضحعع،زعل سم  لتعععب اطعع  للبعععلالس   ء 

ض ممممء عل غ لعممممحع،لممم عل ةمممم قعبمممم  عل  ممممءح عع  مممم ع  ض مممم  عصممممء  عل  ممم لعلحمممم ععخممممءيجعل  ب ممممحع   ممم  علعل  ممم ع  ع

 لاسءطعل،ءقرعل   ع  عضعا  حعل شء اعل    حع لخءيجع

 عضغ لعءتعالقليرعل  ضيع.عععس  ق عي ءلع2,000 اعس لقع

 اإلقرارات: -ز

 س بزعش ضحعل    ،حعل    رع ب  ع  عل   ءض  عةل  

 الع    عة عش ضحع ءب حع يء. .1

أع ءلممتعضل شمممحعل سممم لقع، مم عل  بمممبعةضعغ مم عج ممم  عض مماع  ممماعل لممم ضحعالع   مم عة عاممم ضضع،بي ممءعسممم ل .2

ع   ضضعخ لعل س حعل ء  حع
ً
  .6201ب ف عة ععشء اعس لقل

عمممءض لتعحممم ععقعةسمميا عضالع   ممم عة عح ممم قعخ ممءيعةض الع   مم عة عة مممحعةقضلتعق مممزعاءببممحع ب    ممم عإحممم .3

 .2016  حعع    ءعل ل ضحعخ لعل س حعل ءعض لض  ء عةضعح  قععلءا حعةص ي  ءعة
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الع   مم عة عح مم قع    ممم عةضعلض  ممء عب   مممبعةقضلتعق ممزعاءببمممحع ب    مم عإحمممقعةسمميا عةضعح ممم قعةضع .4

خ مممءي عةضعشممميءقلتعح ممم ق عةضعح ممم قععلمممءا ح عةضعاءعمممتعل لممم ضحعبإصممم لي ءعةضعع  يمممءعخممم لعل  مممء ع

  .2016ل ءح ع

بمحع  سمت قلق عةضعة عا  محع اع  اعل ل ضحعبءست قلقعةضعشم لأعةضعل غمءأععمزع ءل  مءعأل عةقضلتعق مزعاءب .5

  ألضيلقعل ء  حعل  ش  ح.

 ال    ععصل حع  عفئحعلألسياعجلتعلألح  حع  عل  ص  تعس  قعألشخءص. .6

عف مم عضح مم قعلض  ممء ةالع   مم عح مم قعخ ممءيع .7
ً
س مم قعأل، ممءأعع بمم عإقليرعل صمم يعع كمم  عل صمم يعط فممء

 .ضةعضل ياعضةضالق اعل  ص ضضشءيعل   ة ء   ع

 ل ةءقع  ءعلعب   ش عةح ععسء  أعل ص يع،زعة عح  قع  علألياء .عض ءتعةالع    عة ع    ش .8

 لح  ءطءتعةخ ىعة لئتع صل حعع عة عل ص ي.عض الع    عة علستث ءيلتعة .9

 الع    عل ع  ءعالتع،زعل  ضل بعلضعل      ءتع .10

 

 :الدوليةاملحاسبةومعايير  املراجعون الخارجيون  -س

ععععععع عل  ءعح عل     ح علةا ت ع سء  أ ع   عل    ت عضعل تأ ع ع 1/5/2016 ل ضح ععز ع   ع  بعس    

ع عل بسء  عل   ء ة   عض ضعل    عل  ءسش   ع  س   عش ضح عضش    عةح   عع ءسشلب ل  ا عضع ل      ع  

 ب  ء عب ضيععلت كعض  ل    عخءي    ع  سءبءتعل ل ضحع بس حعل ء  حعل     حع ع بل ضحعضج  ع اءل ل 

ع عغ  عع  ةظعص ي ة.ع 2016قلس   عع31   عب ة  ع      ا عل  سءبءت ع بةتعع ع ل ع  عف  ر عض  ق ع 

ععلاللتشء  ع  صع،لق عإلبةتعلاللتشء  عل   للاع2  ء ع)إحق ع ء  عح ثع اعإ، لق عل  ف ح  ع ب  للاعل ء  ح  

ع ب  ءي  عل ء  ح ع ب  ء   عل  ض  ح
ً
عضف ء عل  ب حع ل ء  ح ع   ع،بي ء عل   ءيف ع  ء   عل  ءسشح

ً
عضف ء عض   

 ل   ا حعل س  ق حعل صءقيرععزعاش عل ي ئحعل س  ق حع ب  ءسش  عل  ءل ل   .

 - ب ل  ض   عل ل ضحععععععع

 .بء لك عل ص  حعة، تل  سءبءتععة عس  ت -ة

 .ضلةءعبة ء  ح، ع،لقعةس عسب  حعةلظء عل  اءبحعل  لخب حععة  - 

 ،لقعع لصبحع لءط .ع ص ي ا يرعلع   ءض عالع    عة عش عةل ع -ت

 

 عل شنمممأع،لمممقعض مممء عسممم ءقرع25/3/2014 عض مممءي خع4/2978حمممقعس  ممم اع  ئمممحعل سممم قعل ء  مممحعياممماع)ءيرعإلشممم

 عض ممممممممممممءي خع2014/4579لألعمممممممممممم  عل  ممممممممممممء ع بي ئممممممممممممحعل سمممممممممممم  ق حع ب  ءسممممممممممممش  عل  ممممممممممممءل ل   عيامممممممممممماع)عصممممممممممممءقي/

 عل   مم زعة عع بممم عإقليرعل ي ئمممحعل سمم  ق حع ب  ءسمممش  عل  مممءل ل   عةامم ع  ش ممم عع مممء   ع11/2/2014

ل  ض  محعقف محعضلحم رعب م علسم   ءلعل،  ءق مءععمزعل ي ئمحعل سم  ق حع ب  ءسمش  عل  مءل ل   عل  ءسشحع

 عةضعب مممم   عضس  مممم اع  ئممممحعل سمممم قع1/1/2017،لممممقعل  مممم للاعل ء  ممممحعل  مممم رع،ممممزعفتمممم لتععء  ممممحع شمممم ةع مممم ع

 عل   ممممممم زع  ض ممممممم ع  ئمممممممحعل سممممممم قعل ء  مممممممحع،لمممممممقع12/8/2015 عض مممممممءي خع1/12231/15ل ء  مممممممحعياممممممماع)ص/

ليرعل لم ضحع م ضيرعإ،م لقعخ محع   ش م عل  مء   عل  ض  محعل لمءيعإ ي مءعضلتل  مءأععن مءعاشم عن ء محعع ب عإق
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فمممء عل  ممم للاعل ء  مممحع بلممم ضحعس ممم عطش مممءع  مممء   عل  ءسمممشحعل  ض  مممحعع مممءعسممم حع .ع2015ل سممم حعل   ق مممحع

2008. 

 الرقابة الداخلية: وكفاءة إجراءاتفاعلية  -ش

ةلظ ممممحعل  اءبمممحعل  لخب ممممحععرعضف ء  مممحأخب ممممحعف مممصعض   مممم اععممم ىعضةممممء  مممحعل  لإقليرعل  لللممم  عل ممممءقع

 مممماعل   مممممء عب  ب ممممءتعل  ل  ممممحعضفمممم عع ا  مممممحعس   مممم ع،لممممقع    مممم عل  مممممءط عع. 2016خمممم لع،ممممء عع بء لمممم ضح

ل  ش محعضج م عضفم ععض  م  ثعلال م لألتل ءطعل   فعا مءعض     يمءععض     عل  اءبحعل  لخب حض    اعلظاع

ع،لمممقعل   ل،ممم عل   ظ   مممحعتقليرعل  ل  مممحعل  لخب مممحعل  لفممم ع،بي مممءععمممزعاشممم ع   مممحعل  مممء   عل  ش مممحعضل
ً
سمممت ءقل

 ل  ل  حعضع ب علتقلير.ع

  مم  عإقليرعل  ل  ممحعل  لخب ممحع  ءي   ممءعل   مم عسمم   حعإحممقع   ممحعل  ل  ممحعل  بث ممحععممزعع بمم علتقليرعض ممء ع

 عسم حععء  محععمزعاشم عإقليرعل  ل  محعل  لخب محعل   ءي  عسست  ع،لمقعخ محعل  ل  محعل تمأع   م ععم عب ل محع م

 ب  لف حعضإش لفع   حعل  ل  ح.ع

  مم  ععل    ممح.  سمم عل   ممءي  عبصممة  ءعل ن ءل ممحعإحممقع   ممحعل  ل  ممحععمم ع لممخحعإحممقعلتقليرعل   ة ء ممحعضلتقليلتع

عبء  مممممممءج حع   مممممممحعل  ل  مممممممحعب  ءالمممممممحع مممممممء عل   مممممممءي  ع ممممممم عل   ء،ء  مممممممءعل ةصمممممممب حع ب  لف مممممممحع،بي مممممممءعةضعل   صممممممم

 لت  لألتعل  ءسشحع  ء  حعة عع حظءت.ع

ء   ضمم ععممزعة علتقليلتعل   بةممحع  شمم عل بمم للحعل  لخب ممحع بلمم ضحعبإقليرعل  ل  ممحعل  لخب ممحععضضممء  ع  مم  

 .ب     عب يعلتقليلتعل تأع اع تش عب يعلت  لألتعل    احعب  ع  اعل شء ع ء علت  لألتعضا عاءعت

ل  لخب ممممممحعببةممممممتعللتشممممممء عب مممممميعلتقليلتعل تممممممأع مممممماع  مممممماعب  ش مممممم عع  بشممممممءتعل بمممممم للحع  ممممممحعاءعممممممتعإقليرعل  ل

 ضع ب عل   ء عل صح .عل خءصحعب ؤسسحعل    عل     عل س  ق عضعل   ءع اعل   ظ   حع

 
ً
 ب  لعلمممحعل       مممحعل    ممم رع بسممم حعع ممماع  ممماعلتقليرعل   ة ء مممحعب  مممءضععإ  مممءح عل صممم فءتعل    ع مممحعطش مممء

 . 31/12/2016     حع  عل ء  حعل

 لعلممممحعل   تشممممحع مممم عل لألاسممممءطعل  ممممءح ععععممممزلامممم ع  تشممممحععاسممممءطعةع  ممممءح إب    مممم ععلقليرعل ش  ممممءتاءعممممتع

لممممم  ءتع عض ممممم قعع ءفسمممممحعشممممم   رعبسمممممببع  31/12/2016ل       مممممحعل    ممممم رع بسممممم حعل ء  مممممحعل     مممممحع ممممم ع

 .ضعلخ  فعلالس ءيع  عل س قع  ة عل   يععل   ع  علألخ ى 

 ع.ضل   س ح ب    ،ءتعل صغ  رععل   أص ليعضثءل عل   ع  عإع  ءتضس    عآ اعع ل  حع

 ص ليعل  ثءل .ععإلالض  ء عاش ععتقليلت ءفحعب يعل ست  لتعل  ب احعإ اعع ل  حع

 .ع2015 اعل   ض ععزع  ش  عس ب  ءتعس ءسحع  عي عل ةءليع  ء ع

ضل بممم للحعل   ظ   مممحع ؤسسمممحعل   ممم عل    ممم عع  ض ممم لي ل خش ممم علتعءتل   ضممم ععمممزعل شمممء علتقليلتعل ة  مممحع   ب  ممم

 .ل س  ق 

ل ؤسسممحع   ب  ممءتعضعليرعل   ممءيرعضس ب  مءتع  ئممحعل سمم قعل ء  ممحعض عضاصمةحع،ءعممحعل   ضمم ععممزعل شمء عل لمم ضح

 .ل   ع  ءتعلال   ء، حعضل  يءتعل  ك ع حعلألخ ى عل  ءعح

ب ةممممءأرعضف ء  ممممحععض مممماع  ة ممممء ة،مممم ع،لممممقعةسمممم عسممممب  حعإ علظممممء عل  اءبممممحعل  لخب ممممحعل ممممء ع  ش مممم عل لمممم ضحع

 اءبممحعل  لخب مممحعإحممقع ممم ف  عل بممم للحعل  ش ممح عضيسممعقعلظمممء عل عضل   لفممم ععمم ب مم ء ععصمم لا حع  مممءي  عل ء  ممحع

 ل ل ضحعع ءسشحع ل  ععزعل  ءط .عضل  اءبحعقلخ  عضسءل عل    اع   ء عب
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 املخاطر املستقبلية: -ص

ضعن ممممءع مممم ث عع حعامممم ع ممممؤث ع،لممممقعةقلأعل لمممم  ءتعل  ءعبممممحع مممم عا ممممء عل  مممم ع  ة ع  ممممءكعع ممممءط ععسمممم  شب ع العشمممم

ضعزعثاع،  علت تمزل عبلم ضطعل ةءا مءتعإ،مءقرعع ش  ءتعع    عل   ع  عل  ء  حعب ؤث لتعلألس لقعل  ء  ح

إالعة عل  غ ممم ع ممم عع    ممم اععمممءح ع،مممءح ع  عممم عع  ممم  ع ممم ع  عجض إالع  ءاممم عالع ضامممء  غاععمممزعة عل لممم ضحعع ل  ممم ع  

ل س ءسممممءتعل  ءعممممحع مممم ىعشمممم  ءتعع  مممم  عل  مممم ع  عل   مممم ععممممزعل  ممممءط عل سمممم  شب حعل تممممأعامممم ع ممممؤث ع،لممممقعةقلأع

ض م عع ابمحع م ف عل م ليقعل بلم  حعل ؤ بمحع م عا مء عل  م ع  عل سم  ق ع ل ضح.عضضء  ععزعل  ءط عل    بمحل 

لألخم ىععثم ععفحعإحمقعل  مءط   مءلعبءت مءض ع.عءعسسعقعل ل ضحعإحقع  ب ص ععزعخم لعبم لعيعل  م ي بعضل     م 

 عضل  ءط عل   ءفس ح.ع ل  ءل ل حعضل   ظ   حعضل  ءط  ع ضع ءط عل س   حع ع ءط عل     ح

اءعتعل ل ضحعبإ لءأعإقليرع ب  ءط عضج  ع ءعتقليرعل  مءط ععمزعة   محعضش م رعضقضيعف مءلع م عل  ةمءظع،لمقع

لسمممحعل  مممءط عل تمممأع  ل ممم عل لممم ضحعضعمممزعثممماعة سمممبعل  سمممءل ع     ممم عضقي عضل  صممم لعإحمممقع لسممم   ليعل لممم ضح

 ل س   رع،بي ء.ل    ع،لقع

 

 :يمكن ان تواجها الشركة التياملخاطر 

 املخاطر   إدارة 

 

 حوكمة المخاطر

المخاطر الخاصة بالشركة في مجموعة من السياسات واإلجراءات والوسائل الرقابية تتمثل حوكمة 

المقررة والتي تستخدم الهيكل التنظيمي الحالي لتحقيق األهداف اإلستراتيجية. تتركز فلسفة الشركة 

في قبول المخاطر المرغوب بها والمعروفة والتي تتوافق مع الخطة اإلستراتيجية المتعلقة بإدارة 

قبول المخاطر والمعتمدة من مجلس اإلدارة. تتعرض الشركة لمخاطر التأمين و إعادة التأمين و

 ومخاطر معدل العمولة الخاص واإلئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر العمالت ومخاطر السوق.

 

 هيكل إدارة المخاطر

 
 تم تأسيس هيكل تنظيمي محكم داخل الشركة لتحديد ومتابعة ومراقبة المخاطر.

 

 مجلس اإلدارة 

عن محكومية المخاطر حيث يقوم بتقديم التوجيه وإعتماد  المسئولةإن مجلس اإلدارة هو الجهة العليا 

 .اإلستراتيجيات والسياسات لتحقيق األهداف المحددة للشركة

 

 اإلدارة العليا 

من أجل تحقيق األهداف اإلستراتيجية ضمن سياسة محددة اإلدارة العليا مسئولة عن العمليات اليومية 

 مسبقاً من قبل الشركة بشأن قبول المخاطر.

 

 لجنة المراجعة وإدارة المراجعة الداخلية

 
يتم تدقيق عمليات إدارة المخاطر داخل الشركة سنوياً من قبل إدارة المراجعة الداخلية والتي تقوم 

بمناقشة لتزام بهه  اإلجراءات. تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالتأكد من كفاية اإلجراءات ومن اإل
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توصيات مباشرة إلى لجنة مع اإلدارة العليا، وتقديم تقرير بالنتائج وال كافة نتائج عمليات المراجعة

 .المراجعة

 

ان الهدف الرئيسي الطار ادارة المخاطر المالية للشركة هو حماية الشركة من احداث تعرقل تحقيق 

 داف مالية بما في ذلك عدم استغالل الفرص .اه

 

 فيما يلي ملخصاً بالمخاطر التي تواجهها الشركة والطرق المتبعة من قبل اإلدارة للتخفيض منها :

 

 ادارة مخاطر التأمين 

 

إن المخاطر بموجب عقد تأمين تمثل المخاطر بوقوع حادث ما مؤمن عليه مع عدم التأكد من حجم 

الناتجة عن ذلك الحادث.  تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب هه  وزمن المطالبة 

العقود في المطالبات والمزايا الفعلية المدفوعة التي تزيد عن القيمة الدفترية لمطلوبات التأمين.  

ويخضع ذلك لتكرار وحجم المطالبات والمزايا الفعلية المدفوعة أكثر من تلك المقدرة أصال 

لتطورات الالحقة للمطالبات طويلة األجل. تتحسن تغيرات المخاطر وذلك بتوزيع مخاطر الخسائر وا

على محفظة كبرى من عقود التأمين حيث أن المحافظ األكثر تنوعاً ستكون أقل تأثراً بالتغيير في أي 

 جزء من المحفظة وبالنتائج غير المتوقعة.

 

ان االجراءات والسياسات المتعلقة باالقساط واالكتتاب وحدودها وأيضاً وضوح صالحيات االكتتاب 

هي التي تنظم بشكل دقيق االشخاص المخولين المسؤولين عن اختيار عقود التأمين واعادة التأمين و 

السوق ت في وفقا ألية ظروف. يتم التأكد من تطبيق هه  النظم بشكل دوري كما تتم مراقبة التطورا

. اذا ما تطلب االمر، يتم التفاعل مع هه  التطورات وترجمتها الى اسس العالمي واالقليمي والمحلي

 وقواعد االكتتاب.

 

ان مقياس مراقبة المخاطر الرئيسي بالنسبة لمخاطر التأمين يكمن في تحويل هه  المخاطر الى 

ة التأمين الصادرة بأساس نسبي وغير طرف ثالث من خالل اعادة التأمين . يتم وضع عملية اعاد

نسبي مع حدود احتجاز مختلفة تبعا لخطوط االعمال. يتم تنويع عقود اعادة التأمين بحيث ال تكون 

 .الشركة معتمدة على معيد تأمين منفرد أو عقد اعادة تأمين منفرد

 

اماتها المباشرة تجا  وبالرغم من وجود ترتيبات إعادة تأمين لدى الشركة، فإنها غير معفاة من إلتز

حملة الوثائق، وبالتالي فإنها تتعرض لمخاطر االئتمان بشأن عمليات إعادة التأمين الصادرة وذلك 

بقدر عدم تمكن أي من معيدي التأمين من الوفاء بالتزاماته بموجب ترتيبات إعادة التأمين. تقلل 

تأمين مع معيدي تأمين ذوي تقييم  الشركة من مخاطر االئتمان من خالل الدخول في ترتيبات اعادة

جيد يتم مراقبته على اساس دوري. تقوم الشركة بإجراء مراجعة تفصيلية للقوة المالية والخبرات 

اإلدارية والفنية واألداء التاريخي، حيثما ينطبق ذلك، ومطابقة ذلك مع قائمة المتطلبات المحددة سلفاً 

يتم التحكم  قبل الموافقة على تبادل عمليات إعادة التأمين. من قبل مجلس اإلدارة ولجنة إعادة التأمين

في المخاطر من خالل مراقبة االحتياطيات لمطالبات التأمين باستمرار و التي قدمت ولكن لم يتم 

 تسويتها بعد، وذلك من خالل تعديل اإلحتياطيات، إذا اقتضت الضرورة ذلك.

 

 

أقل من حصة  تحت التسوية بموجب عقد التأمين )المطالبة اتمطالبال مطلوباتوتعتقد الشركة أن 

، ويمكن حددة( في نهاية السنة كافية. لكن هه  المبالغ ليست متحت التسويةالمطالبة  في إعادة التأمين

مطلوبات إن المالية.  قوائمالواردة في ال اتالمطالب مطلوباتن عختلف المدفوعات الفعلية تأن 

 حساسة الفتراضات مختلفة.   مطالبات التأمين

في  ٪5 إنخفاض/  إرتفاععلى أساس  اتالمطالب مطلوباتتغيير في لللسنة لخسارة الحساسية 

 )صافي حصة إعادة التأمين( أدنا . ات تحت التسويةاحتياطي المطالب
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الخسارة  نسبة

 النهائية

في  التغير

 اإلفتراضات

لتأثير على صافي ا

 المطلوبات

صافي   على التأثير

 الدخل/)الخسارة(

2016 ±5% ±4.310 ±4.310 

2015 ±5% ±3.281 ±3.281 

 

 تكرار المطالبات ومبالغها

 

يمكن أن يتأثر تكرار المطالبات ومبالغها بالعديد من العوامل. تقوم الشركة، بشكل رئيسي، بتغطية 

عقود التأمين الطبي وتأمين المركبات والحريق والسطو والحوادث العامة والتأمين مخاطر إكتتاب 

البحري . تعتبر هه  العمليات كعقود تأمين قصيرة األجل ألنه يتم ، في العادة ، اإلبالغ عن وسداد 

 المطالبات خالل فترة زمنية قصيرة. وهها من شأنه أن يساعد في التقليل من مخاطر التأمين.

 

 يق والسطوالحر

 

يتم االكتتاب في عقود تأمين الحرائق والسطو، حيث يتمثل الخطر الرئيسي في األضرار من الحريق 

وغيرها من المخاطر الناجمة المتعلقة بها، بالرجوع إلى قيمة االستبدال أو أساس التعويض مع القيم 

الممتلكات المتضررة ، والوقت تكلفة إعادة بناء أو ترميم  المناسبة لمصلحة المؤمن له. تعتبر

المستغرق للبدء بالعمليات التي تؤدي إلى إعاقة العمل من العوامل الرئيسية التي تؤثر على مستوى 

المطالبات . فيما يتعلق بتراكم الضمانات المتعلقة بالممتلكات، يتم تغطيتها من خالل إتفاقيات إعادة 

 .التأمين النسبية

 

 المركبات

 

للتأمين على المركبات ، تتمثل المخاطر الرئيسية في المطالبات المتعلقة بالوفاة واإلصابات بالنسبة 

الجسدية وتبديل أو إصالح ممتلكات الجهات االخرى اضافة الى المركبات المؤمنة. لدى الشركة 

 . من إجمالي األقساط المكتتبة (%58:   2015) %55 تركيز في التأمين على السيارات والهي يمثل

يعتبر مستوى التعويضات لدى المحاكم فيما يتعلق بتعويضات الوفاة واألطراف المصابة باألذى 

ودرجة االضرار في الممتلكات من أهم العوامل التي تؤثر على مستوى المطالبات. لدى الشركة 

 تغطية إعادة تأمين عن أخطار الخسائر الناتجة عن تضرر أكثر من مركبة في الحادث الواحد .

 

 الحوادث العامة والتعويض عن حوادث العمل

 

يتم اإلكتتاب لفئات متنوعة من التأمين على الحوادث مثل فقدان المال، الحوادث الشخصية ، 

تعويضات العمال، السفر ، مسؤولية الطرف الثالث العامة والتعويضات المهنية . إن حجم الخسائر 

العوامل الرئيسية التي تؤثر في مستوى أو األضرار وتعويضات المحكمة المحتملة هي من 

 المطالبات.

  

 لتأمين البحريا

 

يعتبر العنصر الرئيسي للخطر في التأمين البحري هو فقدان أو تلف البضاعة المؤمن عليها أو التلف في 

للتعويض عن الخسارة الكلية أو الجزئية.  السفينة نفسها بسبب الحوادث المختلفة مما يؤدى إلى مطالبات 

ان مدى الخسارة أو الضرر هو العامل الرئيسي الهي يؤثر على مستوى المطالبات . يتم التأمين على 
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المخاطر التي تنبع أساساً من المملكة العربية السعودية. تم إجراء ترتيبات مع شركات إعادة التأمين من 

 خالل اإلتفاقيات النسبية.

 

 ز مخاطر التأمين تركي

 

ليس لدى الشركة عقد يغطي المخاطر بالنسبة لحوادث مفردة اوالهي يعرض الشركة لمخاطر تأمين 

متعددة . قامت الشركة بإعادة التأمين على نحو كاف لمواجهة المخاطر التي قد تنطوي على دعاوي 

 لغها أو توقيت دفعها في غضونقضائية. ان الشركة ليس لديها أي مطالبات كبيرة لم يتم التوصل إلى مب

 .عام واحد من تاريخ التبليغ عنها

 

 التأمين الطبي

 

تم تصميم إستراتيجية التأمين الطبي الخاصة بالشركة لضمان تنوع المخاطر بشكل جيد من حيث نوع 

المخاطر ومستوى المزايا المؤمن عليها. ويمكن تحقيق ذلك بشكل كبير من خالل تنوع القطاعات 

والمناطق الجغرافية وذلك للتأكد من ان األسعار تأخه بعين االعتبار الظروف الصحية الحالية 

والمراجعة االعتيادية للمطالبات الفعلية وسعر المنتج واإلجراءات التفصيلية لمتابعة المطالبات. كما 

غطية المخاطر تقوم الشركة بإتباع سياسة تقوم على المتابعة الجادة والنشطة للمطالبات وذلك لت

يتم التأمين على المخاطر التي تنبع أساساً  .المستقبلية غير المتوقعة التي يمكن أن تؤثر سلباً على الشركة

 من المملكة العربية السعودية. تم إجراء ترتيبات مع شركات إعادة التأمين من خالل اإلتفاقيات النسبية.

 

 المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامية

 

عمليات الشركة لمتطلبات األنظمة المحلية في المملكة العربية السعودية. إن هه  األنظمة ال تخضع 

تتطلب فقط الحصول على الموافقات ومراقبة النشاطات فحسب، بل وتفرض بعض القيود مثل كفاية 

ا غير رأس المال لتقليل مخاطر العجز واإلفالس من قبل شركات التأمين ولتمكينها من سداد إلتزاماته

 المتوقعة عند نشوئها.

 

 مخاطر اإلئتمان 

 

تتمثل مخاطر االئتمان في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية ما، مما يؤدي إلى 

، تمثل المالية المقتناة من قبل الشركة تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. بالنسبة لكافة فئات الموجودات

 صوى للشركة القيمة الدفترية المفصح عنها في قائمة المركز المالي.مخاطر االئتمان الق

 

 :اإلئتمان التي تتعرض لها الشركة فيما يلي بياناً بالسياسات واإلجراءات الموضوعة لتقليل مخاطر

 

تقوم الشركة بإبرام عقود التأمين وإعادة التأمين فقط مع جهات معترف بها وذات سمعة جيدة. وتكمن 

ركة بأن يخضع كافة العمالء الهين تود التعامل معهم للتحقق والدراسة من الناحية اإلئتمانية . سياسة الش

إضافة إلى ذلك ، يتم مراقبة المبالغ المستحقة بموجب عقود التأمين وإعادة التأمين بصورة مستمرة 

 .ض الشركة لمخاطر الديون المعدومةلتقليل تعر

 

تعلقة بالوكالء والوسطاء وذلك بوضع حدود إئتمان لكل وكيل تقوم الشركة بالحد من المخاطر الم

 .، ومراقبة الهمم المدينة القائمةووسيط

 

تدار المحفظة االستثمارية للشركة من قبل لجنة ادارة االستثمار وذلك طبقاً للسياسة اإلستثمارية المعتمدة 

 من لجنة االستثمار.
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الموجودات المالية األخرى ، تقوم الشركة بالتعامل فقط مع فيما يتعلق بمخاطر اإلئتمان الناتجة عن 

 .كز مالي قوي وسمعة إئتمانية جيدةبنوك تجارية ذات مر

 

 يعرض الجدول أدنا  الحد األقصى لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي :

 

عمليات 

 المساهمين

 

 عمليات التأمين

 م2016ديسمبر  31

)ألف لاير 

 سعودى(

)ألف لاير  

 سعودى(

 

 نقد وما فى حكمه 204.500  55.036

 إستثمارات متاحة للبيع -  47.682

 ، صافي أقساط تأمين مدينة 89.661  -

 ذمم مدينة لمعيدي التأمين ، صافي 4.739  -

 تحت التسويةحصة معيدى التأمين من المطالبات  43.224  -

 مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى مبالغ 28.249  -

102.718  370.373  

 

 

 

عمليات 

 المساهمين

 

 عمليات التأمين

 م2015ديسمبر  31

)ألف لاير 

 سعودى(

)ألف لاير  

 سعودى(

 

 نقد وما فى حكمه 167.613  30.551

 إستثمارات متاحة للبيع -  65.442

 ، صافي مدينةأقساط تأمين  82.492  -

 ذمم مدينة لمعيدي التأمين ، صافي 1.336  -

 حصة معيدى التأمين من المطالبات تحت التسوية 10,633  -

 مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى مبالغ 25,190  -

95.993  287,264  

 

 

 مخاطر السيولة

 

المتعلقة بالتزاماتها المالية عند تتمثل مخاطر السيولة في عدم مقدرة الشركة على الوفاء بالتعهدات 

استحقاقها . يتم مراقبة متطلبات السيولة شهرياً ، وتقوم اإلدارة بالتأكد مـن توفر السيولة الكافية 

لمواجهة أية التزامات عند نشوئها. يتم استثمار جزء كبير من سيولة الشركة في ودائع آلجل لدى 

 بنوك محلية .

 

 تواريخ اإلستحقاق

 

يعكس الجدول أدنا  تواريخ استحقاق المطلوبات المالية الخاصة بالشركة وذلك على اساس 

 اإللتزامات التعاقدية غير المخصومة المتوقعة المتبقية.

 

 م2016ديسمبر  31 حتى سنة واحدة أكثر من سنة اإلجمالي
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 )ألف لاير سعودى(

)ألف لاير 

 )ألف لاير سعودى( سعودى(

 

 المطلوبات المالية لعمليات التأمين   
 مطلوب إلى معيدي التأمين  35.461 - 35.461

 ذمم دائنة 16.609 - 16.609

 مطالبات تحت التسوية  129.420 - 129.420

 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى  6.590 - 6.590

188.080 - 188.080  

 للمساهمينالمطلوبات المالية    
 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 1.620 685 2.305

2.305 685 1.620  

 إجمالي المطلوبات المالية 189.700 685 190.385

 

 

 م2015ديسمبر  31 حتى سنة واحدة أكثر من سنة اإلجمالي

 )ألف لاير سعودى(

)ألف لاير 

 )ألف لاير سعودى( سعودى(

 

 التأمينالمطلوبات المالية لعمليات    

 مطلوب إلى معيدي التأمين  38.430 - 38.430

 ذمم دائنة 21.743 - 21.743

 مطالبات تحت التسوية  76.263 - 76.263

 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى  5.126 - 5.126

141.562 - 141.562  

 المطلوبات المالية للمساهمين   

 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 899 522 1.421

1.421 522 899  

 إجمالي المطلوبات المالية 142.461 522 142.461

 

 

 السيولةتواريخ 

 

مة وان ال يوجد مطلوبات بتاريخ قائمة المركز المالي مبنية على أساس التدفقات النقدية المخصو

 األسس المهكورة أعال . جميعها مستحقة السداد وفق

 

 مخاطر العمالت االجنبية

العمالت في المخاطر الناتجة عن تهبهب قيمة أداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار تتمثل مخاطر 

الصرف األجنبي. تتم المعامالت الرئيسية للشركة بالريال السعودي . تعتقد اإلدارة بأن مخاطر 

وقوع خسائر جوهرية بسبب التقلبات في أسعار الصرف األجنبي ضئيله وبالتالي ال تقوم الشركة 

  لمخاطر العمالت األجنبية .بالتحوط 

 

 

 مخاطر أسعار العموالت

تنشأ مخاطر أسعار العموالت عن تهبهب في القيمة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة 

الشركة التغيرات في أسعار العموالت السائدة في السوق . تعرض األدوات المالية بعمولة عائمة 
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لمخاطر أسعار العموالت الناتجة عن التدفقات النقدية، بينما األدوات المالية بعمولة ثابتة تعرض الشركة 

 لمخاطر العموالت الناتجة من مخاطر عمولة القيمة العادلة .

  

تتعرض الشركة لمخاطر أسعار العموالت بشأن بعض إستثماراتها وبشأن النقدية وشبه النقدية والودائع 

جل . تقوم الشركة بالحد من مخاطر أسعار العموالت وذلك بمراقبة التغيرات في أسعار العموالت أل

 .بالعمالت المسجلة بها اإلستثمارات

 

يعكس الجدول أدنا  أثر مخاطر أسعار العموالت على قائمة عمليات المساهمين الشاملة بسبب التغيرات 

 فة التغيرات األخرى التي بقيت ثابتة .المحتملة المعقولة في أسعار العموالت مع كا

 

يمثل األثر على قائمة الدخل الشامل للمساهمين أثر التغيرات المفترضة في أسعار العموالت على دخل 

الشركة للسنة وذلك على أساس الموجودات المالية والمطلوبات المالية بعمولة عائمة والمقتناة كما في 

 ديسمبر : 31

 الشامل للسنةاألثر على الدخل   

 )ألف لاير سعودى( التغير في نقاط األساس 

2016 50  ±1.040 
2015 50  ±923 

 

 مخاطر أسعار السوق 

ان مخاطر أسعار السوق هي المخاطر المتعلقة بتقلبات القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة 

الناشئة عن مخاطر أسعار العموالت أو مخاطر المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق )بخالف تلك 

العملة( ، سواء كانت هه  التغيرات ناتجة عن عوامل خاصة بهه  األداة المالية أو بالجهة المصدرة لها 

 المتداولة بالسوق.و أو بأية عوامل أخرى مؤثرة في كافة األدوات المالية المشابهة

 

 خصص وفقاً لتعليمات مجلس االدارة.صندوق مت مدير ادارة االستثمارات من قبل يتم

 يظهر الجدول أدنا  التسلسل الهرمي لألدوات الماليه المقيدة بالقيمة العادلة: 

 

 

 المجموع 3المستوى   2المستوى   1المستوى   2016ديسمبر  31

        

         عمليات المساهمين

        

 47.682 1.923  25.000  20.759  إستثمارات متاحة للبيع

  20.759  25.000  1.923 47.682 

 

 المجموع 3المستوى   2المستوى   1المستوى   2015ديسمبر  31

        

         عمليات المساهمين

        

 65.442 1.923  45.864  17.655  إستثمارات متاحة للبيع

  17.655  45.864  1.923 65.442 

 

والتي يتم ادراج أثر  استرشاديغير مدرجة أو سعر البيع مقيدة بالتكلفة حقوق ملكية  أدواتلدى الشركة 

عند انخفاضه وعندها يتم قيد التأثير في قائمة الدخل الشامل  واالستثمار أالتغير في سعرها فقط عند بيع هها 

 للمساهمين.
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 إدارة رأس المال 

المال من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك لضمان األموال يتم تحديد وتنظيم متطلبات رأس 

الكافية في حالة اإلفالس. كما وضعت الشركة أهداف أخرى للحفاظ على رأس مال قوي وذلك 

 لتحقيق أغراضها وزيادة المنفعة للمساهمين.

 

بين مستويات بإدارة متطلبات رأس المال وذلك بتقدير حجم اإلنخفاض  بصورة منتظمة تقوم الشركة

رأس المال المسجلة والمطلوبة . يتم إجراء التعديالت على مستويات رأس المال الحالي على ضوء 

التغيرات في ظروف السوق وخصائص المخاطر المتعلقة بنشاطات الشركة . وللحفاظ على أو 

مين أو تعديل هيكل رأس المال ، يجوز للشركة تعديل مقدار توزيعات األرباح المدفوعة للمساه

في رأي مجلس اإلدارة، الشركة قد امتثلت تماما لمتطلبات رأس المال المفروضة  . إصدار أسهم

 .المقررةالخارج خالل السنة المالية ب

 

ضعل م ل  عل   ة مء عضعل م   عل مءح علضعع علتقليربمع ، مءأعة ش يععزعععخءصح  ع  ع اعإص ليعضثءل ععععععع

ل مممءعاعل     مممحع يمممء ع عض شبممماعسممم  ق عل مممفع1,071ع شبممماعا    مممءعخءصمممحعا ممماععجلتع، امممحعضعلطممم لفعلممم  ءت 

قلسممممم   عع31ة مممممفعي مممممءلع ممممم عع149ع ءبممممم عع ي مممممءلعسممممم  ق عة مممممفع71ب   مممممحعع  2016قلسممممم   عع31 ممممم عل  ثمممممءل ع

 ع .2015

 إسم العميل عضو مجلس اإلدارة

رصيد أول 

السنة 

 م1/1/2016

القيمة 

 باأللف ريال

 

رصيد أخر 

السنة 

 م31/12/2016

القيمة باأللف 

 ريال

الوثائق قيمة 

التي أصدرت 

 خالل السنة

القيمة باأللف 

 ريال

 468 - 1 ع   ،حعش  ءتعل ش         ع   ع ء  عل ش .ع

 465 71 60 ع   ،حعش  ءتعل  ي  بزعيي ع،ش عهللاثءع عبزع .ع

 120 - 88 ع   ،حعش  ءتعل غ لض   حسء عل غ لض  ة.ع

 18 -- --   لء عع   عل ل  فع.ة

 

 عي ءلع ثحعلالف عب   حعث اعلص ليعضثءل ع  ع  عخءصحع  ءلبعل  ل  ع ب ء  حع)عة.عشءا لعح   عش  فع

 :االستثمارات -ط

ةع ل يممممءعل  ق،ممممحع مممم عل ش مممم كعل  ب ممممحع مممم عبمممم لعيعل  لب ممممحعاب بممممحعل  ممممءط عضفمممم ععبءسممممتث ءي   مممم  عل لمممم ضحععععععع

ع ممم عشممم ضحعل ممماع خممم عءتعل  ممم ع  ع)شممم ضحعسممم  ق حعض مممءعض ع حعلتسممم ع ح ةحكمممء عل لممم ي
ً
   بممم عةسممم يعةسمممي ء

لتسم  حعض شبماعا  محعلالسمتث ءيععياعل لم ضحعمزعةسمع%ع3.85ح ثع   بم عفي مءععمءع سمب  عع  عسء  حععغب حع

ة، ممءلعسسمم  ءتعع ء شممءتع لممءطيءع  لض ممحعضامم عبءشمم تعضج مم عع.ي ممءلعسمم  ق ع1,923,000 مم عقفممء  عل لمم ضحع

 ل  ضشءت.

ض- العقود وااللتزامات: 
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 هللا تعالى التوفيق. ونرجو من م2016للعام وبذلك ينتهي تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة 

 

 

 

 


