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 مقدمة

 املحترمين     للتكافل األهلي شركة مساهمي السادة

 وبركاته،،، هللا ورحمة عليكم السالم

 

 

شأسرري  جيسررمجلس رراجة شركج ررمليجشلتكررلجأ  يقدررملجاهجي ررشرجةسررقتريجشأ ررمليجشأ  م ررمج

جر،جشأررررس جيسرررر  م 2016 يسرررر   جج31عررررسجشأسررررييجشةقأيرررريجشةي  يرررريج ررررلجةس رررراجشة شركج

 ون رقج جاع قأارقجلرالجشأسرييجشةقأيري،ججوةنسقزشت قان طيجشأ مليجديهج
 
شأ  م رمجبرهججلمد رق

حسرررقبقلجشأ ررمليجوشأ ررر شج جشةقأيرريجلرررنجةيسررقحقت قجعرررسجشأسررييجشةقأيررريججيمشب ررةشأسرري  ج

 .ر2016 يس   جج31 شةي  ييج ل
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 نبذة عن شركة األهلي للتكافل .1

جس   ييج جلسقت ي ج ملي جهل جأ  يقدمل جشلتكل  ملي

جر/ جرب  جشة يي جشةمس ر  ب قر خج70ب  جب

ج تر22/11/1427 جوشأ مشر13/12/2006)شة شدق جر(

ج جرب  )شة شدقج ه20/11/1427جب قر خ 262شأ زشر 

جلشيييج2006 /11/12 ج ل جشأ ملي جتأسست جوبش ر(،

ج جرب  جشأ سقر  جشأسجمل جب  جب ج4030171573جشك

ج جب قر خ ججشك جلشييي جلس ترج21/7/1428شأصق ر

لسجلؤسسيجصق رججاع قلجشأ أليهلزشوأيججتمليصت قرسجشأ مليجن قطاقجب  جبجر(جو 4/8/2007)شة شدقج

جه/ جر جل ج) جرب  جشأس     جشأ مبي ج7/20079شأي ش جب قر خ ج29/8/1428( ج)شة شدق ججر(،11/9/2007تر
 
ود ق

 شأصق رجلسجلؤسسيجشأي شجشأ مبيجشأس    .ج أيظقرجلمشببيج مكقلجشأ أليهجشأ  قونيجوالجح هجشأ يفيسيي

 

 نشاط الشركة  .2

جأيظقرجلمشببيج مكقلجشأ أليهجشأ  قونيجوالجح هجشأ يفيسييجشأصق رجعسج
 
ت قرسجشأ مليجاع قلجشأ أليهجود ق

ذأكجلسجلالجت شي جح  لجتألينييجو جلؤسسيجشأي شجشأ مبيجشأس    ج لجلسقلجتأليهجشلح قييجوشة لقر

 أألدمش جوشةس  عقل.

 

 قطاع األفراد 2.1

ت  رجشأ مليجب  شي جح  لجتألينييجأألدمش جتتيقسبجلنجةح يقجقت  جشلحقأييجوشةس  ب ييجلسجلالج

 لي  جشلتكلجألح قييجوشة لقرجوشة  شدقجلنجشأس شبطجشأ معيي.جج

  

 قطاع املجموعات 2.2

 ت شرجشأ مليجح  لجتألينييجأ  مكقلجوشةؤسسقلجلسجلالجشةي سقلجشأ قأييج:

 قلأمعقييجشةس  عجبمنقل جح قييجشلتكل. 

 قلبمنقل جح قييجشلتكلجةشينيجشةس  ع. 
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 رسالة الشركة .3

 جشأ ألينييجلي سقتيقجأ  شي جعقةييجب  قيي جس   ييجتأليهج مليجني ه جاهجنسعى
 
جشأ ي جةلىجةستيق ش

جةح يقجقلجأ  بييجشلح  ل جادسملجوةس حششثجة شر نقجشللثملجشةس خششرجلالجلسجشأ معييجوشأس شبط

 .س شءجحشجعكىجو مكقجيقجع اجيقجوت ب قل

 

 رأس مال الشركة واألسهم الحرة .4

جعق  سا ج16,666,667ر قلجس    جلي هجلسجج166,666,670جوشةصشرجبهجشةصمحجشأ مليجراس قلجيب غ

جس    جر قلج10جلن قجسا جكملجبي ي جب ي يجسا جل ي ه ج9.81جأ  مليجشةؤسس ه جشةسقت  ه جشل تب.

جسشش جت جوبش.جبقأيقلملجسش لجشأ مليجراس قلجلس%ج58.85جت ثملجوشأتيجسا جأيملجس    جر قلج10جشس يي

جطم قجعسجسا جأيملجس    جر قلج10جشس ييجب ي يجسا جل ي ه ج6.86جول ششرتقجشة ب ييجشلسا جبي ي

 .جشأ قرجشالل  قب
 

 / القيمة العدد البيان رقم

 ر قلجس    ج166,666,670 راسجشةقلجشةصمحجبهج 1

 سا ج16,666,667 عش جشلسا جشةصشركج 2

 سا ج7,416,767 شلسا جشلحمكج 3

 ر قلجس    ج166,666,670 راسجشةقلجشةشد عج 4

 ر قلجس    ج10 شأ ي يجشةس ييجأيملجسا ج 5

 ر قلجس    10 شأ ي يجشةشد عيجأيملجسا ج 6

 

 قائمة املالك الرئيسيين   .5

جعكىجشةق كج) (جلسجب شعشجشأتسجيملجوشة رشججيبيهجشلجشولجا نقهجوصفج45وشةق كجج،10،جشأي طيجرب ج43بيقء 

جولبقرج جشة شرك جلس ا ج)عشش جأألشخقص جت    جشأ ص  ت ج ل جشلح يي جذشل جشلسا  جدئي ج ل جلصلحي ل 

 %(جاوجالث جوا جتغيي ج لجت كجشلح ييجلالجشأسيي:5شأ يفيسييه(جشأسيسجأا جلصلحيجلقجنسب هج)

 

 الجنسية االسم رقم

ألسهم عدد ا

في بداية 

 م2016

امللكية في 

بداية 

 م2016

عدد األسهم 

في نهاية 

 م2016

امللكية في 

نهاية 

 م2016

 الفرق 

% 

 %0 %29.99 5,000,000 %29.99 5,000,000  مليجس   يي شأبيكجشلتكلجشأ سقر   1

 %0 %13.12 2,187,400 %13.12 2,187,400  مليجاةقنيي  مليجةف.ج ب ي .جي  2

3 
 شأ    ملجشأشوأييلؤسسيج

 %0 %8.23 1,370,834 %8.23 1,370,834 تيئيج وأيي )آ .جةفج.جس ي(ج

 %0 %7.49 1,250,000 %7.49 1,250,000  مليجاةقنيي  مليج ل.جةتش.ج ل 4
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 املزايا التنافسية .6

شأ مليجعكىجأن قجاهجت ززجبشركجربس  يجلسجشةزشيقجشأ يقدسييجشأ   يجشأتيجلسج جت   نج مليجشلتكلجأ  يقدمل

 وت  ملجت كجشةزشيقجلقجيكل:جشةيقدسيج لجس قجشأ أليهج لجشة  كيجشأ مبييجشأس   يي،

 

 جلسجعم سيجبقعشكجةلىجشأ ص ل جلسجشأ مليجت كسجشأ سقر  جشلتكلجشأبيكجلنجشةست شتيسييجشأ مشلي

جةن قءججشأيف قلوجت دي جبشرجلبي جلسجج ر(2016جعقر يهجع يملجبن قيييلا ج5)جشأ  اء جشأازلي شأثقب ي

  بكيجشأ  زينجشأتيجت    جلسجات جع شلملجشأيسقحج لجصيقعيجشأ أليه.ج

 .ت شدقجلي سقلجواع قلجشأ مليجلنجاحيقرجشأ مي يجشةساليي 

 ججشة ط ركجشأ  يييجشأبنيي جح ل جشأ سقر  جشلتكلجشأبيكجدموعجع  جلي سقت قجت شي جأ  مليجتكفملشأتى

 .وسا أيجبيسمجشأ ألينييجلي سقت قجعكىجحص ل شلجأ  ائ ق تكفملل كيييججآأيقلجلالجلسجشة  كي

 شأ مشجحجلخ  فجلسشأ مليجلي سقلجتألينييجلب كمكجتغطيجكقديجةح يقجقلجشأ  اءججت شر. 

 لع قأاقعكىجتح يقجن  جلس  مججشأ مليجسقعشيجل قجعقأييجلقأييجب اءكشأ مليججت   ن. 
 

 م2016لعام أبرز القرارات واألحداث للشركة  .7
 

جك نس  نس يجتقتقج مليجلنجشأ مليجب  قبشجوشة   قرج2014جشةقللجشأ قرجلالجشة شركجلس اجب مشرجع ا

جشأ  جاقلجTCS)جسي دسز جلن
 
جت ق يق

 
جحقأيق جشةس خشر جأ يظقر

 
جبشيا جحشيث جآلل جتأليه جنظقر جأ يفيس )

جشأت غيملج جع  يي جوت ت جشلجشيش جشاللل جشأيظقر جتيفيس جلمشحمل جشأ ملي جاس ك  ت جأ  ملي، شةست شتيسيي

جلسجييقيمجأ قرج
 
جبشا

 
 ر.ج2016شأف كلجأ يظقرجرس يق

 

  جلشلقلجت شي جشتفقبييجةن قءجعكىجبقة شد يرج31/01/2016جب قر خجبقأ  م مجشأ مليجة شركجلس اجبمر

ججشفج مليجلسجشة شليجشآلللجشأ أليهجنظقر جج ب ي . جاهجعكىجن قئيجب يملجشةن  قأييجشةمح يجلالجي .

 جلسجةع بقرشجتبشاججججج(جا ام)ثاثيججبقةتفقبييجع ي قجشةيص صجشةلطقرجدت كجشن  قءجب شجتسم  

جونسقحجشلجشيشجشآلللجشأ أليهجنظقرجوت غيملجتيفيسجةل  قلجنتيسيجشأ مشرجتسشجو أتيجر،ج2016/جج1/2جتقر خ

 (.TCS)جسي دسزجك نس  نس يجتقتقج مليجببملجلسجتيفيسهجت جوشأس جشأ سم  يجشأت غيملجلمح ي

 

 ججوشد ت جب قر خ جةج  قعاق ج ل جشأ ق يي جشأ قلي ج24/07/1437شلج  يي جشة شدق جعكىج01/05/2016تر ر

رجوةشكج)جثاثجسي شلج(ج26/06/2016ةن خقبجاعسقءجلس اجشة شركج لج ورتهجشلجشيشكجوشأتيجتبشاجلسج

 .وبطم  يجشأ ص  تجشأ ق  ،جحسبجشأيظقرجشالسقس يجأ  ملي

 :شالعسقءجت جوشأسق ك

 .نقصمجشأب ي يشجشالس قذ/جب ي يش -
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 شةايشس/جصقلحجشح شجحفني. -

 .شالس قذ/جعبشهللاجعكلجشأفمشج -

 .شالس قذ/جع موجلح شجلق  جل -

 .شأشل  ر/جلقنفم جج ز فج يمتقي م -

 .شالس قذ/جج قلجج يملجلاجكي -

 .شالس قذ/جلح شجع ياجشنصقر   -

 .شالس قذ/جديصملجع مجشأس قف -

 .شالس قذ/جوأفسقن ججي  نش -

 

  رجت ييهجس ق كجشلس قذج/جب ي يشجج06/2016/جج26ةن  شجب قر خججسىوشأجه لجةج  قعجشال شركجلس اجبمر

بسجنقصمجشأب ي يشجرجيسقجةس اجة شركجشأ مليجوجشةايشسج/جصقلحجبسجشح شجحفنيجنقجبقجأمجياجلس اج

شكجرجوةج26/06/2016شة شركجوجت كيملجشألجقهجشةيبث يجليه،جعكىجاهجيسم جتسشجشأ مشرجشع بقرجلسجتقر خج

 ثاثجسي شلج.ج

 

 جشأ مليجةس   ت 
 
جرب جشأس    جشأ مبيجشأي شجلؤسسيجلسجلطقبق جب قر خج371000129838ج

ج27/12/1437 ج28/09/2016جشة شدقتر جشأن قجييجشأس    جشأ مبيجشأي شجلؤسسيجل شد يجي س سر

  :شأ قأييجشلجشيشكجشةي سقلجعكىجشة موطي

 .أ    ي جشلتكلجبمنقل ج-1

  .أ زوشججشلتكلجبمنقل ج-2

 .أ   قعشجشلتكلجبمنقل ج-3

 

 جعكىرجج12/07/2016جشة شدقهج07/10/1437جب قر خجشأ ق ييجشأ قليجشلج  ييجببملجلسجشة شد يجت ت

ج26/06/2016جتقر خجلسجتبشاجوشأتيجشلجشيشكجأ شوركجشةمشج يجلجييجت كيمل جسي شلجثاثجوةشكر

شلعسقءججت ييهجعكىجوشة شد يجاعسقئ ق،جوليقدآلجع  اقجوض شبطجلاقلاقجتحشيثجعكىجوشة شد ي

 .شةمشج يجألجييججشةمشحيه

 

 هج16/01/1438ت تجشة شد يجعكىجشأاجحيجشأششل ييجألح ل يجلسجببملجشلج  ييجشأ قليجشأ ق ييجب قر خج

 ر.17/10/2016شة شدقج

 

  جشأ مبيجشأي شجلؤسسيجببملجلسجأ  يقدملجشلتكلجأ مليجشأ أليهجن قطجلزشوأيجتصم حجتسشيشجت

جةشكجج شأ أليهجن قطجةزشوأيجشأس     جشة  كيجشأ مبييجشأس   ييج لجدمعج)تأليهجشلح قييجوشل لقر(  ل

 تر.27/08/1440ترجوجتن هيجب قر خج28/08/1437ثاثجسي شلجتبشاجلسج
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 ج19/05/1437جب قر خ ج)شة شدق ج28/02/2016ه جشال شركجلس اجابت حر( جن شييجت زي قلجصمفج

جاسا جلسجسا جأيملجس    جر قلج0.5جب  ششرجر31/12/2015ج ىجشةي  ييجأ سييجأ  سقت يه

ج ىجشةسقت يهجببملجلسجشأ  زي قلجل ت حجشع  ق جت جس    جر قلجل ي ه ج8.33جلب غجبإج قللجشةسقت يه

جوبيقءر(ج01/05/2016هج)شة شدقج24/07/1437جب قر خجشن  شلجشأتيجشأ ق ييجشأ قليجشلج  ييجشج  قع

 ر(ج.26/05/2016هج)شة شدقج13/08/1437جب قر خجشأ  زي قلج دنجت ججذأكجعكى

 

  التوقعات والخطط املستقبلية .8

 تسعىجشأ مليججةلىجت ز زجوتط  مجبي شلجشأبينجشلحقأييجأ حسيهجج  كجشةبي قلجلسجلالجز ق كجشةت  قرج

 وشأ  شصملجلنجشأ  اء.ب شر بجشأي ش رجوتحسيهجشلخشلقلجشة    يج لجع  ييجشأبينج

 جشةصم لجوشأ أليه شةبق مجشأبينجبي شلجتف يملجلالجلسجشأ ألينييجلحفظ  قجحج جن  ةلىججتسعىجشأ ملي

 ةي سقلجشأ أليهجشلج قعلجأ  مكقل.

 شأس    جشأس ق ج لجشة قحيجصشأفم جلسجأإلس فق كجشأ قرجشأ أليهج لجشأ  سنججشوى جشأ مليجتشرس. 

  جشيشكجت  شج جلنجل ط بقلجبطقعجشالدمش ج.جطمحجلي سقلجح قييجوش لقر 

 

 أبرز النتائج املالية .9

جل ي هجر قلجس    جل قرنيج356,28رجب غتج2016ح  تجشأ مليجةج قللجة ت شكقلجتأليهجلك تبيجأ قرج

%،جتسشجوبشجان تج مليجشلتكلج1بشرهجو جبإنخفق وذأكجرج2015ل ي هجر قلجس    جأ قرجج361.05جب ب غ

ج جشةقأيي جشأسيي ج2016أ  يقدمل جب غت جشأزكقك جببمل جاربقح جبصق ل جبصق لجج33,34ر جل قرني جس     جر قل ل ي ه

 .ر2015%جعسجج3بشرهجو جبإنخفق ا جج ر2015ل ي هجر قلجأ  قرججج34.40اربقحجببملجشأزكقكجبشرتقج

 

 م2016األداء السنوي لشركة األهلي للتكافل للسنة املالية   .10
 

 تأمين املشاركين عمليات 10.1

  الفرق 

 مع مقارنة م2016)

 م2016 م2015 م2014 م2013 م2012 (م2015

 السعودية الرياالت بماليين % الوصف

 )*(  شةك تبيجشأ أليهجة ت شكقلجةج قلل ج356.28 ج361.05 ج340.51 ج230.70 ج239.86 (4.77) %(1)

 شأبي كج لجون شجةستث قرشل ج890.83 ج887.52 ج806.29 ج644.24 ج499.63 ج3.31 0.37%

 ديييجةح يقطيقل ج767.61 ج798.13 ج730.73 ج617.66 ج485.17 (30.52) %(4)

 شأ أليهجع  يقلجلسجشأسييجدقجض ج40.92 ج43.45 ج37.90 ج6.34 ج2.48 (2.53) %(6)
 

 .شلحقأيي)*(ججاعيشجتصنيفجاربقرجشأسي شلجشأسقب يجأ   شدقجلنجشأ م جأ سييج
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 جب رقرج2016شأ رأليهجشةك تبريج رلجعرقرجج رلجةج رقللجة رت شكقلجشةنخفق ي   ج
 
جةنخفرق جةلرىرج2015رجل قرنري

جشةبقعرررريشأ ررررأليهجج  رررر  شأجاعررررشش  ررررلججةنخفررررق جبسررررببجوذأرررركلحفظرررريجشأ ررررأليهجأ طررررقعجشلدررررمش جلررررالجشأ ررررقرج

جةج ررررقللجب ررررغحيررررثججشأسررررقبقجبقأ ررررقرجل قرنرررريجشلحررررقللجأ  ررررقرجج   ررررت ليهج ررررلجبمنررررقل جشلتكررررلجألح قيرررريجوشة لررررقرأ

جب ب رررررغجل قرنررررريجسررررر    جر رررررقلجل يررررر ه ج246.16جر2016أ رررررقرججشلدرررررمش جأ طرررررقعجشةك تبررررريجشأ رررررأليهجة رررررت شكقل

 .%ج5بشرهجو جةنخفق جب  شلجوذأكجر2015جأ قرجس    جر قلجل ي ه ج258.02
 

 
 

 

حماية األهلي ملديني 

 املجموعات

102.89  

29%  

حماية األهلي لرعاية 

 املجموعات

7.23  

2%  

الحماية  -منتج األفراد 

 واإلدخار

246.16  

69%  

 م2016لعام  على مستوى املنتجات إجمالي أقساط التأمين املكتتبة 
 مليون ريال سعودي

356.28: اإلجمالي   

حماية األهلي ملديني 

 املجموعات

98.52  

27%  

حماية األهلي لرعاية 

 املجموعات

4.51  

1%  

الحماية  -منتج األفراد 

 واإلدخار

258.02  

71%  

 م2015لعام  إجمالي أقساط التأمين املكتتبة على مستوى املنتجات
 مليون ريال سعودي

361.05: اإلجمالي   
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 ررقجمكجشة يرر عجأ ررلجصرريشوقجةسررتث قرشلججشأز ررق كت ررزىجشأز ررق كج ررلجبي رريجشةسررتث قرشلجوشأي ررشج ررلجشأبيرر كجةلررىج   

عكررىجج .شلحقأيرريجشأسررييجلررالةلررىجتح يررقجاربررقحجلررسجةسررتث قرشلجح  رريجشأ ثررقجقججةضررقديج,بقأم ررقلجشأسرر    ج

ل يررر هجر رررقلجج39,5رجب شبرررنج2016شأرررمو جوجررر  جشسرررت  ش جةسرررتث قرشلجشةمتبطررريجبح  ررريجشأ ثرررقجقجلرررالجعرررقرج

 س    .

 ررررلجلسررررقت قلجشةسررررتث قرجلح  رررريجشأ ثررررقجقجنتيسرررريججشةنخفررررق  ررررلجشةح يقطررررقلجشأفييرررريجةلررررىججشةنخفررررق ت ررررزىجج 

أ رررررررقرجج ثرررررررقجقجشأ يقدرررررررملأجقلسررررررر ح قبشة و جشلعرررررررق وذأررررررركجبسرررررررببجةرتفرررررررقعجشة جشةحفظررررررريجشأ ألينيررررررريجةنخفرررررررق 

 حيثجت  رجشأ مليجب  ملجةح يقطيجدنيجل قبملجةج قللجشةستث قرشل.ر،ج2016

 نتيسررريجأتسرررجيملجشأ رررمليج ر2016جع  يرررقلجشأ رررأليهجأ  رررقرجشلحرررقللج رررلجشأفرررقجضجلرررسجشةنخفرررق ي ررر  جسرررببج

ل ي هجر قلجوشأتيجت ثرملجعكراجشةصرمودقلجج6.84ةيمش شلجوي جل كمركجب ب غججر2015جشأسقبقج قرشألالج

رجأصقلحج رمليجشالتكرلجأتسر  قجلرشلقلجشأ رأليهج31/12/2014رجشلىج01/07/2014شةس ح يجعسجشأفت كج

شةحررشو كجل ررقجا ىجةلررىجتخفرريضجلصررمودقلجشةل  ررقبجحيرررثجبقلررتجشأ ررمليجب  بيررنجشتفقبيرريجوكقأرريجب رررقر خج

 رررمليجشالتكرررلجأتسررر  قجلرررشلقلجشأ رررأليهجشةحرررشو كجوجشة   لررريجأ بيررركجشالتكرررلجشأ سرررقر ججرجلرررن09/03/2015

)طرمفجذوجعابري(جبغرم جبيرنجوتسر  قجلي سرقلجشأ رمليجلرسجلرالجبير شلجشأ  زيرنجأ بيركجشلتكرلجشأ سرقر ج

رجأيحررررملجتررررسشجشالتفررررققجلحررررملجشتفقبيرررريجشأ  زيررررنجشة ب رررريجب ررررقر خج01/07/2014سرررري شلجشب ررررششءجلررررسجج10ةررررشكج

جةررقجترر جشالعرراهجعيررهجسررقب قجعكررىجل بررنجتررششولج ررلجتررقر خج11/12/2007
 
ر.جوشأترريجبررشالج19/03/2015رجود ررق

جلرسج
 
جأرسأكجد رشجتر جعكراجشةبرقأغجشة يرشكجب  جربجةتفقبيريجشأ  زيرنج2014ي أير جج1سم قن قجةع برقرش

 
ر،جوتب رق

تررر جبيرررشتقجضررر سجرجو 2014 يسررر   جج31شأسرررقب يجضررر سجشأمسررر رجشةسررر ح يجأفتررر كجشأسررر يجا رررامجشةي  يررريج رررلج

جشأفررقجضر.جبقةضررقديجةلررىجذأررك،جكررقهجاحررشجشلسرربقبجشأترريجا لجةلررىجشةنخفررق ج2015 ررقرجأشةيررمش شلجشللررمىج

ترر جشأز ررق كج ررلجشةصررمودقلجشأ   ليرريججر2015 قرنرريجلررنجعررقرجبقةجر2016 ررقرجشلحررقللجأ جشأ ررأليهجع  يررقلجلررس

  هجر قلجس    .ل يج3.6ب ب غججر2016شلحقللججأ  قروشة شر يجأ   يقلجشأ أليهج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

م2016التقرير السنوي لعام  11    

 

 عمليات املساهمين 10.2

  الفرق 

 مع مقارنة م2016)

 م2016 م2015 م2014 م2013 م2012 (م2015

 السعودية الرياالت بماليين % الوصف

 ج3.79 ج1.17 ج2.12 ج5.72 ج1.76 ج2.62 224%

بقأ ي يجشأ ق أيجلسججةستث قرشلجلسجاربقح

 لالجبقج يجشأشلمل

 شأزكقكجببملجشأسيي(جلسقرك/ج)جربحجصق ل ج33.34 ج34.40 ج30.25 ج8.05 ج1.03 (1.06) %(3)

 حك هجولق لجشأي ش ج0.13 ج1.31 ج0.10 ج0.20 ج0.07 (1.18) %(90)

 ج172.15 ج164.45 ج130.78 ج128.66 ج122.94 ج7.70 5%

ةستث قرشلجبقأ ي يجشأ ق أيجلسجلالجبقج يج

 شأشلمل

 شةسقت يهجل ج  شلجةج قلل ج240.82 ج214.05 ج181.66 ج150.50 ج142.21 ج26.77 13%

 شةسقت يهجلط  بقلجةج قلل ج25.11 ج19.88 ج16.11 ج10.86 ج7.85 ج5.23 26%

 شةسقت يهجح  ق جةج قلل ج215.71 ج194.17 ج165.55 ج139.64 ج134.36 ج21.54 11%

 

 تحسسج لجا شءججةلىججشأ ق أيجلسجلالجبقج يجشأشلملبقأ ي يججشلربقحجلسجشةستث قرشلجشةرتفقعي   جسببج

 .ةرتفقعجشأ قجشجعكىجةستث قرشلجشةمشبحينتيسيججولسأكجشأس ق جع بقرشلة جنتيسيشةحفظيجشةستث قر يج

    رجل قرنيجبقأسييجشأسقب يجعقرج2016أ سييجشلحقأييجلسجعقرجج شأزكقكجببملجشأمبحجصق لجةنخفق سببججي

نتيسيجأتسجيملجشأ مليجلالج ر2016شأفقجضجشأسييجلسجع  يقلجشأ أليهجوذأكججةنخفق شلىجرج2015

جشأ جشأسقبق ججر2015 قر جب ب غ جوي جل كمرك جشةصمودقلجج6.84ةيمش شل جعكا جت ثمل جوشأتي جر قل ل ي ه

رجأصقلحج مليجشالتكلجأتس  قجلشلقلجشأ أليهج31/12/2014رجشلىج01/07/2014شةس ح يجعسجشأفت كج

جا ىج جل ق جب قر خجشةحشو ك جوكقأي جشتفقبيي جب  بين جبقلتجشأ ملي جحيث جلصمودقلجشةل  قب جتخفيض ةلى

جشأ سقر ج09/03/2015 جشالتكل جأ بيك جوجشة   لي جشةحشو ك جشأ أليه جلشلقل جأتس  ق جشالتكل ج ملي جلن ر

)طمفجذوجعابي(جبغم جبينجوتس  قجلي سقلجشأ مليجلسجلالجبي شلجشأ  زينجأ بيكجشلتكلجشأ سقر ج

ج جج10ةشك جلس جشب ششء جب قر خج01/07/2014سي شل جشة ب ي جشأ  زين جشتفقبيي جلحمل جشالتفقق جتسش جأيحمل ر

جعكىجل بنجتششولج لجتقر خج11/12/2007 جت جشالعاهجعيهجسقب ق جةق
 
جوشأتيجبشالج19/03/2015رجود ق ر.

جلسج
 
جأسأكجد شجت جعكاجشةبقأغجشة يشكجب  جبجةتفقب2014ي أي جج1سم قن قجةع بقرش

 
ييجشأ  زينجر،جوتب ق

ج ج ل جا امجشةي  يي جشأس ي جأفت ك جشةس ح ي جشأمس ر جض س جض سج2014 يس   جج31شأسقب ي جبيشتق جوت  ر

جبقةضقديجةلىجذأك،جكقهجاحشجشلسبقبجشأتيجا لجةلىجشةنخفق ج لجصق لج2015 قرجأشةيمش شلجشللمىج ر.

ج جشأزكقك جببمل جبقةجر2016جشلحقللجأ  قرشأمبح جعقر جلن جشأ   لييججر2015 قرني جشةصمودقل ج ل ت جشأز ق ك

ل ي هجج2.2ل ي هجر قلجس    جوتسجيملجلب غجج3.6ب ب غججر2016 قرجشلحقللج وشة شر يجأ   يقلجشأ أليهجأ

جر2016 قرجشلحقللجأ ر قلجلخسقجمجةنخفق ج لجبي يجشالستث قرشلجشة قحيجأ بينج جةرتفقعجلسجشأمو جعكى.

 .ستث قرشلجشةسقت يهةاربقحج
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    جشأسقبقجبقأ قررجل قرنيج2016شلحقللججأ  قرجأ   يقلجشةسقت يهجشأي شجولق لجحك هجةنخفق بجسبجي

ج2015 جر جعقرج2016جعقرجلالجشأ مليجسشش شلى جتخص جشللمى جشأششجيي جوشأسل  جشةس ح قل جب ض ر

 .ر2015

  رجةلىجشأشل لج لج2016أ قرججبقأ ي يجشأ ق أيجلسجلالجبقج يجشأشلملجشلت   جشأز ق كج لجلب غجشةستث قر

ب ب غجأ   قجمكجبقأم قلجشأس    جشة ي عججشلتكلةجصيشوق ةستث قرشلججشيشكجعسجطم قج مشءجوحششلجلسج

بقأ ي يجشأ ق أيجلسجلالجبقج يججشلةستث قر لسججبقةضقديجةلىجتح يقجاربقحجوي جلح  يجل ي هجر قل.ج3.9

 جل ي هجر قلجس    .ج3.8ب ب غجرج2016لالجشأ قرججشأشلمل

 ج240.82ةلرررىجرج2015ل يررر هجر رررقلج رررلجعرررقرجج214.05شةسرررقت يهجلرررسججل جررر  شلي ررر  جسرررببجةرتفرررقعجلس ررر عج

%جةلررىجشأز ررق كج ررلجبي رريجةسررتث قرشلجشةسررقت يهجب رريملج13ل يرر هجر ررقلج ررلجشأ ررقرجشلحررقللجب  ررشلجةرتفررقعجبررشرهج

 .ججقجلسجع  يقلجشأ أليهحبقةضقديجةلىجشأز ق كج لجشأمصيشجشةس جعقر

 ل ي هجر قلجج25,11ةلىجرج2015ل ي هجر قلج لجعقرجج19.88ي   جسببجشالرتفقعج لجلط  بقلجشةسقت يهجلسج

جج%جةلررىجشأز ررق كج رررلجلخصررصجشأزكررقكجوشأسرررمشجبجشةسرر ح يجعررسجعرررقر26 ررلجشأ ررقرجشلحرررقللجب  ررشلجةرتفررقعجبرررشرهج

رجشلحرقللجل قرنرريجل ير هجر رقلجأ  ررقج4.27جر،جت سر سجلط  برقلجشةسررقت يهجلصرمودقلجلسر ح يجب ب ررغ2016

 %.16وبإرتفقعجبشرهجرج2015ل ي هجر قلجأ  قرجج3.68ب ب غج

 ججشةب ررررقكشلربررررقحجج ررررلجي ررررزىجشةرتفررررقعج ررررلجح رررر قجشةسررررقت يهج ررررلجشأ ررررقرجشلحررررقللجل قرنرررريجبقأ ررررقرجشأسررررقبقجةلررررىجز ررررق ك

صمفجت زي قلجن شييججلسعكىجشأمو جبقةضقديجتسجيملجليقسبجلسجةستث قرشلجل قحيجأ بينجأ  قرجشلحقللج

جلب ررغجبإج ررقللجشةسررقت يهجاسررا جلررسجسررا جأيررملجسرر    ر ررقلجج0.5أ  سررقت يهجلررالجشأ ررقرجشلحررقللجب  ررششرجج

 .س    جر قلجل ي ه ج8.33
 

. 
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 33.34  
 34.40  

 30.25  

 8.05  

 1.03  

20162015201420132012

 قبل الزكاة( الخسارة/ )صافي الربح
 ل ي هجر قلجس    

 240.82  

 214.05  

 181.66  

 150.50   142.21  

20162015201420132012

 إجمالي موجودات املساهمين
 ل ي هجر قلجس    
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 25.11  

 19.88  

 16.11  

 10.86  

 7.85  

20162015201420132012

 إجمالي مطلوبات املساهمين
 ل ي هجر قلجس    

 215.71  
 194.17  

 165.55  

 139.64   134.36  

20162015201420132012

 إجمالي حقوق املساهمين
 ل ي هجر قلجس    
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 مقارنة املركز املالي للسنة الحالية بالسنوات السابقة 10.3

  الفرق 

 مقارنة م2016)

 م2016 م2015 م2014 م2013 م2012 (م2015 مع

 السعودية الرياالت بماليين % الوصف

 شة ج  شلجةج قلل ج1,184.37 ج1,125.53 ج997.56 ج797.14 ج644.58 ج58.84 5%

 شةط  بقلجةج قلل ج955.27 ج922.06 ج827.05 ج656.33 ج509.68 ج33.21 4%

 شةشد عجشةقلجراس ج166.67 ج166.67 ج166.67 ج166.67 ج166.67 ج0.00 0%

 شةسقت يهجح  ق جةج قلل ج215.71 ج194.17 ج165.55 ج139.64 ج134.36 ج21.54 11%

 

 ل ي هجج1,184.37ةلىجرج2015ل ي هجر قلج لجج1,125.53شلص ل(جلسجشة ج  شلج)ت   جشأز ق كج لجلس  عج

)صيشوقجشلتكلجشة ي عجأ   قجمكججشأ أليهجب   يقلجشلخقصيرجةلىجشأز ق كج لجةستث قرشلج2016ر قلج لجعقرج

ج جشأس    ( جبقأم قل ج ل جشأز ق ك جةلى جب   يقلجشلخقصيجشأ أليهجع  يقلجلسجشةس حقجشأمصيشبقةضقدي

 .شةسقت يه

   شأز ررررق كج ررررلجةج ررررقللجشةطقأبررررقلجشأ قج رررريجولررررسأكجشةرتفررررقعج ررررلجرصرررريشجلس رررر عجشةط  بررررقلجةلررررىجج ررررلشأز ررررق كججت رررر

رجوشأيقتسررريجعرررسجشةسررر ح قبقلجأ  ررر  جشأ رررأليهجشةصرررشركج2016لسررر حقجشأرررشدنجة يرررش جشأ رررأليهجلرررالجعرررقرج

 أألع شرجشأسقب ي.ج

 

 ل ير هجر ررقلججج215,71ةلرىجرج2015ل ير هجر رقلج رلجج194.17ت ر  جشأز رق كج رلجلس ر عجح ر قجشةسرقت يهججلررسج

بقةضررررقديجتسررررجيملجليقسرررربجلررررسجةسررررتث قرشلجججشةب ررررقكز ررررق كج ررررلجشلربررررقحجشأ%جةلررررىج11رجوبنسرررربيج2016 ررررلجعررررقرج

صررمفجت زي ررقلجن شيرريجأ  سررقت يهجلررالجشأ ررقرجشلحررقللجب  ررششرجججلررسل قحرريجأ بيررنجأ  ررقرجشلحررقللجعكررىجشأررمو ج

 .س    جر قلجه ل ي  ج8.33جلب غجبإج قللجشةسقت يهجاسا جلسجسا جأيملجس    ر قلجج0.5

 

 نتائج األداء حسب القطاعات  .11

 الحماية واإلدخار -منتج األفراد  11.1

 يس   جج31ييقيمجةلىجج1ح  تجشال ت شكقلجشةي ظ يجلسجلبي قلجبمنقل جشلح قييجوشة لقرجأ فت كجلسج

%جبقة قرنيجلنجشأ قرج5ب غججةنخفق ل ي هجر قل،جب  شلج246,16رجلسقت قلجةج قأييجبشرتقج2016

ج2015 جر ج258.02وشأبقأغ جبسبب جر قل، ججةنخفق ل ي ه جشةبقعي جشأ     جةلىججشأس و عش  جا ى بشوره

 شةحفظيجشأ ألينيي.جةنخفق 
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 منتجات املجموعات 11.2

 املجموعات لرعاية األهلي حماية 11.2.1

دم جل قرنيجب ش جج9,855رجب  دي جشأ غطييجشأ ألينييجأ ش ج2016بقلتجشأ مليج لجعقرج

جأ قرجج9,323
 
ججبز ق كرج2015دم ش جوبشجب غجةج قللجابسقطجشأ أليهجشةك تبيج6بشرتق ،%

جبرججر2016ل ي هجر قلجأ  قرجج7.23
 
بشرهجو جبإرتفقعرج2015ل ي هجر قلجأ قرجج4.51ل قرني

 .معقييجشةس  عقلبةرتفقعجتس ي كجشةي سقلجشأ ألينييجشلخقصيجيسيجنتوذأكجج60%

 

 

 

 

 

 

 

 

246.16  258.02  

233.13  212.89  
225.72  

20162015201420132012

 مبيعات برنامج الحماية واإلدخار

 مليون ريال سعودي
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 املجموعات ملديني األهلي حماية 11.2.2

ل ي هجج102.89ب غجةج قللجابسقطجشأ أليهجشةك تبيجلسجلي  جح قييجشلتكلجةشينيجشةس  عقلج

جب ب غج2016جشلحقللر قلجلالجشأ قرج
َ
رج2015جشأسقبقجل ي هجر قلجلالجشأ قرج98.52رجل قرني

 %ج.ج4جبشرهجوبإرتفقع

 

 

7.23  

4.51  4.65  4.34  
3.86  

20162015201420132012

 إجمالي املساهمات التأمينية لحماية األهلي لرعاية املجموعات

 مليون ريال سعودي

102.89  98.52  102.72  

13.47  10.28  

20162015201420132012

 إجمالي مساهمات حماية األهلي ملديني املجموعات

 مليون ريال سعودي
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  التحليل الجغرافي لإليرادات املوحدة .12

ج لجشة  كيجشأ مبييجشأس   ييجد ط،جوأياجأشي قجا ج مكقلج
 
جتحشيشش تزشولج مليجشلتكلجأ  يقدملجع  يقت ق

تقب يجاوجدموعج شلملجشة  كيجاوجلقرجاق،جشأمس جا نقهجي ضحجشأ ح يملجشلجغمش لجأإليمش شلجشة حشكجل قجت ج

 ر.2016 يس   جج31ب قر خج

 

 

 
 

 

  املاليةمعايير املحاسبة املتبعة للقوائم   .13

جة قيي جشةحقسبيجشأشوأييجشلخقصيجبقأ  قر مجشةقأيي،جوتؤلشجشأ مليج
 
ت  رجشأ مليجبإعشش جب شج اقجشةقأييجطب ق

جأ   قيي جشأ  قر مج
 
جود ق جةعشش تق جنتيسي جشةقأيي جشأ  شج  جعكى جاوجاثمجلقلل جج تم ي جدموبقل جاّيي جوج   عشر

 ييجأ  حقسبيهجشأ قن نييهجو  مجلس اجشة شركجانهجت جةعشش جشأشوأييجل قرنيجأ  كجشأصق ركجعسجشأايئيجشأس   

 سجالجشلحسقبقلجبقأ يملجشأصحيح.

 

 

 أخرى
 الشرقية 21.09

 الوسطى 26.19
21.67 

 الغربية
287.33 

 إجمالي مساهمات التأمين على مستوى اململكة بحسب املناطق 
 مليون ريال سعودي

356.28: اإلجمالي   
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 سياسة توزيع األرباح .14

جشأ مليج جاربقح جلن جيتيقسب جب ق جشةسقت يه جعكى جشأ قجش جأ  ز زجبي ي جسي  ي جاربقٍح جت زين جةلى جشأ ملي تسعى

ج ج، جشالب صق  جشأ قر جوشةيقخ جشأس ق جوحقأي جشةقلل جذأكجتح يملجشأفمصجووض اق ج ل جلسجشأ  شلملجب ق ووي تق

جوتأثي جا ج جشأ سقر ي جوشأ  ب قل جوشأماس قأيي جشأي شيي جشالستث قرجوشالح يقجقل جةعق ك جول ط بقل شالستث قر ي

ت زي قلجلسجتسشجشأ بيملجعكىجا جلسجشالع بقرشلجشأ قن نييجوشأيظقلييجوعكىجشأمو جلسجت بنجشأ مليجت زينج

جسي  يجأ  سقت ي
 
هجدإنهجالجت جشجض قنقلجأ  زينجد كلجأألربقحجل قجالجي جشجا جض قهجأ  بقأغجشأتيجاربقحق

ج) جشةق ك ج ل جو خسنجت زينجشلربقحجأ  موطجشأ شر ك ،
 
جلس  با جشأتيج47سي  جت زي اق جلسجشأيظقرجشلسقس ي )

للمىجتيصجعكىجت زعجاربقحجشأ مليجشأصقدييجشأسي  يجب شجلص جج ينجشةصمودقلجشأ   لييجوشأ يقأيفجش

 عكىجشأيح جشأ قلل:

 .تسيبجشأزكقكجوضم بيجشأشلملجشة مرك 

 (جلسجشلربقحجشأصقدييجأ ي  سجشح يقطيجنظقليج،جو س زجألج  ييجشأ قليجشأ ق ييجوبفجتسشج20يسيبج)%

 شأ سييبجلتىجب غجشالح يقطيجشةسك رجةج قللجراسجشةقلجشةشد ع.

 شة شركجاهجتسيرررربجنسررربيجلئ  ررريجلررررسجشلربرررقحجشأسرررري  يجألج  يررريجشأ قلررريجشأ ق يرررريجبيرررقءجعكرررىجشبترررر شحجلس ررراج

 شأصقدييجأ ي  سجشح يقطيجةضق لجوتخصيصهجأغم جاوجاومش جل يييجت متقجشلج  ييجشأ قلي.

 (جلسجراسجشةقلجشةشد عج.5ي زعجلسجشأبققلجب شجذأكج د يجاولىجأ  سقت يهجالجت ملجعسج)% 

 اوجيح لجةلىجحسقبجشلربقحجشةب قكج.ي زعجشأبققلجب شجذأكجعكىجشةسقت يهجلحصيج لجشلربقحج 

 (ج4يسرر زجب ررمشرجلررسجلس رراجشة شركجت زيررنجاربررقحج ور رريجتخصرر جلررسجشلربررقحجشأسرري  يجشةحررش كج ررلجشأف ررمكجج)

جأ   شعشجشةيظ يجأسأكجوشأصق ركجلسجشلجاقلجشةخ صي.ج
 
 شأ شر كجاعاهجود ق

 

  :م2015عن العام املالي على املساهمين رباح اليي تم توزيعها أل ا

جن شييجت زي قلجصمفججشال شركجلس اجابت حر(ج2016جد  شيمج28هج)شة شدقج1437جشلولىجج ق  ج19جب قر خ

جاسا جلسجسا جأيملجس    جر قلج0.5جب  ششرجرج2015ج يس   ج31ج ىجشةي  ييجأ سييجأ  سقت يه

ج ىجشةسقت يهجببملجلسجشأ  زي قلجل ت حجشع  ق جت جس    جر قلجل ي ه ج8.33جلب غجبإج قللجشةسقت يه

جعكىجوبيقءر(ج2016جلقي ج1هج)شة شدقج1437جرجبج24جب قر خجشن  شلجشأتيجشأ ق ييجشأ قليجشلج  ييجشج  قع

 ر(ج.2016جلقي ج26هج)شة شدقج1437ج  بقهج13جب قر خجشأ  زي قلج دنجت ججذأك
 

  :م2016عن العام املالي  األرباح املقترح توزيعها على املساهمين

جب شجشأزكقكج لجن قييجشأسييجشةقأييجأ قرججح  ت
 
وبشجاوص ىجج،ل ي هجر قلج27.86بشرتقججر2016شأ مليجاربقحق

ج8.33جرجب ب غجةج قللجوبشرهج2016لس اجشة شركجب  زينجاربقحجن شييجعكىجلسقتريجشأ مليجعسجشأ قرجشةقللج

لسج%ج5ج  زينو  ثملجنسبيجشأجشةسقت يهجاسا جلسجسا جأيملجس    جر قلج0.5،جب شبنجس    جر قلجل ي ه 

 ج.شأ ي يجشلس ييجأ سا 
 

  جشجا جتمتيبقلجاوجةتفقبيقلجتيقزلجب  جب قجا جلسجشةسقت يهجعسجح هج لجشلربقح.توجالج
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 بيان بعدد األسهم اململوكة ألعضاء مجلس اإلدارة و/أو أقاربهم من الدرجة األولى وتغيرها .15
 

 رج:2016لس اجشال شركجلالج ورتهجشلحقأييج لجعقرججبيقهجب ش جشالسا جشة   ليجلعسقء

 

 االسم رقم
 عدد األسهم

 م2016

 عدد األسهم

 م2015

 عدد األسهم

 م2014
 الفرق %

 %0 *1000 * 1000 * 1000 األستاذ/ بليهيد ناصر البليهيد 1

 %0 *1000 * 1000 * 1000 املهندس/ صالح أحمد حفني 2

 %0 *1000 * 1000 * 1000 األستاذ/ عبدهللا علي الفراج 3

 %0 *1000 * 1000 * 1000 األستاذ/ فيصل عمر السقاف 4

 %0 *1000 * 1000 * 1000 األستاذ/ جمال جميل مالئكة 5

 %0 1000 1000 1000 األستاذ/ عمرو محمد خاشقجي 6

 %0 **1000 **1000 **1000 الدكتور/ مانفريد جوزيف ديرهايمر 7

 %0 - **1000 **1000 انصاري األستاذ/ محمد عويس  8

 %0 - ***1000 ***1000 األستاذ/ ولفجانج جيموند 9

 

 *جججججاسا جض قهجعس  يجلحج زكجأصقلحجشأ س جلسجلحفظيجشأبيكجشلتكلجشأ سقر .

 FWU**جججاسا جض قهجعس  يجلحج زكجأصقلحجشأ س جلسجلحفظيج مليج

 VHV***جاسا جض قهجعس  يجلحج زكجأصقلحجشأ س جلسجلحفظيج مليج

 

والجت جشجا جح  قجليقرشلج لجاسا جشوجا جةستث قرشلجاوجةح يقطيقلجالمىجأفقجشكجاعسقءجشةس اجاوجلبقرج

 شأ يفيسييهجاوجشأ قل يهجاوجاسمت .ج

 ج

 

 

 

 



 

 

م2016التقرير السنوي لعام  21    

 
 اإلدارة مجلس  .16

تيفيسجشلخططجوشأسيقسقلجشأ قل يجوشلتششفجشةقأييجت  ثملجشةا يجشأمجيسييجةس اجشة شركج لجوضنجوض قهج

أ  ملي،جو   رجلس اجشة شركجبإع  ق جكقديجشةخصصقلجشةقأييجوشةيزشنيقلجوي  ملجلسجلالجلجقنهجشةخ  فيج

جةلىججقنبجذأكجي تزرجشةس اجبح قييجلصقلحج عكىجل قب يجسي جشأ  ملجولشىجشةأتزشرجبقلتششفجوتح ي اق،

شة يييهجلسجلالجض قهجشأ  يشجشأ قرجبيقديجشأ  شعشجوشأ  شجحجشةطب يجحسبجلقجت ججشةسقت يهجوشلطمشف

 ليص صجع يهج لجع شجتأسياجشأ مليجوالجحيجح ل يجشأ مكقلجشأتيجت جةع  ق تق.
 

  فيه والتمثيل عضويته اإلدارة، مجلس تكوين 16.1

ج ج ل جشأ   ليي جشلج  يي جشع  شل جحيث جاعسقء، جتس ي جلس جشة شرك جلس ا جشأس جي ي ه شج  قعاق

ج ج ل ج جشأيظقرج25/06/2013ع ش ج ل جذأك جوت شيمل جاعسقء جتس ي جشلى جشالعسقء جعش  جتخفيض ر

رج26/06/2016شلسقس يجأ  مليج،جوبشجت جةن خقبجاعسقءجلس اجشة شركججأشورتهجشلجشيشكجب قر خج

 ر.25/06/2019وشأتيجتن هيج لجج

 

سجحيثجشةيصبجوشأ صنيفجوشلجايجشأتيجيبيهجشلجشولجا نقهجتي  سجلس اجشة شركجأشورتهجشلحقأييجل

 ي ث اقجول قرليجكملجلن  ج لجلسقأاجة شركج مكقلجلسقت يجالمى:
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 املنصب اسم العضو الرقم
صفة 

 العضوية
 الجهة اليي يمثلها

 

عضويته في مجالس 

 أخرى إدارة شركات 

 مدرجة

 

 

عضويته في 

مجالس إدارة 

غير  شركات أخرى 

 مدرجة

 

1 
األستاذ/ بليهيد 

 ناصر البليهيد

رئيس مجلس 

 اإلدارة
 غير تنفيذي

البنك األهلي التجاري، 

أحد املؤسسين لشركة 

 األهلي للتكافل

......... ......... 

2 
املهندس/ صالح 

 أحمد حفني

نائب رئيس 

 مجلس اإلدارة
 مستقل

........... 

 

شركة حلواني إخوان 

 ،مدرجة شركة –
--------------------------------------------- 

 

شركة الشرق األوسط 

 – للرعاية الصحية

 مدرجةشركة 
------------------------------------------- 

 

الشركة السعودية 

للخدمات الصناعية 

شركة  –)سيسكو( 

 مدرجة

شركة كنداسة 

لخدمات املياه 

)شركة مساهمة 

 مغلقة(

3 
األستاذ/ عمرو 

 محمد خاشقجي
 ......... ......... ........... مستقل عضو

4 

 

 

األستاذ/ عبدهللا 

 علي الفراج

 غير تنفيذي عضو

البنك األهلي التجاري، 

أحد املؤسسين لشركة 

 األهلي للتكافل

......... 

 

شركة نجم لخدمات 

شركة التأمين )

 مساهمة مقفلة(

 

5 
  األستاذ/فيصل

 عمر السقاف
 غير تنفيذي عضو

البنك األهلي التجاري، 

أحد املؤسسين لشركة 

 األهلي للتكافل

 

شركة الشرق األوسط 

لصناعة وإنتاج الورق 

شركة  –)مبكو( 

 مدرجة

  

......... 

6 
األستاذ/ جمال 

 جميل مالئكة
 ......... ......... ......... مستقل عضو
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 اإلدارة مجلس اجتماعات 16.2

ج) جعش جشة شرك جلس ا ج5ع ش جشأ قر جلال جةج  قعقل جةج  قعقلج2016( جا نقه جشلجشول جو  ضح ر

 رجوعش جشةج  قعقلجشأتيجحسمتقجاعسقءجشةس اج:2016لس اجشة شركججلالجعقرج
 

 اسم العضو

  م2016إجتماعات املجلس في عام 

 اجمالي

 الحضور 

14/02/

 م2016

24/04/

 م2016

26/06/

 م2016

17/10/

 م2016

11/12/

 م2016

 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ األستاذ/ بليهيد ناصر البليهيد

 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ املهندس/ صالح أحمد حفني

 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ األستاذ/ عمرو محمد خاشقجي

 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ األستاذ/ عبدهللا علي الفراج

 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ األستاذ/ فيصل عمر السقاف

 4 ✓ ✓ ✓ ✓ × األستاذ/ جمال جميل مالئكة

 1 × × × × ✓ الدكتور/ مانفريد جوزيف ديرهايمر

 2 × ✓ ✓ × × األستاذ/ محمد عويس أنصاري 

 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ األستاذ/ ولفجانج جيموند

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

الدكتور/ مانفريد 

 جوزيف ديرهايمر
 غير تنفيذي عضو

دبليو يو,  شركة إف

أحد املؤسسين لشركة 

 األهلي للتكافل

......... ......... 

8 
األستاذ/ محمد 

 عويس انصاري 
 غير تنفيذي عضو

شركة إف دبليو يو, 

أحد املؤسسين لشركة 

 األهلي للتكافل

......... ......... 

9 
األستاذ/ ولفجانج 

 جموند
 غير تنفيذي عضو

شركة في إتش في، أحد 

 املؤسسين لشركة

 األهلي للتكافل

......... ......... 



 

 

م2016التقرير السنوي لعام  24    

 

  التنفيذيين وكبار اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت 16.3

تشدنجشأ مليجليقدآلجسي  يجوات قبجحس رجةج  قعقلجوشأيف قلجشللمىجذشلجشأ ابيجلعسقءج

جأيص صجنظقلاقجشلسقس يجوشالنظ يجشاللمىجذشلجشأ ابيجج
 
لس اجة شرت قجوشألجقهجشأ قب يجأاقجود ق

جأكبقرجشأ يفيسييهجأشي قجودقجشأ    جشة  ليجل ا ،ج
 
 ل قجتشدنجشأ مليجايسق

 

 وأعضاء اإلدارة مجلس أعضاء ومكافآت أتعاب ملصروفات تفاصيل أدناه الجدول ين بي 16.3.1

باإلضافة إلى  بها املتعلقة واملصروفات املجلس عن املنبثقة األخرى الفرعية  اللجان

 :م2016 ديسمبر 31 في املنتهية لسنةخالل اكبار التنفيذيين ومكافآت  أتعاب مصروفات

 

 

 

 
 

 

 

خمسة من كبار 

 التنفيذيين بما في

ذلك الرئيس 

التنفيذي واملسئول 

 املالي األول 

بند رقم  )راجع  

17.1) 

 أعضاء مجلس اإلدارة واللجان الفرعية

  البيان

 

 شةس   يه شأغي جتيفيسييه شةس  ع

 س    جر قلجاأف س    جر قلجاأف س    جر قلجاأف ريال سعودي ألف

 شأموشتبجشالسقسيي - - - 1,948

 شةيقدآل 896 1,226 2,122 -

 بشاللج 138 138 276 762

 شةيقدآلجشأشور يجوشأسي  ي - - - 649

 ت   ضجعسجلصقر فجسفمجوةبقلي 35 405 440 -

 شلخططجشأ حفيزيي - - - -

- - - - 
ا جت   سقلجاوجلزشيقجعينييجتشدنج

 ب يملج ام جاوجسي   

 اإلجمالي 1,069 1,769 2,838 3,359
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 وأعضاء اإلدارة مجلس عضاءأل  املدفوعةوالتعويضات  كافآتاملو  لألتعابتفصيلي بيان  16.3.2

 مدفوعة ومكافآت أتعابباإلضافة إلى  ،املجلس عن املنبثقة األخرى الفرعية  اللجان

 :م2016 ديسمبر 31 في املنتهية لسنةخالل اكبار التنفيذيين ل

 

 

 

جا جلسجاعسقءجلس اج جاوجأياجتيقكجا جتمتيبجاوجةتفقبييجالمىجيتيقزلجب  جب ق شة شرك

لبقرجشأ يفيسييهجعسجح هج لجشأموشتبجوشأ    سقل،جأ جت شرجشأ مليجا جبم جن ش جلسج

.جا جن عجلعسقءجلس اجة شرت قجل قجان قجأ جتس سجا جبم جي  شهجوشحشجلن  جلنجشأغي 

شةايشسج/صقلحجحفنيجيقجبجرجياجشةس اجأجةضقدييليقدأكججبصمفبمجلس اجشة شركجاجل ق

ج جر  160ب ب غ جألجييجشأف جلمجيا جع  ه جسيقق ج ل جةضقديي جبأع قل جبيقله جبسبب  قل

 .جشأ يفيسيي

 

 

 

 

 

خمسة من كبار 

التنفيذيين بما في 

ذلك الرئيس 

واملسئول التنفيذي 

  املالي األول 

 أعضاء مجلس اإلدارة واللجان الفرعية

  البيان

 

 شةس   يه شأغي جتيفيسييه شةس  ع

 س    جر قلجاأف س    جر قلجاأف س    جر قلجاأف ريال سعودي ألف

 شأموشتبجشالسقسيي - - - 1,948

 شةيقدآل 726 858 1,584 -

 بشاللج 70 95 165 762

 شةيقدآلجشأشور يجوشأسي  ي - - - 885

 ت   ضجعسجلصقر فجسفمجوةبقلي 17 669 686 -

 شلخططجشأ حفيزيي - - - -

- - - - 
ا جت   سقلجاوجلزشيقجعينييجتشدنج

 ب يملج ام جاوجسي   

 شةج قلل 813 1,622 2,435 3,595
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 بالشركة:   موجزة لكبار التنفيذيينسيرة ذاتية  16.3.3

 

 الرئيس التنفيذي –العبره بن صالح  الرحمن عبد

ج ج رجي جعكى جس   حقصمل جشة ك ججقل ي جلس جشالب صق  ج ل جشة  كيججشأبيقأ ر  س بقأم ق 

 جشلحيقكجة شركجل اش(جلسجALMIل قجحصملجعكىج رجيج)جر،2003شأ مبييجشأس   ييجعقرج

(LOMA)ج جال شأ  لس جشة حشك جج.لم كييشل يقل جشلجز مك جبيك ج ل جشأ يقدملجج–ع مل لس  عي

رججوت  شجلاأاقج2013رجوحتىجعقرج2003(جلسجعقرج مليجشلجز مكجتيقدملجت قونيشأ  قونيج)

جليقصب ججعشك جشأ  زياكقه جوبي شل جأ  بي قل جشأمجيا جنقجب جليصب جنلمتق جت يييهج. وت 

ججأ مليجشلتكلجأ  يقدملج لجد  شيمج
 
جتيفيسيق

 
 ر.ج2013رجيسق

 

 املسئول املالي األول  –هــانــي فريد ضمره 

شة  كيججلسججقل يجشة كجعبششأ ز زجبسشكجشلع قلجة شركحقصملجعكىج رجيجشأبيقأ ر  سج لج

شة اشجلسججوشةصمدييجشةقأييجشأ   رج لر،جو رجيجشةقجس ي جج1989شأ مبييجشأس   ييجعقرج

جوشةصمديي جشةقأيي جأ شرشسقل ججشأ مبي جعقر جشلر ه جبقن نيج1996ب َ قه جعمبي جولحقسب ،

،جل  تهجت  شج ر2001بقلر هجعقرججشةس نجشأشوللجشأ مبيجأ  حقسبييهجشأ قن نييهل   شجلسج

جللث جج25 جلس جعقر ج ل جوشةحقسبيي، جشةقأيي جشة شرك جلسقل ج ل
 
جأ مليج2007عقلق جةنس  ر

ج جعقر ج ل جتمبي ه جت  جحتى جلشيمجلقلل جب ظيفي جأشي ق جوع مل جأ  يقدمل جأيصبحج2010شلتكل ر

 شةسئ لجشةقللجشلولجبقأ ملي.ج

 

 التأمين منتجات تطوير مدير ادارة –نجيب مــــارتــــن 

ججشلحيقكجل  اش جشأ غطييجأ  أليهجعكىجج  ييجلسجشالب صق ج لجبيقأ ر  س اق كجشأجيح مل

جشأ أليهجلسقلج لجعقلقج37جلسجالث جت  شجتسمب هج،ر1994جعقر(جLUASA)جادم  يقجسي بب

ج)جشأ أليهجي سقللجتط  مجلسقلج لجوابمزتقجوشأ يقدملجشلحيقكجعكى جشأيقحيي جشأ  يييلس

جج،(وشأفييي جشأ أليه جلي سقل جوةعق كجشالل  قبجع  يقلج،شةسالييجشأ مي ي لحيقرت شدق

جأ  يقدملج لجعقرججشأ أليه، جش شركججلشيمجب يصب رجوي  ملجأشي ق2007ةنس جأ مليجشلتكل

 شأ أليهجبقأ ملي.جلي سقلجتط  م
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 واملطالبات العمليات مدير ادارة –محمد ثاقب ألطاف 

ج جشةقجس ي ج ج رجي جعكى جعقرجج لحقصمل جبقلس قه جدي ت  شل ججقل ي جلس جشلع قل ة شرك

جو2013 جج(ACS)ج رجيجر، ج ل جعقر جشأ قليه ج ل جشة ت ليه جشأ  اء ج2016لشلي و رجيجر

(ALMIج جلس ججشلحيقكجة شركجل اش( جج  يي2016عقر جلس جشلحيقكجةجر جعكى جشأ أليه  شرك

جج15،جل  تهجت  شجللث جلسج(LOMA) جيقلجشة حشكجششةم كييال بقأ  
 
 لجلسقاللجل  ش كجعقلق

ج،ج جوشةس  عقل جأألدمش  جشأصحل جوشأ أليه جوشةس  عقل، جأألدمش  جشلحيقك جعكى جشأ أليه ات اق

جوة جشأ أليه، جوةعق ك جشأ يقدكل، جوشأ أليه جشةصم ل، جولشلقلججشأ أليهجقلل  قبوشأ أليه ،

جعقرج ج ل جأ  يقدمل جشلتكل جأ ملي جةنس  جع  يقل، جت غيمل جونظ  جولمشلزجشةتصقل شأ  اء

 بقأ ملي.ججوشةطقأبقلجشأ   يقلجلشيمجش شركجب يصب رجوي  ملجأشي ق2014

 

 املعلومات تقنية مدير ادارة – عثمان محمد

ج لجشأ ث قنييجشلجقل يجلسجشآلللجشلحقسبجوع  رجشأ سقركج لجشأبيقأ ر  سج رجيجعكىجحقصمل

 ج32جلسجلث لجت  شجل  تهج،ر1985جعقرجشأايشجابق ،جحيشر
 
جشة   لقلجت يييجلسقلج لجعقلق

جوشأبي كجشةقأييجوشةؤسسقلجوشأ  زين،جشأصحييجشأمعقييجلثملجشأ طقعقلجلسج  شيشأ

ججشلحيقك)جشأ أليهجو مكقل جب يصبجأ  يقدملجشلتكلج مليجةلىجنس ةجر2014ج لج،(شأ قر/

 .شة   لقلجت يييجلشيمجش شرك

 

 اإللتزام و أمين سر املجلس ادارة مدير  – ثامر خالد بافيل

جعبششأ ز زجشة كججقل يجلسجشةحقسبيجر،جبس جشأ    ج لجشأبيقأ ر  سج رجيجعكىجحقصمل

سقل يجبجك ييجكقسجأألع قللسجج ب  رجعقللج،ر2007جعقرجشأس   ييجشأ مبييجشة  كيجسشكب

ججقل يجوأفمتقل  ه جلسجلقجس ي جة شركجاع قلج،ر2008جعقرجشة حشكجشة  كي    يشهبستيج

جج،ر2015جعقرجشة حشكجشة  كي ج اق شل جشةقأييججلايييو ح مل جشلورشق جبس ق ل خصصي

(CME-1/CME-2/CME-3)،جوشةقأييجشةحقسبيجلسقلج لجسي شلج8جلسجلث لجت  شجل  تهج

وي غملجليصبججأ  يقدملجشلتكلج مليجةلىجشنس جر2016جعقرج لجوشالل ثقل،جشةقلجواس شق

 شةأتزشرجوجاليهجسمجشةس ا.جش شركجلشيم 

 

 اإلدارة مجلس لجان 16.4

اع  شجلس اجة شركجشأ مليجعشكجلجقهجةسقعشتهجعكىجتصم فجلاقلهجولسئ أيقتهجوردنجلس  ىج

شة مشفجوشأمبقبيجوض شبطجشتخقذجشأ مشرلجض سجةطقرجح ل يجشأ مكقلججحيثجيس جاعسقءجلسج

 :شةس اجواعسقءجلس   يهجلسجلقرججلس اجشة شركجوكقنتجعكىجشأيح جشأ قلل
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 التنفيذية اللجنة 16.4.1

جلس اجةج  قعقلجبيهجلقجشأفت شلجاثيقءجشلع قلجتسايملجعكىجشأ يفيسييجشألجييجت  مل

جووضنجشةس ا،جلسجع ي قجشة شد يجب شجأ  مليجشةست شتيسييجشأ  جاقلجووضنجشة شرك

  .أ  مليجشةست شتيجلجشأ  جهجعكىجبيقء  جوشأ سقر يجشةقأييجشلخطط

ج6)جعش جشأ يفيسييجشألجييجوع شل ج2016جعقرجلالجةج  قعقل( جلسجشألجييجوت ي ه ر

ججشةايشسجبمجقسيجشة شركجلس اج لجاعسقء  جب س  يجوجحفنيجاح شجصقلح/
 
جلسجلا

ججشلس قذ جوشلس قذجشأفمشججعكلجعبشهللا/ جا نقهجشلجشول جي ضحج،انصقر  جع ياجلح ش/

 :ر2016لالجعقرججشألجييجةج  قعقلجوحس رت جشلعسقءجعش 
 

 اسم العضو

  م2016للعام إجتماعات اللجنة 

اجمالي 

 الحضور 

08/02/

 م2016

23/03/

 م2016

24/05/

 م2016

20/09/

 م2016

11/12/

 م2016

29/12/

 م2016

 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ املهندس/ صالح أحمد حفني

 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ األستاذ/ عبدهللا علي الفراج

 3 × × ✓ ✓ × ✓ األستاذ/ محمد عويس أنصاري 

 

 املراجعة لجنة 16.4.2

جبقأ  يي جي   قجدي قجوشجبقت قجتصم فج لجشة شركجلس اجب سقنشكجشةمشج يجلجييجت  ر

جشأبيقنقلجوصحيجوشةدصقحجشةقأييجشأ  قر مجةعشش جوع  ييجشأششل ييجوشأس شبطجوشةمشببي

جشلخقرجييهجشةمشج يهجولؤتالجوشلخقرجييجشأششل ييجشةمشج يجاع قلجلفقييجولشىجشةقأيي

جوشةخقطمجبقأ  ملجشة    يجشةخقطمجوة شركجعن  جشأصق ركجوشأ  صيقلجةس  اأي   جولشى

جوت شرجشةطب يجشةحقسبييجشأسيقسقلجشةمشج يجلجييجتمشجنجذأكجةلىجبقةضقديج،جشأت غي يي

 .شأ أهجتسشج لجشة شركجةس اجشأ  صيقل

ج جشأ قر جلال جشةج  قعقل جلس جس س ي جشةمشج ي جلجيي جع شل جبشع جبإأتزشلاقجأ  دقءحيث

جلنجشألجييجةج   تحيثججشأ ملي،جوتيي يجتط  مج لجأ  يقدملجشلتكلجو مليجشة شركجلس ا

جأ  ألشجشأ قرجلششرجعكىجشةقأييجشلل ر جكقديجب مشج يجوبقلتجوشلخقرجييهجشأششل ييهجشةمشج يه

جن مجوببملجشةخ صيجألجاقلجت شي اقجببملجشةدصقحجحيثجلسجبقة ط بقلجتفيجان قجلس

  .شأ قرجط شلجكقل يجب  قر مجشأ مليجوة شركجشةس اجتزو شجت جوبشجشأي قج 

جت  رجوهلجشلخقرجييه،جشةمشج يهجةبت شحج لجشة شركجلس اجشةمشج يجلجييجسقعشلجوبش

جشةجمشءشلجتطبيقجلسجوتألشلجوتيفيستقجشأششل ييجشةمشج يجتط  مجلطيجوتط  مجبشع 

  .شةمشج يجت م مج لجشأ شر كجشأ صحيحيي
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ججتس س جلس جشأفت ك جلال جشألجيي ج01/01/2016اعسقء جوحتى جلسج31/03/2016ر جلأل ر

جشلس قذ ججشأفمشججعكلجعبشهللا/ )
 
 جوعس  ي)رجيسق

 
جشأسيبقهجعبششأ ز زجشأشل  ر جلسجلا

بقرجلس اجشة شركجبإعق كجت كيملججوبشجدي وز /جحسيهجشلس قذجوجحمورهجعبششالأه/جوشلس قذ

جعبشهللا/جشلس قذرجي س سجكملجلسج25/06/2016رجوحتىج01/04/2016لسججأ فت كشألجييج

ججشأفمشججعكل )
 
 جوعس  ي)رجيسق

 
شلس قذ/جس يشجاح شجو جشأسيبقهجعبششأ ز زجشأشل  ر جلسجلا

 شأغقلش .

ججوبش جب قر خ جشةي  شك جشأ ق يي جشأ قلي جشلج  يي جةج  قع ج ل جشأ ص  ت هج07/10/1437ت 

جش ج ر12/07/2016ة شدق ججت ييهعكى جشةمشج ي جتقر خججأشورتهلجيي جلس جتبشا جوشأتي شلجشيشك

 .رجوةشكجثاثجسي شل26/06/2016

جرججت ييهجت جوبشج ج/عبششأ ز زجشأسيبقه  شأشل  ر
 
ججيسق جلحمل جأيحمل شأسقبقججشأمجياألجيي

جشأفمشجج جعكل جعبشهللا ج/  جوعس  يشلس قذ
 
ججلا جلس جلاجكي جج يمل جج قل شلس قذ/جو شلس قذ/

ج جشأغقلش  جاح ش جس يش جبقأ ئ ه جلبي كجبخ  شلجي     ه جشةمشج يجلجييجاعسقءجج ين.

 ج.أ  يقدملجشلتكلجأ مليجلسقديجبي يجب ثقبيجي شجل قجوشأ شبيقجوشةحقسبييجشةقأيي

جأ  غي شلجشأتيجطمالجلالج(جشج  قعقلجو 7وبشجع شلجشألجييجعش ج)
 
عكىججر2016جعقرنظمش

عس  يجشألجييجي ضحجشلجشولجا نقهجعش جشلعسقءجوحس رت جةج  قعقلجشألجييجشأسقب يج

 وجشلحقأيي:
 

 اسم العضو

م إلى تاريخ 01/01/2016اجتماعات اللجنة من تاريخ 

 م31/03/2016

 

 اجمالي الحضور 
 م01/03/2016 م14/01/2016

 2 ✓ ✓ األستاذ/ عبدهللا على الفراج

 2 ✓ ✓ الدكتور /عبدالعزيز الذيبان 

 2 ✓ ✓ األستاذ/ عبداالله الحرورة 

 0  األستاذ/ حسين فيروز علي
 

 

 اسم العضو

م إلى تاريخ 01/04/2016اجتماعات اللجنة من تاريخ 

 م25/06/2016

 

 اجمالي الحضور 

 م14/04/2016

 1 ✓ األستاذ/ عبدهللا على الفراج

 1 ✓ الدكتور /عبدالعزيز الذيبان 

 1 ✓ األستاذ/ سعيد أحمد الغامدي
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 اسم العضو

م إلى تاريخ 26/06/2016اجتماعات اللجنة من تاريخ 

اجمالي  م31/12/2016

/25/07 الحضور 

 م2016

13/10/

 م2016

30/11/

 م2016
11/12/

 م2016

 4 ✓ ✓ ✓ ✓ الدكتور /عبدالعزيز الذيبان 

 3 × ✓ ✓ ✓ أحمد الغامدياألستاذ/ سعيد 

 4 ✓ ✓ ✓ ✓ األستاذ/ جمال جميل مالئكة

  

 واملكافآت الترشيحات لجنة 16.4.3

 جشةس اجيي ه جاهجض قهج لجوشأ مليجشة شركجلس اجشألجييجتسهجتسقعش
 
جادمش جلسجلي نق

جلبقرجت ييهجو لجشة شركجلس اجاعسقءجلسئ أيقلجا شءج لجشأ شرشلجادسملجي   ي ه 

جأ  شيم سجتشدنجشأتيجشةيقدآلجأ  يي جشأازليجشةجمشءشلجت شدمجوض قهجشةؤت يهجشأ يفيسييه

جب ي يش/جشلس قذجلسجوشةيقدآلجشأت  يحقلجلجييجوت ي ه جشأ ملي،جول ظفيجشألجقهجواعسقء

 جوعس  يج)شأمجياج(جشأب ي يشجنقصم
 
شلس قذ/جلح شجو جشلس قذ/جج قلجج يملجلاجكيجلسجلا

جانصقر   ججوبشج،جع يا ججشأ ص  تت  جةج  قع جب قر خججشال شركجلس ا ل شةي  شك

جلسج26/06/2016 جتبشا جوشأتي جشلجشيشك جأشورته جوشةيقدآل جشأت  يحقل جلجيي جت كيمل جعكى ر

ج ج26/06/2016تقر خ جسي شل جثاث جوةشك جحفنيججت ييهجت جحيثر جاح ش جصقلح شةايشس/

 رج
 
ججيسق  جوعس  يألجيي

 
ججلا جشلس قذلس جع مو وشلس قذجانصقر  جع ياجلح ش/ جلح شج/

جشلتيجشلجشول جو بيهجر2016جعقرجلالجشج  قع(ج3)جعش جشألجييجوع شلجتسشجو.جلق  جل

 :شألجييجقلةج  قعجوحس رت جشلعسقءجعش 

  

 اسم العضو

م 01/01/2016اجتماعات اللجنة من تاريخ 

  م25/06/2016إلى تاريخ 

م02/02/2016 اجمالي الحضور   

 1 ✓ األستاذ/ بليهيد ناصر البليهيد

 1 ✓ األستاذ/ جمال جميل مالئكة

 1 ✓ األستاذ/ محمد عويس أنصاري 

 

 اسم العضو

م 26/06/2016اجتماعات اللجنة من تاريخ 

 م31/12/2016إلى تاريخ 

 

 اجمالي الحضور 

 م19/12/2016 م15/11/2016

 2 ✓ ✓ املهندس/ صالح أحمد حفني 

 2 ✓ ✓ األستاذ/ محمد عويس أنصاري 

 2 ✓ ✓  محمد خاشقجياألستاذ/ عمرو 
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 اإلستثمار لجنة 16.4.4

جوةست شتيسيقلجسيقسقلجتط  مج لجشة شركجلس اجلسقعشكجلسئ أييجشالستث قرجلجييجت  لى

جت كجاهجوض قهجشةستث قرجا شءجولمشببيجشأ ثقجقجوح  يجشأ مليجة ج  شلجشةستث قر

جشة  كيج لجشةطب يجوشأ  شجحجوأألنظ يجشةسالييجشأ مي يجأ  شعشجلطقب يجشةستث قرشل

جشلس قذجلسجشةستث قرجلجييجوت ي ه جشأس   يي،جشأ مبيي (ججلق  جلجلح شجع مو /
 
)رجيسق

ججلسججوت جشأس قفجع مجديصمل/جشلس قذجوجلاجكيجج يملجج قل/جشلس قذجلسجلاجوعس  ي

جدإهجذأك،جةلىجبقةضقدي .شةقأييجوشأ ئ ه جشةستث قرجلسقلج لجشة يزكجشلخ  شلجاصحقب

جبقلتجحيثج.بقةستث قرجشة    يجشأ معييجأ س شبطجتقليج رشييجعكىجشالستث قرجلجييجاعسقء

ججبقةستث قر جشة    يجشلحقأييجوشةست شتيسيقلجشةر ق شلجب مشج ي جت  ج لججشأ ص  توبش

جأشورتهجشألجييجعس  يجتسشيشرجعكىج26/06/2016شةي  شكجب قر خججشال شركجلس اةج  قعج

(ج6)جعش جشألجييجوع شلجرجوةشكجثاثجسي شل26/06/2016شلجشيشكجوشأتيجتبشاجلسجتقر خج

جةج  قعقلجوحس رت جشلعسقءجعش جشلتيجشلجشول جو بيهج،جر2016جعقرجلالجشج  قعقل

 :شألجيي
 

 اسم العضو

  م2016إجتماعات اللجنة في عام 

اجمالي 

 الحضور 

08/03/

 م2016

17/05/

 م2016

29/08/

 م2016

04/10/

 م2016

15/11/

 م2016

04/12/

 م2016

 األستاذ/ عمرو خاشقجي
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 6 

 الدكتور /جمال جميل مالئكة
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 6 

 السقافعمر األستاذ/ فيصل 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 6 

 

 ـاطـــراملخ إدارة لجنة 16.4.5

جأ  ق كجرب ج)2016لالجعقرججشألجييجتسهجةن قءت ج
 
(جشأ شر كج لجالجحيجح ل يج107رجود ق

ج جشأ أليه. جب قر خججشال شركجلس اجةج  قعج لجشأ ص  تجت جوبش مكقل شةي  شك

ج26/06/2016 جعكى جر جتي  س جتقر خججأشورتهجشألجييجعس  يوت كيمل جلس جتبشا شأتي

جسي شل26/06/2016 جثاث جوةشك جر جحيث ججلجييجت  لى، تحشيشججلسئ أييمجشةخقطة شرك

جشأ مليجوشةحقدظيجعكىجلس  ىجل ب لجلسجشةخقطمجشلخقصيج شةخقطمجشأتيجبشجت  م جأاق

بقأ مليجل قجت  رجبقة مشفجعكىجانظ يجة شركجشةخقطمجوت يي جدقع ي  قجبقةضقديجةلىجوضنج

ر جةست شتيسيقلج قل يجة شركجشةخقطمجوشة مشفجعكىجتطبي اقجولمشج   قجوتحشيث قجب يملج و 

ج جشةخقطمجشةح   ي جح ل جشة شرك جلس ا جةلى جت قر مجلفص ي جوردن جبقأ  صيقلجلن تزو شتق

جشأس قفجع مجديصمل/جشلس قذشةخقطمجلسججلجييجوت ي ه ألحشجلن قجاوجسبملجة شرت ق.ججشأازلي

(ج
 
 .حسيهجدي وزجعكلج/شلس قذجوجوأفسقن ججي  نش/جشلس قذجلسجلاجوعس  ي)رجيسق
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جشلعسقءجعش جشلتيجشلجشول جو بيهجرج2016عقرججلالجشج  قعقل(ج3)جعش جشألجييجع شل

 :شألجييجلالجةج  قعقلجوحس رت 
 

 اسم العضو

  م2016إجتماعات اللجنة في عام 

اجمالي 

 م17/10/2016 م25/09/2016 م26/06/2016 الحضور 

 3 ✓ ✓ ✓ لسقافاعمر  لاألستاذ/فيص

 3 ✓ ✓ ✓ ولفجانج جيمونداألستاذ/ 

 × حسين فيروز علي األستاذ/
✓ × 

1 

 

 الشرعية اللجنة 16.4.6

جا مدتجحيثجأ  ملي،جشأازليجشأ معييجشة  ركجت شي ج لجلا جبشور جشأ معييجشألجييجت  ر

جشأ معييجشألجييجلسجشةسقزكجشةي سقلجعكىجشأسي  يجشأ معييجشةمشج يجةجمشءشلجتيفيسجعكى

جشألجييجبمشرشلجلنجل  شد يجشةي سقلجب سهجشة    يجشأ مليجاع قلجاهجاظاملجوشأتي

جشأفسي يجاصحقبجلسجارب يجشألجييجوتس جلؤثمك،ج معييجلخقأفقلجظا ر جوعشرجشأ معيي،

جشأ يخجدسي يجبمجقسيجشأس   ييجشأ مبييجبقة  كيجشأف اقء جشةيينجس ي قهجبسجهللاجعبش/

 جوعس  ي
 
شأ يخججودسي يجشةصلحجشأ ز زجعبشجبسجهللاجعبش/جشأشل  ر جشأ يخجدسي يجلسجلا

 .شأ م  جعكلجبسجلح ش/جشأشل  ر جشأ يخجودسي يعبشهللاجبسجلح شجشةط قج/جشأشل  رج

جحيثج جأ  ملي، جشأازلي جشأ معيي جشة  رك جت شي  ج ل جلا  جبشور جشأ معيي جشألجيي بقلت

ا مدتجعكىجتيفيسجةجمشءشلجشةمشج يجشأ معييجشأسي  يجعكىجشةي سقلجشةسقزكجلسجشألجييج

جا جاظامل جوشأتي جبمشرشلجشأ معيي جلن جل  شد ي جشةي سقل جب سه جشة    ي جشأ ملي جاع قل ه

 شألجييجشأ معيي،جوعشرجظا رجلخقأفقلج معييجلؤثمك.
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 ذات عالقة جهاتمعامالت وأرصدة مع  .17

ذشلجشأ ابيج لجشةسقت يهجشأمجيسييهجواعسقءجلس اجشة شركجول ظفيجشة شركجشأ  يقجأ  مليجججاقلت  ثملجشل

جتأثي جج تم جعكىججن آلوشة شأتيجتسيطمجع ي قجشأ مليجاوجشأتيجتسيطمجع ي قجشأ مليجسيطمكجل ت ليجاوجأاق

جأ س شبطجوشأ موطجشةع يق ييجوت  جججاقل.جت  جج ينجشة قلالجلنجت كجشلجاقلت كجشل
 
ذشلجشأ ابيجود ق

 شة شد يجع ي قجلسجة شركجشأ ملي.
 

 ديسمبر 31 في ةاملنتهي ةالسن خالل العالقة ذات الجهات مع الرئيسية املعامالت تفاصيل يلي فيما 17.1

 :م2016

 الجهة ذات العالقة
عضو مجلس اإلدارة املمثل 

 عن الجهة ذات العالقة

طبيعة 

 الجهة
 املعاملةطبيعة 

 املعاملةقيمة 

)الف ريال 

 سعودي(

 مدة العقد

 البنك األهلي التجاري 

*جشلس قذ/جب ي يشجنقصمج

 شأب ي يش

 عبشهللاجعكلجشأفمشج*جشلس قذ/ج

ع مجج *جشلس قذ/ديصمل

 شأس قف

 مساهم

ةج قللجة ت شكقلجتأليهجج

 أ  س  عقل
109,611 

سنة 

 واحدة

جشةطقأبقلجةج قلل

 شةشد عي
89,572 

سنة 

 واحدة

شركة األهلي لتسويق خدمات التأمين 

 املحدودة

*جشلس قذ/جب ي يشجنقصمج

 شأب ي يش

 *جشلس قذ/جعبشهللاجعكلجشأفمشج

ع مجج شلس قذ/ديصملج*

 شأس قف

شركة 

تابعة 

 ملساهم

 

قأيفجوتيجوكقأيع  أيج

 3,116 ح الجشأتس  ق
عشر  

 سنوات

 إف دبليو يو

 

*جشأشل  ر/جلقنفم شجج ز فج

  يمتقي م

جع يا*جشلس قذ/جلح شج

 انصقر  

 

 مساهم

 2,927 جات قبجة شرك
غير محدد 

 املدة

 شهر-18 1,200 رس رجلشلقل

 (األهلي كابيتالاملالية )شركة األهلي 

*جشلس قذ/جب ي يشجنقصمج

 شأب ي يش

 *جشلس قذ/جعبشهللاجعكلجشأفمشج

ع مجج *جشلس قذ/ديصمل

 شأس قف

شركة 

تابعة 

 ملساهم

رس رجة شركجصيشوقج

 شةستث قر
5,007 

غير محدد 

 املدة

 --- بالشركة العليا اإلدارة موظفي
--- 

 شالجمل بصي ك لزشيق

 ج(16,3,1)رشجنجبيشجرب جج
3,359 

سنة 

 واحدة

 157 شلخشلي ن قيي ليقدآل
غير محدد 

 املدة
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 في إظهارها يتم لم م2016 ديسمبر 31 في كما عالقة ذات جهات( لى/ )إ من ستحقالرصيد امل 17.2

 :يلي كما وهي املالية القوائم
 

 الجهة ذات العالقة
عضو مجلس اإلدارة املمثل 

 العالقةعن الجهة ذات 

طبيعة 

 الجهة
 املعاملةطبيعة 

 الرصيد

/  من ستحقامل

)الف (ج)لى)إ

 ريال سعودي(

 مدة العقد

 البنك األهلي التجاري 

 *جشلس قذ/جب ي يشجنقصمجشأب ي يش

 *جشلس قذ/جعبشهللاجعكلجشأفمشج

 ع مجشأس قفج *جشلس قذ/ديصمل

 مساهم

صق لجة ت شكقلجتأليهج

 لس ح ي
 سييجوشحشك 1,489

 سييجوشحشك (41,166) لطقأبقلجبقج يججةج قلل

شركة األهلي لتسويق خدمات التأمين 

 املحدودة

 *جشلس قذ/جب ي يشجنقصمجشأب ي يش

 *جشلس قذ/جعبشهللاجعكلجشأفمشج

 ع مجشأس قفج *جشلس قذ/ديصمل

شركة 

تابعة 

 ملساهم

ع  اللجت زينجشةي سقلججج

 شةس ح ي
(937) 

ع مج

 سي شل

 إف دبليو يو

شأشل  ر/جلقنفم شجج ز فج*ج

  يمتقي م

جع يا*جشلس قذ/جلح شج

 انصقر  

 وي جلحش  (227) ات قبجة شركجلس ح يجج مساهم

 األهلي كابيتال

 *جشلس قذ/جب ي يشجنقصمجشأب ي يش

 *جشلس قذ/جعبشهللاجعكلجشأفمشج

 ع مجشأس قفج *جشلس قذ/ديصمل

شركة 

تابعة 

 ملساهم

رس رجة شركجصيشوقج

 شةس ح يشةستث قرج
362 

وي جلحش ج

 شةشك

 

جلسج جت م مجلقص جلن جشأ ابي جذو  جشلطمشف جصف قل جت م مجعس جأ  يقدمل جشلتكل ج ملي بشلت

شةحقسبجشأ قن نيجألج  ييجشأ   ليي،جحيثجت جشة شد يجعكىجصف قلجشلطمشفجذو جشأ ابيجشأتيج

ج جشلتكل جو ملي جشأ سقر  جشلتكل جوشأبيك جأ  يقدمل جشلتكل ج ملي جبيه جشأ أليهجت ت جلشلقل أتس  ق

 شةحشو كجوج مليجةف.ج ب ي .جي جوجشلتكلجكقبي قل.

 

 

 

 

 

 ج.
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 املدفوعة :ملخص املصروفات الحكومية / النظامية  .18

  الفرق 

م مقارنة مع 2016)

 م2016 م2015 م2014 م2013 م2012 م(2015

 السعودية الرياالت باألآلف % الوصف

 وشأسمبييجشأزكقك ج1,892 ج1,853 ج541 ج114 ج2,260 ج39 2%

 شأ قليجأ  ألييقلجشالج  قعييججشةؤسسي ج607 ج551 ج484 ج420 ج455 ج56 10%

 ورس رجحي لييججتأ ي شل ج81 ج119 ج52 ج42 ج49 (38) %(32)

 ج1,660 ج1,385 ج921 ج698 ج1,200 ج275 20%

جرس رج-جشأس    جشأ مبيجشأي شجلؤسسي

 وشأ ف يشجشة مشف

 شأس قجشةقأييججتيئي ج220 ج220 ج220 ج220 ج283 ج- 0%

 اإلجمالي  4,460  4,128  2,218  1,494  4,247 ج332 8%

 

 د تجشأ مليجج ينجشأمس رجألجاقلجشلحي لييجوشأايئقلجشللمىجعكىجاسقسجلي ظ جوأياجع ي قجل ألمشلج

جوشأسمبييج جشأزكقك جوب غت جشأزكقك، جاوجلشد عقل جشالج  قعيي، جوشأ ألييقل جشلج مليي، جبقأمس ر جي   ق دي ق

ج جشلحقلل جشأ قر جن قيي ج ل جل ق جلب غج2016شةس ح يشأشدن جس   ج19,38 ر جر قل ج2015)ج ل ي ه ج: ج15.80ر

 .ل ي هجر قلجس    (
 

 املوارد البشرية  .19

جب غتججتصيف جوبش جشأ  مل جأ زشرك جشأ قبن جنطقبقل جبمنقل  ج ل جشأباتيني جشأيطقق جض س جأ  يقدمل جشلتكل  ملي

ج جشأس   ك ج61نسبي جشأس   يقل جشة ظفقل جت غ اق ج جشأتي جشأ ظقجف جنسبي جب غت جل ق جةج قللج%33، جلس %

 ل ظفيجشأ ملي.

جشأ  ملجث جولس, شال شرشلجلخ  فج لجشة  كييجشأس   ييجشأي ش رجت ظيفجوجشس  طقبجعكىجشأ مليجت  ملج

 .شأ مليج شلملجلسجشأ يق ييجأ  يقصبجشأ  ييهجآأييجلنجأ   قش ىجلاقرشت  جتط  مجعكى

 

وتملزجشأ مليجعكىجتط  مجلاقرشلجلنس بي قجلسجلالجشلحقبا جبقأشورشلجشأ شر بييجشأازليجآل شءجشع قأا جعكىج

جلشوركج جشأ أليه جلسقل ج ل جل خصصي جلس  مج ورشل جوجي جعكى جل ظفي ق جشأ ملي جت يح جحيث جوجي، ال مل

شة  شليجلسججج  ييجة شركجاسقسيقلجلاييجشأ أليهجشة شليجلسجشة اشجشةقللجشأس    جو وركجتأليهجشلحيقكج

ج جتأليه جلسقل ج ل جوتأتيملجشأي ش رجشأب م ي جت  ي  ج ل جوشة خصصي جشللم كيي ج)أ لق( جتأليهجشلحيقك عكىجلك ب

جوت   ملججشلحيقك، جشلل شل جوسيمل جليقدحي جنظ  ج ل جلقصي ج ورك جل ظفي ق جأيقدي جشأ ملي جليح جةلى بقةضقدي

 .شةرتقب
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 املسؤولية االجتماعية .20

ج جشأ ملي جتسشجتؤلس جرد ي جتح يق ج ل جوشة قرلي جشةج  قعيي جوشأ ي يي جشةس  ن جلشلي ج ل جشةسقت ي بأت يي

جوةستي قبجعش جلسجط بيجشةششرسج شأ طسجوادمش جلس   هجلسجلالجبمشل جتح قجشأيفنجشأ قرجأ  س  ن،

جشلج جط بي جلس جأ ش  جشأ  قوني جشأ شر ب جبمشل  جوتيفيس ،
 
جسي  ق جشأصيفي جأ  شر ب جبمشل  ج ل قل قلجوشة قتش

جتغفملج جوأ  جوات ي  ق، جشالج  قعيي جشةسؤوأيي جث قدي جل ق جعكى جل ظفي ق جتشر ب جلال جلس جشأ ملي وتسعى

جشأ مليجبقلتجحيثجوشةح قجيهجوشةمض ىجشلخي ييجشة يييجبمعقييجشلي قرجشأ مليجعسجلسؤوأي  قجتسقهجشلجاقل

 .س    جر قلجاأفجل س ه جب ي يجت  عجلب غجوت شي جبسشكجشأ  جج  ييجبز قركرج2016جي ني ج26جب قر خ
 

  املزايا املقدمة ملوظفي الشركة .21

جوت ج جل ظفي ق، جأصقلح جشةس  عي" جأمعقيي جشلتكل ج"ح قيي جبمنقل  جت شي  ج ل جأ  يقدمل جشلتكل ج ملي ةس  مل

ر قلجس    ج لجحقلجودقكجج2,500,000ةلىجج350,000شأ  نقل جشأس جي  جب  جبهج دنجت   ضجيت شوحجلسج

جلنجاحيقرجشأ مي يجشةساليي،جو   ج دنجشة ظفجاوج
 
جاهجتسشجشأ  نقل جي  شدقجت قلق

 
عجزهجالجبشرجهللا،جع  ق

جبأهجشأ مليجأ جت  جبإن قءجش جشستث قرشلجشوج
 
كقلملجشة ت شكقلجلسججقنبجشأ مليجنيقبيجعسجل ظفي ق،جع  ق

 شح يقطيقلجةصلحيجشة ظفيه.
 

  االقرارات .22
 
 الصادرة الشركات حوكمة الئحة و واإلداراج التسجيل قواعد في ورد ملا وفقا

  املالية السوق  هيئة قبل من

 جتشلملج جأ  جشأ ابي، جذو  جشلطمشف جلن جشة  لي جشأصف قل جب أه جاعاه جعيه جشةدصقح جت  جلق جعشش دي ق

شأ مليجلطمفج لجا جع شجت جشجاوجكقنتجت جشجديهجلصلحيجج تم يجل جعس جلسجاعسقءجلس اج

شأ يفيسييهجب قجدي  جشأمجياجشأ يفيس جاوجشةشيمجشةقللجاوجا جشخصجذ جعابيجشة شركجاوجل جلسجلبقرج

 بأ جلسجشةسك ر س.

 ةأتزلتجشأ مليجبيقديجشأبي  جشةأزشلييجأاجحيجح ل يجشأ مكقلجشأصق ركجلسجتيئيجشأس قجشةقأييجعششج

جتحسبجشالص جاه جعكى جييص جأ  ملي جشالسقس ي جشأيظقر جاه جحيث جشأت شلري جشأ ص  ت ج لجةس خششر  شل

 شلج  يقلجشأ   لييجبإس خششرجشأ ص  تجشأ ق  .

 جاوأ  يجلقصيج لجشأ ص  تجس شءجأ  سقت يهجاوج الجت جشجأشىجشأ مليجا جاسا جل  قزكجاوجاسا جأاق

جلتسقو يج جةس يي جبي ي جذشل جعق يي جاسا  جهل جشلسا  جج ين جوةه جاوجشأ قل يه، جشة شرك جلس ا اعسقء

 شلح  قجحسبجشأيظقر.جوتتسقوىج لجح  قجشأ ص  تجووي تقجلسج

 دي قجعششجلقجت جشةدصقحجعيهج لجشلجشوشلجشأ شر كجبقأ  م م،جالجت جشجا جلصلحيجاوجليقرشلجاوجح  قج

جاوج جشلسا  جلس جا  جشأ ٌصمج ل جواطفقأا  جوزوجقت   جولبقرجشأ يفيسييه جشة شرك جلس ا جلعسقء ةل  قب

 رج.2016سيششلجشأشيسجشلخقصيجبقأ مليجأ سييجشةقأييج

  ليجب شرجوج  جا جبمو جاوجلشي نيقلجوي جلسش ك.ت مجشأ م 
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 أ جتصشرجشأ مليجوأ جت يحجا جسيششلج يسجبقب يجأ  ح  ملجاوجليقرشلجاوج اق شلجتف  ضجاوجلقجةلىجوي ج

 ذأكجلسجح  قجل قث يجلالجشأسييجشةقأيي.

 . الجي جشجا جةست  ش جاوج مشءجاوجةأغقءجلسججقنبجشأ مليجل جسيششلج يسجبقب يجأإلست  ش 

 تقب يجأاقجقل مكب شرجوج  جا ججت مجشأ ملي. 

  بقأ يملجشأصحيح.شةحقسبييجسجالجشأجوحفظجي مجلس اجشة شركجانهجت جةعشش 

  .ي مجلس اجشة شركجانهجت جةعشش جنظقرجأ مبقبيجشأششل ييجعكىجاساجس ي يجو   جتيفيسهجبفقع يي 

 عكىجل شص يجن قطقت ق.ي مجلس اجشة شركجانهجالجي جشجا ج كجيسلمجب أهجبشركجشأ مليج 

 

 املخاطر اليي قد تواجهها الشركة )مخاطر نشاط الشركة( .23

جولمشببيج جوبيقس جتحشيش جع  يي جلال جشةخقطمجتششرجلس جتسه جلخقطمجوأكس جعكى جشأ ملي جان طي تيط  

لس  مكجأ  خقطمجتخسنجأس شبطجشلحشجلسجشةخقطمجوض شبطجالمى.جةهجع  ييجة شركجشةخقطمجتسهج لجوقييج

جي   قججشلت يي جأ  خقطمجدي ق جشأ  م  جعس جلسئ ل جشأ ملي ج ل جدم  جوكمل جشأ ملي جشس  مشرجربحيي أس قه

ب سئ أيقتهجاوجلسئ أيقت ق.جةذجاهجلسجسيقسيجشأ مليجلمشببيجشةخقطمجعكىجشلع قلجلسجلالجع  ييجتخطيطج

 شست شتيجل.

 

 املخاطر ادارة هيكل

 وضبطجولمشببيجشةخقطم.جي ي وتت جتأسياجتييملجتيظيريجلحك ج شلملجشأ مليجأ حشيشج

 

 االدارة مجلس
جوةع  ق ج جشأ  جيه جب  شي  جي  ر جشةخقطمجحيث جح ل ي جعس جشةسئ أي جشأ  يق جت جشلجاي جشال شرك جلس ا ةه

 شةست شتيسيقلجوشأسيقسقلجأ ح يقجشلتششفجشةحش كجأ  مليج.

 

 العليا اإلدارة

ج جاجمل جلس جشأي ليي جشأ   يقل جعس جلسؤوأي جشأ  يق جشة شرك جسيقسيجةه جض س جشةست شتيسيي جشلتششف تح يق

جلسجببملجلس اجة شركجشأ مليجب أهجبب لجشةخقطم.
 
 لحش كجلسب ق

 

 املراجعة لجنة

جي   قجبتيفيسجج  كجونزشتيجشأ  قر مجشةقأييجولخقطمجشة شركجلسج لجييجشةمشج يجتسقعشجلس اجشة شركجدي ق

 شأ ملي.لالجلمشج يجشلحسقبقلجأ حسيهجشأمبقبيجشأششل ييج لج
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 الداخلية املراجعة

ي  جتشبيقجكقديجشأ   يقلجشأمجيسييجوشةقأييجوة شركجشةخقطمج شلملجشأ مليجلسجببملجة شركجشةمشج يجشأششل ييج

وشأتيجت  رجبقأ ألشجلسجلفقييجشةجمشءشلجولسجشةأتزشرجب سهجشةجمشءشل،جت  رجة شركجشةمشج يجشأششل ييجببحثج

شأ     جلنجشة شركجشأ  يق،جوت شي جت م مجبقأي قج جوشأ  صيقلجلبق مكجشلىجلجييجوليقب يجكقديجن قج جع  يقلج

 شةمشج ي

 ودي قجيكلجللخصجأ  خقطمجشأتيجت شجااقجشأ مليجوطم  يجبيقرجشأ مليجب   يملجتسهجشةخقطم:ج

 

 التكافلي التأمين مخاطر 23.1

جهل شأ أليه لخقطم ج لخقطم شأ يقدكل جبي يجشةطقأبقلجشةس ح ي جشأ ثقجقجعسجشأ ي يجتسقوز لح  ي

جشةشد عيج جشةطقأبقل جب ش  جشةخقطم جتسه جوت أثم جشأ يقدكل. جشأ أليه جان طي جالح يقطي شأشدت يي

جأسشجدإهجتشفجع  يقلجشأ أليهجت جشأ ألشجلسجوج  ج وشأ ط رشلجشأاح يجأ  طقأبقلجط   يجشلجمل.

 يقدكلجتسهجشةخقطمجعسجطم قجشح يقطيقلجكقدييجأ غطييجتسهجشةط  بقل.جوتشيمجع  يقلجشأ أليهجشأ

جلطقأبيج جا  جل قبمل جلس ح ي جلسقرك جابص ى جلس جألحش جكق ل جتأليه جةعق ك جوطقء جوج   جلس شأ ألش

 دم يه.

 

 للمخاطر الجغرافي التركيز

جشأ مبييج جشة  كي ج ل جاسقس ي جب يمل جشأ ثقجق جلح  ي جشأ أليه جع    جعس جشأيقج ي جشةخقطم تت لز

 شأس   يي.

 

 الرئيسية االفتراضات

 أثمجوتي كجو شكجشةطقأبقلجب شكجع شلملجلثملجشأي شرثجشأطبي ييجوشأفيسقنقلجوشأ  شلملجتي كسجاهج

شأبيئييجوشالب صق يي،جوشضطمشبقلجشأغافجشلج  ،جوتمليزجشةخقطم،جوشع قلجشأ غبجشةشني،جولقجةلىج

جوةس خ جشةحقدظي جشالل  قب جشست شتيسيقل جلال جشةخقطمجلس جتسه جبإ شرك جشأ ملي جت  ر ششرجذأك.

 تمتيبقلجةعق كجشأ أليه.

 

  املطالبات وحجم تكرر 

جشوجشةؤبت(ج جوشأعجز)شأششج  جشأ دقك ج ل جشةخقطمجشأمجيسيي جت  ثمل ج، جأألدمش  جشأ قجكل جأ  يقدمل بقأنسبي

أ  ؤلسجع ي  .جي  جة شركجتسهجشةخقطمجلسجلالجةست شتيسيقلجتأليهجد قأيجولحش كجشة قأ .جتيقكج

ك،جوةجمشءجلس   قلجوةجمشءلجلخ  فيجلقببملجشأ غطييجوشأتيجت   ملجعكىجشةعاهجعسجشأصحيجشلجيش

 ةس بيقهجط ي،جوشلحص لجعكىجت قر مجلسجشةلصقجييه/جشةست قر يهجوةجمشءجدح صقلجطبييج قل يج.ج
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ل قجت  رجشأ مليجب  يي جشأ ضنجشةقللجولس  ىجشة ي يجوشللطقرجشةايييجأ  ألشجلسج رجيجشةخقطمج

 شةؤلسجع ي ق،جوشذشجكقهجلسجشة كسجتصنيفاقجلرج"حيقكجعق يي"

 

  يقدملجشأ قجكلجأ  س  عقلج،جت  ثملجشةخقطمجشأمجيسييج لجشأ دقكجوشأعجزج)شأششج جشوجشةؤبت(جبقأنسبيجأ

جالقلسج ج ل جشة ظفيه جت شجش جتملزجشةخقطمجلثمل جبسبب جلملبي جت    جلخقطمجشأ دقك جع ي  . أ  ؤلس

شأ  مل.جأش جشأ مليجةست شتيسييجتأليهجوشضحيجشة قأ جوتيقكجلس   قلجلخ  فيجلقجببملجشأ غطييج

جت قر مجلسج جعكى جوشلحص ل جط ي، جةس بيقه جوةجمشء جشلجيشك، جشأصحي جعس جشةعاه جعكى جت   مل وشأتي

شةلصقجييه/جشةست قر يهجوةجمشءجدح صقلجطبييج قل ي.جل قجت  رجشأ مليجبشرشسيجطبي يجشأ  ملج

جوشلخ فييج جشلجغمشديي، جشةيط ي جحسب جوشأسيقه جشةس  عي، جوحج  جشةس  عي، جبه جت  ر شأس 

 وشأ  قأيجشأيشو ي/جوي جشأيشو ي.شأث قديي،ج

 

ي  جح قييجلحفظيجشأ يقدملجشأ قجكلجأألدمش جوشةس  عقلجب  جبجتمتيبقلجةعق كجتأليهجد قأي.جوتسشج

 يحريجشأ مليجلسجا جاثقرجعكسييجنتيسيجأ  دقكج/جشأعجزج.

 

 املطالبات حساسية

جوي جشة كسج جولس جشةيسقحجاعاه. ج ل جت جلسك رك جل ق جشةدت شضقل جب خ  ف ت أثمجلطقأبقلجشأ أليه

جةهج جشأ  شيمشل. جع  يي جلس جشأ ألش جشوجعشر جشأت مي ي جشأ غي شل جشةدت شضقلجلثمل جآثقرجب ض تحشيش

جب شبنج جشةطقأبقلجوشدت ش جثبقلجشأ  شلملجشللم جسيؤثمجع5شأ غي جشةدت شض ي جنسبي كىج%ج لجصق ل

ج)ج4,016شأشلملجب ب غجشج قللجبشرهج
 
شأفجر قلجس    (ججج3,717:جرج2015شأفجر قلجس    جت م بق

  لجشأسييج.

 

   التأمين إعادة مخاطر 23.2

 عش   ل شأز ق ك شأيقتسيجعس شةقأيي أ  خقطم شأ  م  وأ   يمل شأ أليه  مكقل أشى شلحقل ت  ل ق

 المى  شطمشف لن بإبمشرجع    ن قطاقجشة  ق  سيقق  ل شأ أليه ع  يقل ت  ر شةشد عي شةطقأبقل

شأ أليه.ةهجةتفقبيقلجةعق كجشأ أليهجالت فيجشأ مليجلسجةأتزشلقت قجتسقهجح  يجشأ ثقجقج ةعق ك لومش 

وأسأكجتظملجشأ مليجل تزليجبحص  قجلسجشةطقأبقلجتحتجشأتس  يجشة ق جشأ أليهجع ي قجبقأ شرجشأس ج

 تزشلقت قجب  جبجةتفقبيقلجةعق كجشأ أليه.أ جتفيجبهج مليجةعق كجشأ أليهجبإأ

 

ج وأ   يمل جشأ أليه. جةعق ك جشعسقرجلشرشء جنتيسي جلخسقجمجلبي ك جت مضاق جشأ أليهجت  ر جع  يقل ة شرك

جوأشى جشأ أليه. جةعق ك جةشرشء جشةقلل جشأ ضن جةتفقبيي ع  يقل ب  يي  جتأليه حصي شأ أليه  لن ةعق ك

جعقةيي ةعق ك  مكقل جلس تأليه جكمل ج ل جشأ مبييج ل متق جوشة  كي جشللم كيي جشة حشك جوشأ اليقل اةقنيق

جتغطيجبجبجب+شأس   ييججتصنيفاقجشةج  قنيج)ج  ج ينجشأ     شأ أليه ةعق ك ةتفقبيي (جاوجشعكى.

 شأس   يي. شأ مبيي شة  كي  ل شأ ملي عس ةس  عقلجشأصق ركشو  شأفم يي
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ح ملجا جتصنيفجشج  قني.جولنجذأك،جي  صمجشأ مكقلجشةح ييجشأتيجالجتيستثنىجلسجع  ييجشأ صنيفج

جلسجشةيظ يهج جشأ مكقلجشةسج يجوشة   شك جو أن قطجشأ أليهجشةح يييهعكى جذأكجي  ج. بقةضقديجشلى

لتىجلقججة شركجشأ مليجلسجشةقأييجوشلخ  كجشة شر يجوشأفيييجدساجعسجشل شءجشأ قر خلجشركشأ لمشج يج

 
 
جج هولطقب جكقهجذأكجلاج ق جشة ط بقلجشةحش ك جلنجبقج ي

 
جتبق لجع  يقلجلسب ق ببملجشة شد يجعكى

 .ةعق كجشأ أليه

 

رج:ج2015)جدم  كمل عس شأ أليه وطقء لس % 30 بنسبي شأ أليه تح فظجع  يقل شةتفقبيي وب  جب

%ج20%جشلىج10وجر قلجس    (ج18,750رج:ج2015)ر قلجس    (ج 56,250 بشره ابص ى بحش )ج%(10

 شأ أليه ةعق ك صيشوق   ل دقجض وا  ب أليهجح قييجشةس  عقلجوتأليهجح قييجشةج  قه.جدي قجي   ق

أ  يقدملجأي  ج شلتكل  لجصيشوق  شأ أليه ةعق ك يسش هجوليمل ) شأ دق لخقطم ( شأ أليه لخقطم عس

 عكىجح  يجشأ ثقجق. ت زي ه

 

   باألنظمة املتعلقة املخاطر  23.3

ج جة ط بقل
 
جايسق جشأ ملي جع  يقل جالجتخسن جشلنظ ي جتسه جةه جشأس   يي. جشأ مبيي جشة  كي انظ ي

جب ضج جتفم  جبملجةن ق جشلن طي جولمشببيجتسه جشلن طي جعكى جشة شد ي جعكى جبقلحص ل جد ط ت ض ي

شأ ي  ج)لثملجلفقييجراسجشةقل(جأ   يملجلخقطمجشأ  ث ج لجسشش جشالأتزشلقلجوشالعسقرجلسججقنبج مكقلج

 وشأ مليجل تزليجبقلنظ يجشة    يجبسأك.جيجحقلجن  ئ قشأ أليهجة شجايجا جلط  بقلجوي جل  ب 

 

  (االعسار) املال رأس إدارة مخاطر 23.4

جأشع جاتششفجشأ مليج جشةقلجشلجيشك جل شاللجراس جعكى جألحفقظ جببملجشأ ملي جشلتششفجلس تحش 

 وت ظي جشأ ي يجأ  سقت يه.

 

وتشيمجشأ مليجشح يقجقت قجلسجراسجشةقلجعسجطم قجت يي جشأي صجبيهجلس   قلجراسجشةقلجشةسج يج

وشةس   قلجشةط  بيجعكىجاسقسجلي ظ .جو   جةجمشءجت شيالجعكىجلس   قلجراسجشةقلجشلحقأييجعكىج

جلس   قلج جعكى جوأ  حقدظي جشأ ملي. جلخقطمجان طي جولصقجص جشأس ق جاح شل ج ل جشأ غي شل ض ء

جاوجةصششرججراس جأ  سقت يه جشةشد عي جشأ  زي قل جتس  ي جعكى جشأ ملي جت  مل جرب ق جاوجت شي ه شةقل

 اسا ججشيشك.ج

 

لسجشأاجحيجشأ يفيسييجأ مكقلجشأ أليه،جج67ود قجأ  جي قلجلؤسسيجشأي شجشأ مبيجشأس    جشةق كج

٪ج0.1٪جوج0.3،ججي ط بجلسجشأ مليجشةح فقظججب قلشجأ  اءكجب قجي ق لجة نىجل ط بقلجراسجشةقل

جب شجلص جلحش ج جشأ  شلل جوشةس  عقلجعكى لسجلخقطمجراسجشةقلج لجلطمجتأليهجشلح قييجأألدمش 

 وشأ مليجل تزليجبقلنظ يجشة    يجبسأك.ج٪جلسجلطمجةج قللجراسجشةقل50وشأ  يشجبس فج
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   املالية املخاطر  23.5

ج ج ل جشأي شجولق ج ل جأ  ملي جشأمجيسيي جشةقأيي جبقأ حششلجت  ثملجشل وشل جشةمتبطي جوشالستث قرشل حك ه

جلالجوشةستث قرشل جلس جشأ ق أي جوشة ت شكقلججبقأ ي ي جأ بين جشة قحي جوشةستث قرشل جشأشلمل بقج ي

شةس ح يجوحصيجل يش جشأ أليهج لجشةطقأبقلجشأ قج يجوشةيمش شلجشةس ح يجوحصيجل يش جشأ أليهج

ج جوشةس حق جشللمى جشةشييي جوشأسل  جشةطقأبقل جة يش ج ل جشةس ح ي جوشلرصشك جشأ أليه جع  يقل لس

ةسقت يهجوشأسل جشأششجييجشللمى.جالجشجأ   يقلجذشلجعابيجوشةس حقججاقلشأ أليهجوشةس حقجشلىج

 ت  رجشأ مليجبإبمشرجاييجل قلالجت   قجب    قلجشل وشلجشةقأيي.

 

قلجشأ قليهجوع  يقلجشةسقت يهجةهجشةخقطمجشأمجيسييجشأيق ئيجعسجشل وشلجشةقأييجأ  مليج لجع  ي

جولخقطمجشةج  قهج جوجلخقطمجاس قرجشأ   أي جشالجيبيي جولخقطمجشأ  ال جلخقطمجشس قرجشأس ق هل

ولخقطمجشأسي أي.جت  رجشة شركجب مشج يجشأسيقسقلجشة    يجبإ شركجكملجلسجتسهجشةخقطمجوةع  ق تق.ج

 ودي قجيكلجللخصجب سهجشةخقطم:

 

 السوق  سعر مخاطر 23.5.1

 اس قرجشأس ق.ج  ل أ    بقل نتيسي لقأيي ا شك بي ي لخقطمجتسبسب هل شأس ق  س م لخقطم

 

بإستث قرشلج ي   ق دي ق شأس ق  عمضيجةخقطم شةسقت يه وع  يقل شأ أليه ع  يقل ةه

ج ل شة قجمك جأاق جصيق يق شأ قجشك جةستث قرشل وحششل جةه جلف  حي.  شأصيق يق ل ت لي

جب ق شة ت لي جشةل يقر يجشة    ي جشستث قرشلجوشةحقدظ جولمشبحيجهل ج،صي ك  لججاسا 

  ل شلحملي عكى أ صيشوق  شأ حشك س م وي   ش عقةييلح ييجو   لجاس شق س ن ل ت يقل

 طم ق عس شأس ق  لخقطم عكىجشلحشجلس شأصيشوق  لشيم شأس ن.جي  مل أاسه اس قرجشأس ق 

 . ذشلجشأ ابيجب سهجشل وشلجس شقشل   ل شأ ط رشل لمشببي

جشالستث قر تو  جأ بينججشل  م  جل قحي جكقستث قرشل جشةصيفي جشةشرجي جشلسا  جحصص  ل

 ايسقجةخقطمجشأ غي ج لجاس قرجشأس ق.

 

  ةه
 
بقج يججبقأ ي يجشأ ق أيجلسجلالشةستث قرشلج بي ي ن صج ل / ز ق ك % 5 بنسبي تغي ش

جشأ قليه جاه شللمى  شة غي شل ب قء لن شأشلملجب   يقل جلسج أنه ج يؤثمجثقب ي بقج يجعكى

شأفجر قلجج3,502رجج:ج2015اأفجر قلج)ج6,108جب ب غ ع  يقلجشأ أليهجوشأفقجضجشةت شل 

 (.س    
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  ةه
 
جبي   قج بي ي ز ق ك/ن صج لج % 5 بنسبي تغي ش جي  جبيشجشأ غي ج ل شةستث قرشلجشأتي

 ب قء لن شةسقت يهشأ ق أيج لجبقج يجشأشلملجوشةستث قرشلجشة قحيجأ بينجشلخقصيجب   يقلج

جبقج يجع  يقلجشةسقت يه عكى بز ق كج/جن صجثقب يجلسج أنهجاهجيؤثم  شللمى  شة غي شل

ج ج)ج8,607ب ب غ جر قل ج2015اأف ج: ج جر قل(ج8,223ر جشأ قلملججاأف جشأشلمل جبقج ي وعكى

 .عكىجشأ  شللجاأفجر قل(ج706رجج:ج2015اأفجر قلج)ج507ب ب غججشللمى 

 

   األجنبية العملة خاطرم 23.5.2

 اس قرجشأ  ال  ل شأ   بقل بسبب لقأيي ا شك بي ي تسبسب لخقطم هل شأ   ي لخقطم

 شلجيبيي.

 

 شأ   ي س م  ل شأ سبسب  لجحشوثجلسقجمجبسبب ضئي ي لخقطم تيقك اه شة شرك ت   ش

 
 
 وشأشوالر شأس     بقأم قل رجيا ب يمل ت   شةسقت يه وع  يقل ع  يقلجشأ أليه له نظمش

جشللم يي جاوجشةبقأغج، ج جةرتبقطجس مجشأم قلجشأس    جبقأشوالرجشللم ييجدإهجشلرصشك
 
نظمش

 بقأشوالرجشللم ييجالت يملجا جلخقطمجج تم يجت   قجب خقطمجشأ   يجشلجيبيي.

 

   العمولة اسعار مخاطر 23.5.3

جاس قرجشأ جيؤثمجتسبسب جاه جشح  قل جلس جلخقطمجاس قرجشأ   أي جشأمبحييج   أتن أ جعكى ي

اوجشأ ي جشأ ق أيجأأل وشلجشةقأيي.جونظمشجالهجشأ مليجأياجأشي قجا جل ج  شلجشةس  ب ييج

 تشدنجع ي قجع  أيجدهيجوي جل مضيجةخقطمجشس قرجشأ   أي.

 

 اإلئتمان مخاطر 23.5.4

تكبشجشأطمفج شأ دقءجلقجوشأتسببج ل عكى لق طمف بشرك عشر هلجلخقطم شةج  قه لخقطم

جلس لسقرك شآللم جبقلحش جشأ ملي جت  ر جشج  قنيججلقأيي. جس ف جب حشيش لخقطمجشةج  قه

 أ   اءجولمشببيجشالرصشكجشةشيييجشأ قج ي.

 

جشةمتبطيج جشلن طي جحقأي جو ل جبقأ حششل. جةس تث قرجلمتبطي جبإصششرجوثقجق جشأ ملي ت  ر

بقأ حششل،جي ح ملجحقلملجوثي يجشأ يقدملجلخقطمجةستث قر يجب أهجشة ج  شلجشة   ليج لج

جشة جشةستث قر ي جب ي يجشأصيق يق جلمتبطي جشأ أليه جوثقجق جلزشيق جاله جبقأ حششل متبطي

ج جشأصيشوق. جل ج  شل جب أهجوبيقء  جتقلي جةج  قه جةخقطم جشأ ملي جالت  م  ع يه،

 شةقأييجشةمتبطيجبقأ حششل.جستث قرشلشة 

 

 يبيهجشلجشولجشأ قللجابص ىجت م جةخقطمجشالج  قهجدي قجي   قجب يقصمجبقج يجشةملزجشةقلل:ج
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  أليهع  يقلجشأ

 ر2015 ر2016

اأفجر قلج

 س    

اأفجر قلج

 س    

 38,817 18,903 ن شجأشىجشأبيك

 12,120 39,801 حصيجل يش جشأ أليهجلسجشةطقأبقلجشأ قج ي

 3,024 1,489 ة ت شكقلجلس ح يج

 262 429 س فجعقل يه

 487 362 جيلس ح جشلشيمش 

 176 3,393 ذل جلشيييجل يش جشأ أليه

 64,377 54,886 
 

 ع  يقلجشةسقت يه

 ر2015 ر2016

اأفجر قلج

 س    

اأفجر قلج

 س    

 1,308 126 ن شجأشىجشأبيك

 4,408 4,772 ذل جلشيييجالم  

 4,898 5,716 
 

 االئتمان مخاطر تركيز 23.5.4.1

جاوج جشالب صق يي جشأ  شلمل ج ل جشأ غي شل جلس جت دمجعش  جعيش جتملزجةخقطمجشالج  قه ي جش

شأتيجتؤثمج لجلس  اقجعكىجلس  عقلجتؤثمجلخقطمجةج  قن قجبص ركجج تم يجعكىجشأصيقعييج

 شالج  قهجشأككلجأ  ملي.

 

جشةسقت يهج جاحش ج ل جشةس ح ي جوشة ت شكقل جشأبي ك جأشى جن ش جلس تت لزجلخقطمجشالج  قه

 شأمجيسييهج لجشأ مليج)شأبيكجشلتكلجشأ سقر (جو مكقتهجشأ قب ي.

 

 االئتمان جودة 23.5.4.2

ي  جشةح فقظجبأرصشكجشأبي كجوشة ت شكقلجشةس ح يجأشىجشةسقت جشأمجيس ىج لجشأ مليج

جتصنيفج جوكقأي جببمل جلس ج)ا+( جةج  قني جتصنيف جيح مل جشأس  جشأ سقر ( جشلتكل )شأبيك

ج جوشةستث قرشل جبقأ حششل جشةمتبطي جشةستث قرشل جشأ قةيي. جلسجشالج  قه جشأ ق أي بقأ ي ي

 نيفاق.بقج يجشأشلملجأ جي  جتصجلال
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 السيولة مخاطر 23.5.5

جلخقطم جهل جع  يقل لخقطمجشأسي أي ج لجج شأ أليه وع  يقل شةسقت يه ت شجه وشة  ثمل

 تن   بش . شةقأيي بقل وشل شةمتبطي بإأتزشلقت ق أ  دقء شلل شلجشأازلي شلحص لجعكى ص  بي

شأ ق أي.ج بي  ه ي قرب ب ب غ بسمعي لقلل اصمل بين شأ شركجعكى عشر لس شأسي أي لخقطم

 وج   لس وت  ملجشة شركجعكىجشأ ألش  ام   عكىجاسقس شأسي أي ت  جلمشببيجشح يقجقل

جشأ أليهج ةأتزشلقل بأ  أ  دقء كقديي ال شل جع  يقل جل ج  شل جج ين جةه جن  ئ ق. حقل

جوشة ششلج جوشأ سايزشل جشلثقث جبقس ثيقء جل ششوأي جل ج  شل جهل جشةسقت يه وع  يقل

 ييجدهيجل ج  شلجوي جل ششوأي.شةك بييجوشأ  ي يجشأيظقل

 

جشأشدنج شأ أليه أ   يقل شةقأيي شةط  بقل ت ي ه  جلس ح ي جوارصشك جبقج ي جلطقأبقل لس

جشل شةس ح ي وشةبقأغ ة يش جشأ أليه جوت ي ه  ذشلججاقلشلى  شأ ابيجوذل ج شجييجالمى.

 شةط  بقل ج ينالمى.جلسجشة  بنجسشش ج  شجيي ذل  أ   يقلجشةسقت يه شةقأيي شةط  بقل

ش 12لالج د شجش الجتشدنجع ي ق شأتي شةقأيي  . شةقلل شةملز بقج ي تقر خ لس  ام 

 

  تطبيق الئحة حوكمة الشركات .24

جعسج جبي  جالجحيجح ل يجشأ مكقلجشأصق رك جأ   شدقجلن بقلتجشأ مليجب ضنجشلساجوشةجمشءشلجشأكفي ي

لس اجتيئيجشأس قجشةقأييجوت جشع  ق جالجحيجلقصيجلح ل يجشأ مليجشست  ق شجباجحيجح ل يجشأ مكقلج

ظقرجشلسقس يجوشأ  شجحجبقة  كيجشأ مبييجشأس   ييج،جوتطبقجشأ مليجلقججقءج لجشأاجحيجلسجلالجليظ ليجشأي

 وشةجمشءشلجشأششل ييجوشلنظ يجوشأ  شجحجشأيظقلييجذشلجشأ ابي.ج

 

 الشركات حوكمة الئحة أحكام تطبيق 24.1

جاحيقرجب طبيقجشأ مليجبقلت  جشةقأييجشأس ق جتيئيجعسجشأصق ركجشأ مكقلجح ل يجالجحيج
 
جك يق

جت م مجي س سجل قجشة   شك،جوشةجمشءشلجوشأسيقسقلجأ  مليجشأششل ييجشلح ل يجالجحيجواحيقر

(ج43)جشةق كجوشة رشججشأتسجيملجب شعشجالجحيجعسجشأصق ركجوشةدصقحقلجشة قيي جكقديجشة شركجلس ا

 .شأ مكقلجح ل يجالجحيجلس(ج9)جشةق كجولسأك
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 الشركات حوكمة الئحة أحكام من تطبيقه يتم مالم 24.2

 :لقيكل تطبقجشأ مليججأ 

 (جوشة    يجبيظقرجشأ ص  تجشأت شلريبشةق كجشأسق سيجشأف مكج)عيشجشأ ص  تجةل يقرجاعسقءجج

جشأ قلي جشلج  يي ج ل جشة شرك جشأيظقرجلس ا جييص جشس خششرجججحيث جعكى جأ  ملي شالسقس ي

شأ مليجت شيملجنظقلاقجشلسقس يجةس خششرجنظقرجشأ ص  تجشأت شلريججوت تزرجشأ ص  تجشأ ق  

ج
 
 .أ يظقر لجةن خقبجلس اجشة شركجود ق

 ججشأف مكجشأسق سيجشةق ك جلسجشةستث م سجأشىجشأ ص  تجسيقسيجعسجبقةدصقحجوشة    ي) (

 .جشأ مليج لجشالع بقر يهجشالشخقص

 جشأس جشالع بقر يجشأصفيجذ جشأشخصجج شزجب شرجوشة    ي)ط(ججشأف مكجع مكجشأثقنييجشةق ك

جشل يقرجعكىجشأ ص  تجشة شركجلس اج لجأهجل ث يهجت ييهجشأ مليجنظقرجبحسبجأهجيحق

جذو  جشأ مكقءجحقجعكىجشأ مليجنظقرجتس سجعشرجبسببجشة شرك،جلس اج لجشآللم سجشلعسقء

 .شة شركجلس اج لجأا جل ث يهجب  ييهجشالع بقر يجشأصفي

 

  تقرير املحاسب القانوني .25

 .رج2016أ جي س سجت م مجشةحقسبجشأ قن نيجاييجتحفظقلجعكىجشأ  شج جشةقأييجشأسي  يجأ قرج

 

 مراجعي الحسابات الخارجيين .26

رجعكىجةبت شحجلجييجشةمشج يجبقأ  قبشجلنجكملج2016لقي جج1شةي  شكجب قر خجججشلج  ييجشأ قليجشأ ق ييوشد تج

أ  يقرجبشورجل ت كججشأسيشجشأ ي طيجو مكقهجوشأسق ك/جلر رسرتيرفيرز (EY) رنستجو  نغجو مكقهةشأسق ك/جلسج

ا جت صييجر،جوأ جتصشرج2017رجوشأمبنجشلولجلسجعقرج2016لحسقبقلجشأ مليجعسجشأسييجشةقأييججل مشج يه

 ر.2016لسجلس اجشة شركجبإستبششلجشةحقسبجشأ قن نيجلالجعقرج

 

    العقوبات املفروضة على الشركة من هيئة السوق املالية والجهات اإلشرافية األخرى  .27

 .ر2016تفم جا جومشليجلقأييجاوجوي جلقأييجعكىجشأ مليجلالجعقرججأ 
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 نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة .28

رججب   يقلجلمشج يج ور يجحسبجلطيجشةمشج يجشة   شكجلسج2016بقلتجشةمشج يجشأششل ييجلالجعقرج

ج   تجشن طيج جوشأتي جشةمشج ي جأ  ح قلجيي جوجشةقأيي  شأمبقبي دقع يي لس شأ   يقلجشأت غي ييجوجشة شر ي

شأششل ييججوجلسجث جتمدنجت قر متقجةلىجلجييجشةمشج يجوجشة شركجشأ يفيسييجل س ييجشةاحظقلجوشأ  صيقلجشأتيج

 ج.ي  جشأ  صملجأاق

جش جشأمبقبي جنظقر جأفقع يي جت يي  جب   يي جشلخقرجيييه جشلحسقبقل جلمشج  ش جي  ر جلا يجل ق جض س أششل يي،

لمشج    جأ بيقنقلجشةقأييجشلخ قلييجأ ملي.جشضقديجأسأكجي  رجلست قرجش شركجشةخقطمجبتيفيشجت يي جلس  مج

 لج ينجشن شعجشةخقطمجوجلمشج يجدقع ييجتيفيشجسيقسقلجش شركجشةخقطم.

 لجشةمشج يجشة قرجشأي قت  رجشة شركجشأ يفيسييجبقأ  ملجعكىجتيفيسجشةجمشءشلجشأ صحيحيي،جوجأ جتظامجع  يق

 لاحظقلجج تم يج لجنظقرجشأمبقبيجشأششل ييجأ  ملي.ج

لسججقنب قجت  رجشة شركجشأ يفيسييجب مشج يجوت يي ج ور جأيظ جشة   لقلجوجشجمشءشلجوسملجشلل لجوجشأ قلشج

 لسجشأ طبيقجشأف قلجوجشأتزشرجشأ مليجبس ينجشأ  شجحجوشلنظ يجذشلجشأ ابي.ج

 ول قلج  ق شةاحظقل ةبفقل شأ ملي ة شرك ببمل لس شة خسك شةجمشءشل ج ين ب  قب ي شةمشج ي لجيي وت  ر

 ج ين لس شةس   ي شةاحظقل ل قب ي لس بقأ ألش شج ي شةم لجيي ت  ر ل ق شرتق تكم عشر تس س شأتيجبقأص رك

 شة ب ي شأششل يي شأمبقبي ةجمشءشل بفقع يي شةمشج ي لجيي بيقعي ي زز  ب ق ةبفقأاق حتى شأمبقبييجشلجاقل

 .بقأ ملي

ي مجلس اجشة شركجانهجت جةعشش جنظقرجأ مبقبيجشأششل ييجعكىجاساجس ي يجو   جتيفيسهجبفقع ييج،وجانهجالج

 جي جشجا ج كجيسلمجب أهجبشركجشأ مليجعكىجل شص يجن قطاق.
 

 حقوق مساهمي الشركة  .29

جلسجة شركجشأ مليجوألحفقظجعكىجح  قج
 
جأ   ملجب بشاجشأ فقدييجوشةدصقحجد شجحمصق

 
لسقت ي ق،جوتطبي ق

 ت جتس يهجشأبي  جشةسك ركجا نقهج لجشأيظقرجشلسقس يجأ  مليجوأ شجحاقجشأششل ييجج:

 

 .حقجشةسقت ج لجشلحص لجعكىجنصيبجلسجشلربقحجشأتيجي  مرجت زي اق 

 .حقجشةسقت ج لجشلحص لجعكىجنصيبجلسجل ج  شلجشأ مليجعيشجشأ صفيي 

 شةسقت ج لجحس رجشلج  يقلجشأ قليجوشة ت شكج لجلششوالت قجوشأ ص  تجعكىجبمشرت ق.حقج 

 . حقجشأ صمفج لجشلسا 

 .حقجلمشببيجاع قلجلس اجشة شركجوردنج ع ىجشةسؤوأييجعكىجاعسقءجشةس ا 

 حقجشةس فسقرجوط بجشة   لقلجب قجالجيسمجب صقلحجشأ مليجوالجي قر جانظ يجشأس قجشةقأييجوأ شجحيج

 شأ يفيسيي.
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  شكر وتقدير    

 
 ج

يسمجلس اجة شركج مليجشلتكلجأ  يقدملجاهجيي  زجتسهجشأفمصيجأي  شرج

 بقأ كمجأيقديجلنس بيجشأ مليجولسقت ي ق

 

  شعيهجهللاجعزجوجملجةز شجلسجشأ ط رجوشةز تقر

 

 ،،،وهللاجوللجشأ  ديق

 

 

 

 مجلس اإلدارة 
 


