
 

 

	 	
 

شركة الجزيرة تكافل تعاوني
تقرير مجلس اإلدارة السنوي
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  كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

  

  

  السادة مساھمي شركة الجزيرة تكافل تعاوني 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  وبعد ،،، 

ة ليه المنتھيلسنه الماا لمجلس اإلدارة عن أن أضع بين أيديكم التقرير السنويمنسوبي شركة الجزيرة تكافل عن نفسي ونيابة عن  باألصالهيسعدني 
  مستقبلية.ية للخطط الالمالي للشركة وأبرز االنجازات التي تم تحقيقھا خالل العام والمالمح الرئيس المركزم والذي يوضح ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

قارنة بمبلغ قدره لف لایر مأ ٢٥٫٩١٩قبل الزكاة وضريبة الدخل قدرھا  م أرباح٢٠١٦ديسمبر  ٣١حققت الشركة فى السنة المالية المنتھية فى 
بب ارتفاع أرباح س، ويعود  %٤٧لف لایر ونسبتھا أ ٨٫٢٥٨م بزيادة قدرھا ٢٠١٥ديسمبر  ٣١منتھية فى لف لایر في السنة المالية الأ ١٧٫٦٦١

ئد على إستثمارات المساھمين زيادة العاو %٤٤السنة المالية الحالية مقارنة بالسنة المالية الماضية الى زيادة فائض إكتتاب عمليات التأمين بنسبة 
  .%٤٦بنسبة 

 سھم لكل ھللة ٥٠ بواقع المال رأس من %٥ تعادل م٢٠١٦المساھمين عن الربع األول من عام  على أرباح خالل العام بتوزيعقامت الشركة وقد 
ھا المنعقد بتاريخ لایر بعد أن أقرت الجمعية العامة للشركة ذلك في إجتماع ١٧٫٥٠٠٫٠٠٠ اجمالي بمبلغ للسھم االسمية القيمة من %٥ بنسبة
 على توصية مجلس اإلدارة.م بناءاً ٢٩/٠٥/٢٠١٦

ية المنتھية بتاريخ بتوزيع أرباح على المساھمين عن السنة المال م٢٨/٠٢/٢٠١٧بتاريخ كما أصدر مجلس إدارة الشركة توصيته للجمعية العامة 
لایر  ١٧.٥٠٠٫٠٠٠ قدرهاجمالي  بمبلغ للسھم االسمية القيمة من %٥ بنسبة سھم لكل ھللة ٥٠ بواقع المال رأس من %٥ م تعادل٣١/١٢/٢٠١٦

  حقاً.يعلن عنھا السالتي  يةالمسجلين لدى مركز إيداع األوراق المالية بنھاية تداول يوم انعقاد الجمعية العموموستكون أحقية األرباح للمساھمين 

بتاريخ  دأتب التي الحالية لدورته اإلدارة مجلس أعضاءم ٠٣/٠٧/٢٠١٦إجتماعھا المنعقد بتاريخ معية العامة للسماھمين في جإنتخبت ال
وأقرت  راجعةكما إنتخبت الجمعية العامة للسماھمين لجنة المالتراكمي  التصويت طريق عنم ، ٠٢/٠٧/٢٠١٦وتنتھي بتاريخ  م٠٣/٠٧/٢٠١٦

   .ھاوب عمللباإلضافة إلى قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتھا وأس مھامھا وضوابط عملھا ومكافآت أعضاءھا

بل ق قرارھا منلتي تم إاعتماد الئحة الحوكمة الداخلية المحدثة إ من ضمنھاكما إتخذ مجلس إدارة الشركة عدد من القرارات خالل السنة المالية 
بدأت بتاريخ تي ية المجلس لدروته الحالالإعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن م و٢٠/١٠/٢٠١٦المنعقد بتاريخ  الجمعية العامة في اجتماعھا

 م.٠٢/٠٧/٢٠١٦م وتنتھي وتنتھي بتاريخ ٠٣/٠٧/٢٠١٦

ھا فاءة عملياتكا وتحسين الشركة عدد من القرارات التي تھدف الى تعزيز قدرة الشركة التنافسية وتوسيع قاعدة عمالئھا وأنشطتھإدارة كما أتخذت 
  وتطوير قدرات منسوبيھا الفنية واالدارية.

ھا لمملكة وحرصتأمين باإال ان أشكر الجھات الرقابية التي تشرف على أعمال الشركة على دعمھا المستمر لقطاع ال ذهھ في ختام كلمتيوال يسعني 
كان  موه من جھودى ما قدعلى تذليل العقبات والتحديات التي تواجه القطاع وتحقيق أھداف المساھمين ، كما ال يفوتني أن أشكر منسوبي الشركة عل

  .في العام القادم نجازاتالمزيد من اإلالوصول اليه من نتائج آمال أن نحقق  لھا األثر في ما تم

  ،،،وهللا الموفق 

السلطان بن إبراھيم عبدالمجيد  

  رئيس مجلس اإلدارة
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  مقدمة .١

في لمنتھية لسنة المالية اعن اأن يقدم للسادة المساھمين الكرام تقريره السنوي  تعاوني لإدارة شركة الجزيرة تكاف يسر مجلس
ً بالبيانات المالية المدققة م ٣١/١٢/٢٠١٦ ية شطة التشغيلالية واألنويشمل ھذا التقرير التطورات المھمة والنتائج الم، وإيضاحاتھا مصحوبا

  مة السائدة في المملكة العربية السعودية.ظواإلفصاحات الالزمة وفقاً للقواعد واألن

  تعريف بالشركة .٢

شعبان  ٢٤ ق وتاريخ/٢١٣معالي وزير التجارة رقم  شركة مساھمة سعودية تم تأسيسھا بموجب قرارتعاوني ھي  لفشركة الجزيرة تكا
تاريخ و ٢٣م/ رقم الكريم ، والمرسوم الملكي ھـ١٤٣١ربيع الثاني  ٢٧تاريخ و ١٣٧مجلس الوزراء رقم  ھـ المبني على قرار مقام١٤٣٤
ھا ، وتمارس الشركة أعمال سھم ٣٥٫٠٠٠٫٠٠٠ على ةموزع  سعوديلایر ٣٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠برأس مال قدره  ـھ١٤٣١ربيع الثاني  ٢٨

  .٣٤/٢٠١٣١٢ت م ن/وترخيص مؤسسة النقد العربي السعودي رقم  ٤٠٣٠٢٠٥١٩٨٠ رقم بموجب السجل التجاري

تاريخ و ٣٢كي رقم سوم الملالحماية واالدخار وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمر قطاعالتأمين في  خدماتالشركة  تقدم
 ات التالية:وتقدم الشركة المنتجھـ ١/٣/١٤٢٥وتاريخ  ١/٥٩٦ھـ والئحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم ٢/٦/١٤٢٤

 للتقاعد سخاء امج نبر  
 لجامعي حصاد للتعليم ا برنامج  
 مبروك للزواج امج نبر  
 السنبلة للصدقة الجارية امج نبر  
 عطاء للوقف األسري امج نبر 
  برنامج درع لضمان دخل األسرة  
  برنامج حماية لضمان قسط اإليجار  
  برنامج أمان لضمان القسط المدرسي 
  برنامج الحماية الجماعي 
 ج حماية القروضبرنام 
  والشركات الصغيرة والمتوسطةسسات منسوبى المؤلبرنامج أمان  

 ھيكل المساھمين .٣

الواحد  لایر سعودي للسھم ١٠مليون سھم بقيمة إسمية تعادل  ٣٥مليون لایر سعودي، مقسمة على  ٣٥٠يبلغ رأس مال الشركة المصرح به 
  م:٢٠١٥ديسمبر  ٣١سھم الشركة حتى تاريخ أيوضح الجدول أدناه ھيكل ملكية ، و

  نسبة الملكية %  ا ألسھم عدد  الجنسية  إسم المساھم
  %٣٠  ١٠٫٥٠٠٫٠٠٠  سعودي  بنك الجزيرة

  %٥  ١٫٧٥٠٫٠٠٠ سعودية  الجزيرة لألسواق الماليةشركة 
 %٥  ١٫٧٥٠٫٠٠٠ سعودية  شركة إتحاد األخوة للتنمية

 %٥  ١٫٧٥٠٫٠٠٠ سعودية  شركة خليفة عبداللطيف الملحم للمقاوالت
 %٥  ١٫٧٥٠٫٠٠٠ سعودية  شركة القصبي للمقاوالت المحدودة

 %٥  ١٫٧٥٠٫٠٠٠ سعودية  شركة مجموعة خالد البلطان لإلسثمار التجاري
 %٥  ١٫٧٥٠٫٠٠٠ سعودية  شركة التاج اإلقليمية للتطوير

 %٥  ١٫٧٥٠٫٠٠٠ سعودية  شركة الفواصل اإلقليمية لإلستثمار
 %٥  ١٫٧٥٠٫٠٠٠ سعودية  شركة صكوك اإلقليمية لإلستثمار

 %٣٠  ١٠٫٥٠٠٫٠٠٠ الجمھور
  %١٠٠  ٣٥٫٠٠٠٫٠٠٠  اإلجمالي

ديسمبر  ٣١بتاريخ المنتھية  السنة الماليةفي  أسھم الشركةمن فأكثر  %٥ون تلكالمساھمين الذين يمملكية كبار لم يحدث اي تغيير في و
  م.٢٠١٦
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 س اإلدارةلمج .٤

  مجلس االدارة: تشكيل ١-٤

م ٠٣/٠٧/٢٠١٦التي بدأت بتاريخ  لدورته الحاليةتم انتخاب اعضاء مجلس اإلدارة  قدوأعضاء  سبعةيتولى ادارة الشركة مجلس مؤلف من 
  م كما ھو موضح أدناه:٠٣/٠٧/٢٠١٦المنعقد بتاريخ للمساھمين في إجتماعھا العامة من قبل الجمعية م ٠٢/٠٧/٢٠١٩تنتھي بتاريخ و

  التمثيل  صفة العضوية  المنصب  عضوالإسم 
شركات إدارة العضوية في مجالس 

  خرىأمساھمة 

  غير تنفيذي  رئيس المجلس  سلطانلا ابراھيم عبدالمجيد
  
-  

  شركة إتحاد األخوة للتنمية
  بنك الجزيرة

  شركة أسمنت القصيم
  كابيتال الجزيرة شركة  كابيتال الجزيرة  تنفيذي غير  الرئيس نائب  الخيل أبا طارق زياد

  -  -  تقلمس  عضو  غيثمحمد بن  عبداللطيف
  -  -  تنفيذي  العضو المنتدب  نادرشاهعبداللطيف  صقر

  الشركة السعودية للخدمات المالية المساندة  بنك الجزيرة  غير تنفيذي  عضو  خالد عثمان العثمان
  كابيتال مكين شركة  -  ستقلم  عضو  ناصر الخليفة خليفة

  -  -  مستقل  عضو  سيف اليزن بن أحمد

  م:٠٢/٠٧/٢٠١٦ بتاريخم وانتھت ٠٣/٠٧/٢٠١٣الجدول أدناه تشكيل مجلس اإلدارة لدورته السابقة التي بدأت بتاريخ  وضحوي

  التمثيل  تصنيفال  المنصب  عضوالإسم 
شركات مساھمة العضوية في مجالس 

  خرىأ

 غير تنفيذي  رئيس المجلس  سلطانلا ابراھيم عبدالمجيد
  
-  

  شركة إتحاد األخوة للتنمية
  الجزيرةبنك 

  شركة أسمنت القصيم
  -  -  تقلمس  نائب الرئيس  غيثمحمد بن عبداللطيف 

  -  بنك الجزيرة  تنفيذي العضو المنتدب  نادرشاهعبداللطيف  صقر
  كابيتالالجزيرة شركة   الجزيرة كابيتال غير تنفيذي عضو  أبا الخيلطارقزياد

  السعودية للخدمات المالية المساندةالشركة   بنك الجزيرة غير تنفيذي  عضو  خالد عثمان العثمان
  أسمنت القصيم شركة  -  ستقلم  عضو  المشوحابراھيم سعد 

  إجتماعات مجلس اإلدارة ٢-٤

 حضور أدناه الجدول ويوضحم ٠٣/٠٧/٢٠١٦التي بدأت بتاريخ  الحالية دورتهالفترة في  خالل اإلدارة لمجلس إجتماعات ثالثة عقدت
  :االجتماعات لتلك المجلس أعضاء

  عضوالإسم 
  جتماعات تواريخ اإل

  عدد االجتماعات
  م ٠١/١٢/٢٠١٦  م ٢٨/٠٩/٢٠١٦  م ٠٣/٠٧/٢٠١٦

  ٣  √  √  √  السلطان ابراھيم عبدالمجيد
  ٣  √  √  √  الخيل أبا طارق زياد

  ٢  √  x  √  غيث بن محمد عبداللطيف
  ٢  √  √  x  خالد عثمان العثمان

  ٣  √  √  √  خليفة ناصر الخليفة 
  ٣  √  √  √  نادرشاه عبداللطيف صقر

  ٣  √  √  √  سيف اليزن بن أحمد 
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دول أدناه حضور ويوضح الج م ٠٢/٠٧/٢٠١٦تاريخ التي انتھت ب دورته األولى فيإجتماعات لمجلس اإلدارة  ثالثة الفترةخالل  عقدتكما 
  :أعضاء المجلس لتلك االجتماعات

  عضوالإسم 
  جتماعات تواريخ اإل

  عدد االجتماعات
  ٢٩/٠٥/٢٠١٦  م١٢/٠٥/٢٠١٦  م٢٣/٠٢/٢٠١٦

  ٢  √  x  √  السلطان ابراھيم عبدالمجيد
  ٣  √  √  √  محمد بن غيث عبداللطيف

  ٣  √  √  √  أبا الخيل طارق زياد
  ٣  √  √  √  صقر عبداللطيف نادرشاه

  ٢  √  √  x  المشوحابراھيم سعد 
  ٢  x  √  √  خالد عثمان العثمان

 مجلس اإلدارةجان ل ٣-٤

ة رارت بالشركاذ القخرفع مستوى اإلشراف والرقابة وضوابط اتتمارس اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة مھامھا ومسؤولياتھا الرامية الى 
تھا يد اجتماعاومواع ھيكل تلك اللجانو فيما يلي دور و من خارج المجلسأعضاء من المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس ضم وت

  :م٢٠١٦ديسمبر  ٣١المالية المنتھية في خالل السنة 

  اللجنة التنفيذية ١-٣-٤

ومتابعة قبل تقديمھا لمجلس اإلدارة  مراقبة اداء الشركة بشكل مستمر ومراجعة األھداف والميزانيات والخطط الماليةب التنفيذية تقوم اللجنة
ً ضمان سير اتنفيذھا و كما ھو موضح م ٠٣/٠٧/٢٠١٦دورتھا الحالية التي بدأت بتاريخ  خالل نياجتماع ت اللجنةوقد عقد لھالعمل وفقا

  :أدناه

  عدد االجتماعات  جتماعات تواريخ اإل  التصنيف  المنصب  عضوالإسم 
٠١/١٢/٢٠١٦  ٢٨/٠٩/٢٠١٦  

ً   السلطانابراھيم عبدالمجيد    ٢  √  √  غير تنفيذي  رئيسا
  ٢  √  √  غير تنفيذي  عضواً  ابا الخيلطارق زياد 

  ٢  √  √  غير تنفيذي  عضواً  خالد عثمان العثمان 
  ٢  √  √  تنفيذي  عضواً  صقر عبداللطيف نادرشاه

  ٢  √  √  مستقل  عضواً  سيف اليزن بن أحمد 

  كما ھو موضح أدناه:م ٠٢/٠٧/٢٠١٦التي انتھت بتاريخ في دورتھا األولى إجتماعات أربعة  الفترةخالل عقدت اللجنة  كما

 عدد االجتماعات  جتماعات تواريخ اإل  التصنيف المنصب  عضوالإسم 
٢٩/٠٥/٢٠١٦  ٢٧/٠٣/٢٠١٦  ٢٣/٠٢/٢٠١٦  ٢٧/٠١/٢٠١٦  

ً   السلطانابراھيم عبدالمجيد    ٤  √  √  √  √ غير تنفيذي  رئيسا
  ٤  √  √  √  √ غير تنفيذي  عضواً  ابا الخيلطارق زياد 

  ٤  √  √  √  √  تنفيذي  عضواً  نادرشاه عبداللطيف صقر 
  ٣  √  √  x  √  مستقل  عضواً  المشوح براھيما سعد

  لجنة المراجعة ٢-٣-٤

ابة ونظام الرق ير الماليةسؤلياته الرقابية الخاصة بالتقارالقيام بمتقوم بمساعدة مجلس اإلدارة في وأعضاء ثالثة ة من عتتكون لجنة المراج
 توقد عقد ، ملالعقيات مراقبة اإللتزام بالقوانين واألنظمة وقواعد واخالب الخاصةالداخلية وأعمال المراجعة الداخلية وإجراءات الشركة 

  :ثالثة اجتماعات كما ھو موضح أدناه م٠٣/٠٧/٢٠١٦التي بدأت بتاريخ  الحالية ادورتھ خالل اللجنة
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  التصنيف  المنصب  عضوالإسم 
  جتماعات تواريخ اإل

  عدد االجتماعات
١٦/١٠/٢٠١٦  ٢٢/٠٩/٢٠١٦  ١١/٠٨/٢٠١٦  

ً   خليفة ناصر الخليفة   ٣  √  √  √  مستقل   رئيسا
  ٣  √  √  √  مستقل   عضواً   عادل صالح الحوار
  ٣  √  √  √  مستقل   عضواً   محمد علي العماري

  كما ھو موضح أدناه:م ٠٢/٠٧/٢٠١٦في دورتھا األولى التي انتھت بتاريخ  اجتماعين الفترةخالل عقدت اللجنة  كما

  عدد االجتماعات  جتماعات اإل تواريخ  التصنيف  المنصب  عضوالإسم 
٠٢/٠٥/٢٠١٦  ٢٧/٠١/٢٠١٦  

ً   المشوحابراھيم  سعد   ٢  √  √   مستقل  رئيسا
  ٢  √  √  غير تنفيذي  عضواً  الحرابي محمد إبراھيم
  ٢  √  √   مستقل  عضواً    الصليع محمد خالد

  لجنة اإلستثمار ٣-٣-٤

عوائد  نمواإلستثمار الخاصة بالشركة بعد الموافقه عليھا من مجلس اإلدارة وذلك لضمان  استراتيجياتعلى تنفيذ لجنة االستثمار  تشرف
وقد عقدت اللجنة خالل ،  الجھات التشريعيةالصادرة عن اإلستثمارات، بما ال يتعارض مع احكام الشريعة اإلسالمية واألنظمة والتوجيھات 

  ن كما ھو موضح أدناه: عياجتمام ٠٣/٠٧/٢٠١٦التي بدأت بتاريخ دورتھا الحالية 

  عدد االجتماعات  جتماعات تواريخ اإل  التصنيف  المنصب  عضوالإسم 
٠١/١٢/٢٠١٦  ٢٨/٠٩/٢٠١٦  

ً   ابا الخيل طارق زياد   ٢ √ √  غير تنفيذي  رئيسا
  ٢  √  √  غير تنفيذي  عضواً  السلطان ابراھيم عبدالمجيد
  ٢  √  x  مستقل  عضواً  غيثمحمد بن  عبداللطيف

  ٢ √ √  تنفيذي  عضواً  نادرشاهعبداللطيف صقر 

  كما ھو موضح أدناه:م ٠٢/٠٧/٢٠١٦في دورتھا األولى التي انتھت بتاريخ  اجتماعين الفترةخالل عقدت اللجنة  كما

  التصنيف  المنصب  عضوالإسم 
  عدد االجتماعات  جتماعات تواريخ اإل

٢٧/٠٣/٢٠١٦  ٢٧/٠١/٢٠١٦  
ً   ابا الخيل طارق زياد   ٢ √ √  غير تنفيذي  رئيسا

  ٢  √  √  غير تنفيذي  عضواً  السلطان ابراھيم عبدالمجيد
  ٢  √  √  مستقل  عضواً  بن غيثمحمد  عبداللطيف

  ٢ √ √  تنفيذي  عضواً  نادرشاهعبداللطيف صقر 

  لجنة  الترشيحات والمكافآت ٤-٣-٤

بعد  ر التنفيذيينكباواللجان المنبثقة أعضاء و بترشيح اعضاء مجلس اإلدارة التوصية لجنة الترشيحات والمكافآت سؤولياتوم مھامتشمل 
رة مجلس اإلدا ة ھيكلمراجع، باالضافة الى  التأكد من توفر المھارات المناسبة والقدرات والمؤھالت المطلوبة ومالئمة األشخاص المرشحين

راحات يم اإلقتك تحديد نقاط الضعف والقوة في مجلس اإلدارة وتقدوكذلعليه ھا ؤورفع التوصيات الخاصة بالتعديالت التي يمكن إجرا
ة ت الخاصسياسات األجور والمكافآ، كما تشمل مھامھا االشراف على  الخاصة بمعالجة نقاط الضعف بما يتماشى مع مصلحة الشركة

ً وقد عقدت اللجنة اجتماع،  كبار التنفيذيينوبأعضاء مجلس اإلدارة  م كما ھو ٠٣/٠٧/٢٠١٦يخ التي بدأت بتارالحالية  دورتھا خالل اً واحد ا
  موضح أدناه: 
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  التصنيف  المنصب  عضوالإسم 
عدد االجتماعات   جتماعات تواريخ اإل

١٠/١٠/٢٠١٦  
ً   غيثمحمد بن عبداللطيف    ١  √  مستقل  رئيسا

  ١  √  غير تنفيذي  عضواً  الشبيليعبدالرحمن  طارق
  ١  √  غير تنفيذي  عضواً  ياسر علي الحديثي 

ً إجتماع الفترةخالل عقدت اللجنة  كما   كما ھو موضح أدناه:م ٠٢/٠٧/٢٠١٦في دورتھا األولى التي انتھت بتاريخ  اً واحد ا

  التصنيف  المنصب  عضوالإسم 
عدد االجتماعات   جتماعات تواريخ اإل

٢٩/٠٥/٢٠١٦  
ً   غيثمحمد بن عبداللطيف    ١  √  مستقل  رئيسا

  ١  √  غير تنفيذي  عضواً  الشبيليعبدالرحمن  طارق
  ١  x  غير تنفيذي  عضواً  ياسر علي الحديثي 

  المخاطرلجنة  ٥-٣-٤

بما  اإلدارةمن مجلس  إقرارھابعد استراتيجية إدارة المخاطر بالشركة على اللجنة باإلشراف تقوم وأعضاء ثالثة من  المخاطرتتكون لجنة 
ً إم ٠٣/٠٧/٢٠١٦الحالية التي بدأت بتاريخ  دورتھا خالل اللجنة ، وقد عقدتالحد من تعرض الشركة للمخاطر يضمن  كما ھو   واحداً جتماعا

  :موضح أدناه

  التصنيف  المنصب  عضوالإسم 
  جتماعات تواريخ اإل

  عدد االجتماعات
١١/٠٨/٢٠١٦  

ً   خليفة ناصر الخليفة   ١  √  مستقل   رئيسا
  ١  √  مستقل   عضواً  عادل صالح الحوار

  ١  √  غير تنفيذي  عضواً  إبراھيم محمد الحرابي

ً إجتماعخالل العام عقدت اللجنة  كما   كما ھو موضح أدناه:م ٠٢/٠٧/٢٠١٦في دورتھا األولى التي انتھت بتاريخ  اً واحد ا

  عدد االجتماعات  جتماعات تواريخ اإل  التصنيف  المنصب  عضوالإسم 
١٢/٠٥/٢٠١٦  

ً   المشوحابراھيم  سعد   ١  √   مستقل  رئيسا
  ١  √ غير تنفيذي   عضواً  الحرابي محمد إبراھيم
  ١  √   مستقل  عضواً    الصليع محمد خالد

  الھيئة الشرعية ٦-٣-٤

 بأعمالتقديم الرأي الشرعي فيما يتعلق لية ة مسؤووتتولى اللجن،  ثالثة أعضاء متخصصين في االقتصاد االسالميتتكون الھيئة الشرعية من 
اً جتماعم إ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ية المنتھية بتاريخ السنة المال وقد عقدت اللجنة خاللبما يضمن توافقھا مع أحكام الشريعة االسالمية ، شركة ال

  كما ھو موضح أدناه:واحد  واحداً 

  المنصب  عضوالإسم 
  جتماعات تواريخ اإل

  عدد االجتماعات
  م١٦/١٠/٢٠١٦

ً   الشيخ الدكتور محمد علي القري   ١ √  رئيسا
 ٠ x  عضواً الشيخ الدكتور يوسف عبدهللا الشبيلي 

  ١ √  عضواً الشيخ الدكتور عبدهللا عبدالعزيز المصلح 
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 كبار التنفيذيين بالشركة  .٥

  الرئيس المالي المكلف – علي أكبر شيخ

تكافل  ةالجزير انضم الى شركةو سنة في مجال المحاسبة واإلدارة المالية ٢٣خبرة ويمتلك صل على شھادة البكالوريوس في التجارة اح
  .م تم تعيينه بوظيف الرئيس المالي المكلف٢٠١٦في عام و ماليةللم كمدير أول ٢٠١٢تعاوني عام 

  نائب الرئيس للعمليات - حاتم فرانسيس عياد

يرة تكافل تعاوني لى شركة الجزسنة في إدارة العمليات والمشاريع وإنضم إ ١٥ويمتلك خبرة ، ودرجة الماجستير في االقتصاد حاصل على 
  نائب الرئيس للعمليات. بوظيفةم ٢٠١١في عام 

  نائب الرئيس للموارد البشرية - نسرين عبدالعزيز بنجر

انضمت الى ، لبشرية سنة في مجال اإلدارة والمبيعات والموارد ا ١٧تمتلك خبرة ورجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية دعلى  حاصلة
  .م٢٠١٤في عام  نائب الرئيس للموارد البشرية بوظيفةشركة الجزيرة تكافل 

  الخدمات األكتوارية مدير - محمد أزرول ابو حسن

سنوات في  ٥ م ويمتلك خبرة٢٠١٥في عام انضم الى شركة الجزيرة تكافل تعاوني ودرجة الماجستير في العلوم اإلكتوارية صل على اح
  لخدمات األكتوارية.إدارة امجال 

  دارة المخاطرإلرئيس نائب ال - جان باتريك كاسارد

الرقابة االئتمانية جال سنة في م ١٤يمتلك خبرة درجة الدراسات العليا في اإلدارة المصرفية ، وصل على شھادة الدروس التقنية المصرفية اح
  دارة المخاطر.إلرئيس نائب الم أنضم الى شركة الجزيرة تكافل بوظيفة ٢٠١٥في عام ، و إللتزاموا

  مدير إعادة التأمين -جينو فيليب جورج 

شركة ضم إلى وإننظم المعلومات االدارية سنة في مجال الحسابات و ١٢ويمتلك خبرة ، درجة الماجستير في إدارة األعمال صل على اح
  بوظيفة مدير اعادة التأمين.م ٢٠١١في عام الجزيرة تكافل تعاوني 

  إدارة اإللتزام رئيس - القرنيعبداهللا أحمد 

، لتدقيق الداخلي ومكافحة غسيل األموال وااإللتزام سنوات في مجال  ١٠ويمتلك خبرة  ،ودرجة الماجستير في إدارة األعمال حاصل على 
 .رئيس إدارة اإللتزامبوظيفة م ٢٠١٦نوفمبر  إنضم إلى الشركة في شھر

  دارةوأمين مجلس اإل المراجعة الداخليةرئيس  -عايض مطر القثامي 

الداخلية وااللتزام وإدارة  عاماً من الخبرة في مجال المراجعة ٢١يمتلك ، على دبلوم زمالة اإللتزام بأنظمة التأمين مدقق داخلي معتمد حاصل 
ُ رئيسم ٢٠١١الشركة في عام انضم إلى ،  عضوية لجان المراجعة في عدة بنوك وشركات سعوديةوالفروع  ً خلية وأمينلمراجعة الدال ا  ا

  مجلس اإلدارة.ل

  



                                                                 
 
  

8 
 

 كبار التنفيذيينوعضاء مجلس اإلدارة وبدالت أمكافآت وأجور  .٦

الذين تلقوا أعلى المكافآت  عضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار التنفيذيينالمدفوعة أل والبدالت جوراألكافآت والميوضح الجدول أدناه 
  (ألف لایر سعودي): م:٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتھية بتاريخ  الماليةالسنة ثناء أ والتعويضات

  البيان
عضاء األ

  التنفيذيين
عضاء غير األ

  التنفيذيين 
عضاء األ

  ين المستقل

 خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت
ي العضو المنتدب والمدير المال والتعويضات بما فيھم

  المكلف (صافى)
  ٥٣٦  -  -  -  الرواتب و التعويضات 

  ١٩٣  ٤٩٫٥  ٩٣  ٣٠  البدالت 
  ٢١٨  ٢٤٠  ٤٨٠  ١٢٠  المكافآت الدورية والسنوية 

  -  -  -  -  الخطط التحفيزية 

أي تعويضات أو مزايا عينية 
أخرى تدفع بشكل شھري أو 

  سنوي 
-  -  

  
-  

    
-   

  :أعضاء لجان مجلس االدارةوتعويضات ت مكافآ .٧

 ألف لایر سعودى. ١٫٣٣٨م مبلغ ٢٠١٦أعضاء لجان مجلس االدارة خالل عام وتعويضات بلغ اجمالى مكافأت 

 : في الشركةأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين و/أو أقاربھم من الدرجة األولى ملكية  .٨

كبار   أعضاء مجلس اإلدارة  
  التنفيذيين

  

ان
لط
س
 ال
يم
اھ
بر
د ا
جي
لم
بدا
ع

  

د 
حم
 م
ف
طي
الل
بد
ع

ث
غي

ن 
ب

  

يل
لخ
ا ا
 أب
ق
ار
 ط
اد
زي

اه  
ش
در
 نا
ف
طي
الل
بد
 ع
قر
ص

  

ان
ثم
لع
ن ا
ما
عث

د 
خال

فة  
خلي
 ال
صر

 نا
فة
خلي

مد  
أح

ن 
ن ب
يز
 ال
ف
سي

جر  
 بن
يز
عز
دال
عب

ن 
ري
س
ن

  

بداية 
  العام

 مباشرة
#  ٤٫٠٠٠  -   -   ١٫٠٠٠  ٤٤٫٠٠٠  ١٫٠٠٠  ١٫٠٠٠  ١٫٠٠٠  

% ٠٫٠١١٤  -   -   ٠٫٠٠٢٩  ٠٫١٢٥٧  ٠٫٠٠٢٩  ٠٫٠٠٢٩  ٠٫٠٠٢٩  

غير 
  مباشرة

#  ١٢٫٢٥٠٫٠٠٠  ١٢٫٢٥٠٫٠٠٠  ١٫٧٥٠٫٠٠٠  -   ١٤٫٠٠٠٫٠٠٠   -   -   -  

%  ٣٥  ٣٥  -   -   ٤٠   -   -   -  

التغير 
خالل 
  العام

 مباشرة
#   -   -   -  ٤٫٠٠٠  -   ١٫٠٠٠  -   ٣٠٫٣٢٩  

%  -   -   -  ٠٫٠١١٤  -   ٠٫٠٠٢٩  -   ٠٫٠٨٦  

غير 
  مباشرة

#   -   -   -  ١٢٫٢٥٠٫٠٠٠   -   -   -   -  

%   -   -   -  ٣٥   -   -   -   -  

نھاية 
  العام

 مباشرة
#  ١٫٠٠٠  ١٫٠٠٠  ١٣٫٦٧١  ١٫٠٠٠  ١٫٠٠٠  ١٫٠٠٠   -   -  

% ٠٫٠٠٢٩  ٠٫٠٠٢٩  ٠٫٠٣٩  ٠٫٠٠٢٩  ٠٫٠٠٢٩  ٠٫٠٠٢٩   -   -  

غير 
  مباشرة

#  ١٢٫٢٥٠٫٠٠٠  -   ١٫٧٥٠٫٠٠٠  -   ١٤٫٠٠٠٫٠٠٠   -   -   -  

%  ٣٥  -   ٥  -   ٤٠   -   -   -  
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 العالقةاألطراف ذات مع عامالت تال .٩

  م:٢٠١٦ديسمبر  ٣١عالقة خالل السنة المالية المنتھية بتاريخ كة بالتعامالت الموضحة ادناه مع أطراف ذات قامت الشر

 طبيعة التعامل الجھة ذات العالقة
  مبلغ التعامل

(ألف لایر  
 سعودى)

   عمليات المساھمين

 ٨٫٠٥٦ استثمارات محتفظ بھا لدى البنك األرباح الناتجة من  ساھمم -بنك الجزيرة 

 ١٢٫٢٥٠ توزيعات أرباح الشركاء المؤسسين

 ٩٠٦ استثماريةصناديق االستثمارات في  األرباح الناتجة من ساھمم -الجزيرة كابيتال 

    عمليات التأمين

  ساھمم -بنك الجزيرة 
 أقساط التأمين المكتتبة مقابل وثيقة حماية محفظة التمويل الشخصي

  م٧/٨/٢٠١٧الى  ٨/٨/٢٠١٦الخاصة بالبنك للفترة من 
١٧٫٩١٣  

  ساھمم -بنك الجزيرة 
خاصة ي الأقساط التأمين المكتتبة مقابل وثيقة حماية محفظة التمويل العقار

  م٠١/٠٦/٢٠١٧م الى ٢/٦/٢٠١٦للفترة من بالبنك 
١٥٫٥٠٨  

  ساھمم -بنك الجزيرة 
لفترة لبنك أقساط التأمين المكتتبة مقابل وثيقة الحماية الجماعية لموظفي ال

  م٣٠/٠٤/٢٠١٧م الى ١/٥/٢٠١٦من 
١٫٨٥٦  

ساھمم -بنك الجزيرة 
ترة للف  كحماية القروض لمنسوبي البنأقساط التأمين المكتتبة مقابل وثيقة  

  م٣٠/٠٤/٢٠١٧م الى ١/٥/٢٠١٦من 
٥٤٤  

  ٨٫٥٠٢  تعويضات مدفوعةساھمم -بنك الجزيرة 

  ١٫٢٠٣  العائد على االستثمارات ساھمم -بنك الجزيرة 

  ٢٥٫٠٩٠  المصروفات العمومية واالدارية للشركة قيمة تحمل البنك من  ساھمم -بنك الجزيرة 

 ١٫٠١٣ ت والبدالتآالمكاف اإلدارة مجلسأعضاء 

  ٩٤٧  )صافى( ت والبدالتآالرواتب والمكاف  كبار التنفيذيين 

 ٣٥  أقساط سنوية لوثائق تأمين حماية وادخار اإلدارة مجلسأعضاء 

  ٢٧٫٥  وادخارقساط سنوية لوثائق تأمين حماية أ  كبار التنفيذيين

  :م٢٠١٦ديسمبر  ٣١عالقة بتاريخ  ذات أطراف )إلى/ من ( مستحق

 طبيعة التعامل الجھة ذات العالقة
  المبلغ المستحق

 (ألف لایر سعودى) 

 ٧٨٫٨٧٧أرصدة بنكية  مساھم -بنك الجزيرة 

 ١٠٠٫٥٠٨ صناديق أستثماريةأستثمارات فى  مساھم -الجزيرة كابيتال 

 ٢٧٢٫٩٠٠أستثمارات محتفظ بھا حتى تاريخ االستحقاق مساھم -بنك الجزيرة 

 ٣٥٫٠٠٠  وديعة نظامية مساھم -بنك الجزيرة 

 ٤٣أقساط تأمين مستحقة مساھم -بنك الجزيرة 

 ٣٫٦٦٥ينلموظفلومبالغ نھاية الخدمة  من المصروفات االدارية والعموميةنسبة التحمل  مساھم -بنك الجزيرة 

 النظامية: الجزاءات و القيود .١٠

لربع ف والتفتيش عن انظراً لتأخر الشركة في دفع تكاليف اإلشرالایر لمؤسسة النقد العربي السعودي  ٦٦ غرامة قيمتھا قامت الشركة بدفع
  م.٢٠١٤األول من عام 
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 المالية المسائلأبرز  .١١

 األرباح والخسائر: ١-١١

 مقارنة بمبلغ الف لایر ٢٥٫٩١٩قبل الزكاة وضريبة الدخل قدرھا  أرباح م٢٠١٦ديسمبر  ٣١حققت الشركة فى السنة المالية المنتھية فى 
% ، ويعود سبب ٤٧الف لایر ونسبتھا  ٨٫٢٥٨م بزيادة قدرھا ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الف لایر  في السنة المالية المنتھية فى  ١٧٫٦٦١قدره 

  من:بالسنة المالية الماضية الى كل  ارتفاع أرباح السنة المالية الحالية مقارنة

ية السنة المالية الحالية ألف لایر بنھا ٢١٫٥٢٥أوالً: زيادة فائض إكتتاب عمليات التأمين حيث حققت الشركة فائض من عمليات التأمين بمبلغ 
مو إجمالي أقساط ننتيجة   %٤٤ھا م بزيادة نسبت٢٠١٥ديسمبر  ٣١ألف لایر في نھاية السنة المالية المنتھية فى  ١٤٫٩٥٩مقارنة بمبلغ 

بنھاية السنة المالية  ألف لایر ٧٦٫١٦٦م الى ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الف لایر في نھاية السنة المالية المنتھية في  ٧١٫١٤٨التأمين المكتتبة من 
صروفات العمومية نخفاض الموإ %١٧٨يرادات االخرى بنسبة وزيادة الدخل من استثمارات حملة الوثائق واال %٧الحالية بنسبة نمو قدرھا 

  . %٢٢واالدارية  بنسبة 

ً : زيادة العائد على إستثمارات   ٦٫٠٥٣المساھمين مبلغ  مقارنة بالعام الماضى حيث بلغ العائد على استثمارات %٤٦بنسبة  المساھمينثانيا
  م.٢٠١٦لعام ألف لایر  ٨٫٨٦٣م مقارنة بمبلغ ٢٠١٥لعام ألف لایر 
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  : من تاريخ  التاسيس للشركة ةالماليكز االمر ٢-١١

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ موجودات عمليات التأمين

 ألف لایر سعودى ألف لایر سعودى ألف لایر سعودى  

  ١٩٫٣١٨  ٤٥٫٨٠٤  ٥٨٫٩٨٤ النقد وما في حكمه
ة إستثمارات متاحة للبيع محتفظ بھا لتغطية المطلوبات المرتبط

 بالوحدات
١٠٫٩٥٣  ٣٧٫١٠٥  ٦٩٫٩٥٣  

  ٤٤٢  ١٫١٠٨  ٢٢٢ إشتراكات مدينة، صافي

  ١٥٦  ٨٫٤٨٦  ٦٫٩١٢ حصة معيدي التأمين من إشتراكات التأمين غير المكتسبة

حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية تتضمن مطالبات 
 لم يتم اإلبالغ عنھا

١٫٩٩٨  ٥٫٩٦٦  ١٢٫٠٠٩  

  ٢٫١٤٢  ٢٫٠٥١  ٣٫٦٦٥ جھة ذات عالقةمبالغ مستحقة من 

  ٨٠  ٢٤٦  ٢٨٨ مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى

  ٣٥٫٠٨٩  ١٠٠٫٧٦٦  ١٥٢٫٠٣٣ إجمالي موجودات عمليات التأمين

  موجودات المساھمين 

  ٦٫٦٦٦  ١١٫٤٦٣  ٢٢٫٨٩٣  النقد وما في حكمه

  -  ٣٣١ - دفعة مقدمة لإلستثمار

  ٢٧١٫٢١٥  ٢٧٠٫٢٦١  ٢٧٢٫٩٠٠ استثمارات محتفظ بھا حتى تاريخ اإلستحقاق 

  ٤٠٫٧٢٣  ٤١٫١٤٩  ٣١٫٢٠٦ استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

  ١٫٧٣٩  ١٤٫٥٣٩  ١٩٫٨٢٥ مبالغ مستحقة من عمليات التأمين

  ٣٥٫٠٠٠  ٣٥٫٠٠٠  ٣٥٫٠٠٠ وديعة نظامية

  ٣٥٥٫٣٤٣  ٣٧٢٫٧٤٣  ٣٨١٫٨٢٤ إجمالي موجودات المساھمين

  ٣٩٠٫٤٣٢  ٤٧٣٫٥٠٩  ٥٣٣٫٨٥٧ إجمالي الموجودات 
        

   مطلوبات وفائض عمليات التأمين

   مطلوبات عمليات التأمين

  ١١٫٩٩١  ٣٧٫٧٠٠  ٧١٫١٥٣ إحتياطي أنشطة التأمين 

  ٩٫٨٦٢  ١٧٫٢١٥  ١٧٫٨٩٣ اشتراكات غير مكتسبة 

  ٤٫٥٣٧  ١٠٫١٦٩  ١٧٫٣٩٩ مطالبات لم يتم اإلبالغ عنھامطالبات تحت التسوية تتضمن 

  ٢١٩  ٣٥٦  ٣٨٦ إشتراكات مقدمة

  ١٨٥  ١٩٠  ٤٥٩ وديعة إشتراكات

  ١٫٧٣٦  ١١٫٤٩٠  ١١٫١٦٩ ذمم دائنة لمعيدي التأمين

  ٤٫٥٤٦  ٧٫١٢٧  ٩٫٦٧٣ مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 

  ١٫٧٣٩  ١٤٫٥٣٩  ١٩٫٨٢٥ مبالغ مستحقة لعمليات المساھمين 

  ١٤٧  ٣٥٧  ١٫٩٢٤ مكافأة نھاية الخدمة للموظفين

  ٣٤٫٩٦٢  ٩٩٫١٤٣  ١٤٩٫٨٨١ إجمالي مطلوبات عمليات التأمين

   فائض عمليات التأمين

  ١٢٧  ١٫٦٢٣  ٢٫١٥٢ الفائض من عمليات التأمين 

  ٣٥٫٠٨٩  ١٠٠٫٧٦٦  ١٥٢٫٠٣٣ إجمالي مطلوبات وفائض عمليات التأمين
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   مطلوبات وحقوق المساھمين 

   مطلوبات المساھمين

  ٤٦٨  ٢٤٧  ١٫٦٣٠ مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

  ١٣  ٧٧٩  ١٫٣٣٠ زكاة وضريبة دخل مستحقة الدفع 

  ٤٨١  ١٫٠٢٦  ٢٫٩٦٠ إجمالي مطلوبات المساھمين

   حقوق المساھمين

 ٣٥٠٫٠٠٠  ٣٥٠٫٠٠٠  ٣٥٠٫٠٠٠ رأس المال 

  ١٫٩٥٥  ٥٫٤٨٧  ١٠٫٦٧١ إحتياطي نظامي

  ٢٫٩٠٧  ١٦٫٢٣٠  ١٨٫١٩٣ أرباح مبقاة

  ٣٥٤٫٨٦٢  ٣٧١٫٧١٧  ٣٧٨٫٨٦٤ إجمالي حقوق المساھمين

  ٣٥٥٫٣٤٣  ٣٧٢٫٧٤٣  ٣٨١٫٨٢٤ إجمالي مطلوبات وحقوق المساھمين
إجمالي مطلوبات وفائض عمليات التأمين ومطلوبات وحقوق 

 المساھمين
٣٩٠٫٤٣٢  ٤٧٣٫٥٠٩  ٥٣٣٫٨٥٧  

 

 من تاريخ  التاسيس نتائج عمليات التأمين ملخص ٣-١١

  ٢٠١٦ ٢٠١٥ 

يوليو  ٣للفترة من 
 ٣١حتى  ٢٠١٣

  ٢٠١٤ديسمبر 

 ألف لایر سعودى ألف لایر سعودى ألف لایر سعودى

  ٣٠٫٢٠٦ ٧١٫١٤٨ ٧٦٫١٦٦ إجمالي اإلشتراكات المكتتبة

  )١٠٫٢١٤( )٢٩٫٧٥٣( )٣٧٫٤٨٠( ، صافىاإلشتراكات اإلستثمارية

  )٢٫٣٣٣( )١٨٫٣٣٢( )١٥٫٢٨٧( اإلشتراكات المسندة

  )١١٫٦١٦( )٧٨( ٣٫٦١١ المخصصات الفنية

  ٦٫٠٤٣ ٢٢٫٩٨٥ ٢٧٫٠١٠ صافي إيرادات التأمين

  )٢٫٦٥٩( )٢٫٧٧١( )٢٫٩٥٠( صافي المطالبات المتكبدة

  )٨٨٢( )٢٫٢٦١( )٢٫٤٧٦( تكاليف اإلستحواذ على وثائق تأمين ورسوم اإلشراف والتفتيش 

  )٥٫٩٩٨( )٦٫٤٢١( )٥٫٠٣٢( صافي مصروفات عمومية وإدارية

  -  -  ١٫٢٠٣  إيرادات استثمارات

  ٤٫٧٦٢ ٣٫٤٢٧ ٣٫٧٧٠ إيرادات أخرى
  ٢١٫٥٢٥ ١٤٫٩٥٩ ١٫٢٦٦الفائض للفترة من عمليات التأمين

  رية في النتائج التشغيليةالفروقات الجوھ  ٤-١١

  .ةا الشركأو أي توقعات أعلنتھلم يكن ھناك أي فروقات جوھرية في النتائج التشغيلية للعام الحالي عن نتائج السنة السابقة 
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  دارية والعمومية لعمليات التأمينالمصروفات اإل  ٥-١١

ألف  ٢٩٫٤٦٥بلغاً وقدره م م٢٠١٦ديسمبر  ٣١بتاريخ  المنتھية السنة الماليةاإلدارية والعمومية لعمليات التأمين في المصروفات  بلغ إجمالى
ً لإلتفاقية وقد تحمل بنك الجزيرة جزءاً من تلك المصاريف ،  لایر سعودى ملتھا يف التي تحصافي المصارالموقعة مع البنك ليصبح وفقا

  .ألف لایر سعودى ٥٫٠٣٢الشركة 

 اجمالي أقساط التأمين المكتتبة  ٦-١١

عودى موزعة بين ألف لایر س ٧٦٫١٦٦م مبلغ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١التأمين المكتتبة خالل الفترة المالية المنتھية فى بلغت أجمالى اقساط 
  دناه:أ ينموضحالقطاعى االعمال 

  

  قساط التأمين المكتتبةاجمالي التوزيع الجغرافي إل ٧-١١

  م (ألف لایر سعودى):٢٠١٦ديسمبر  ٣١بتاريخ  المنتھيةللفترة  ألقساط التأمين المكتتبةتحليل الجغرافى الالجدول ادناه يوضح 

  المجموع  المنطقة الغربية  المنطقة الشرقية  المنطقة الوسطى  
  ٧٦٫١٦٦  ٦٦٫٩٣٧  ٣٫٢٩٧  ٥٫٩٣٢  اقساط التأمين المكتتبة  إجمالى

  

  من تاريخ  التاسيس نتائج عمليات  المساھمين ملخص ٨-١١

يوليو  ٣للفترة من   ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
ديسمبر  ٣١حتى  ٢٠١٣

  ألف لایر سعودى  ألف لایر سعودى  ألف لایر سعودى
  ١٫١٣٩  ١٣٫٤٦٣  ١٩٫٣٧٣فائض عمليات التأمين منحصة المساھمين 
  ١٠٫٩٤٩  ٦٫٠٥٣  ٨٫٨٦٣ إيرادات اإلستثمار

  ١٢٫٠٨٨  ١٩٫٥١٦  ٢٨٫٢٣٦ اإليرادات إجمالى
  )٢٫٣١١(  )١٫٨٥٥(  )٢٫٣١٧(داريةاإلو عموميةال مصروفاتصافي ال

  ٩٫٧٧٧  ١٧٫٦٦١  ٢٥٫٩١٩ صافي إيرادات المساھمين قبل الزكاة وضريبة

  

  

ألف لایر سعودى

أفراد

مجموعات
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 المدفوعات النظامية ٩-١١

  نوع  المدفوعات النظامية
  خالل السنة المالية مدفوعة

  ألف لایر سعودى
 م٢٠١٦ديسمبر  ٣١مستحقة بتاريخ 

  ألف لایر سعودى
  ١٫٢١٧  ٦٤٨  الزكاة

  ١١٣  ٧٣  ضريبة الدخل
  ١٤  ٦٧٣  ضريبة اإلستقطاع

  ٤٥  ٣٩٤رسوم اإلشراف الخاصة بمؤسسة النقد العربي السعودي
  ٩٥  ١٫٠٤٠  التأمينات اإلجتماعية (وتشمل حصة الشركة وحصة الموظفين)

 إستحقاقات الموظفين ١٠-١١

ً لنظام العمل السعودي  مةنھاية الخد مكافآتالرصيد المتراكم الخاص ب ، وقد بلغ فيما يتعلق بمكافآت وأجور الموظفين، فيتم دفعھا وفقا
  ين.ولم تقم الشركة بأي إستثمارات لمصلحة الموظف،  م٢٠١٦ ديسمبر ٣١حتى تاريخ  الف لایر سعودي ١٫٩٢٤ لموظفي الشركة

  المعايير المحاسبية ١٢-١١

ً للمعايير الدولية للتقارير المالية وليس  ً لمعايير المحاسبة الصايتم اعداد القوائم المالية للشركة وفقا دية للمحاسبين لھيئة السعوادرة عن وفقا
  شركة.المالية لل لقوائماالقانونيين ولم تتأثر القوائم المالية بشكل جوھري بھذه الممارسة واليوجد أي تحفظ من المحاسبين الخارجيين على 

ريخ ) بتا١/١٢٢٣١/١٥رقم (ص/الھيئة تعميم  لكوكذ ٢٥/٣/٢٠١٤) بتاريخ ٤/٢٩٧٨باالشارة الى تعميم ھيئة سوق المال رقم (
تفاصيل خطة تطبيق  م ٢٠١٦م و ٢٠١٥ضرورة تضمين تقرير مجلس اإلدارة للعامين الماليين  على فيھما الھيئة ؤكد ت والتيم ١٢/٨/٢٠١٥

 مابكل المسبق زامھا ركة تؤكد التفإن الش م ،٠١/٠١/٢٠١٧ابتدأ من  لذلكمعايير المحاسبة الدولية ومراحل تطبيقھا ومدى استعداد الشركة 
ً لمعايير ائھا تم إعداد القوائم المالية للشركة منذ انشاي عاله حيثأھيئة السوق المالية المذكورين  يتعميمفي جاء  لية ويتم لمحاسبة الدووفقا

 القوائم المالية للشركة.بلى ذلك بصفة مستمرة فى تقرير مراجعى الحسابات إاالشارة 

 م٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتھية بتاريخ  المالية السنةاعتماد القوائم المالية خالل  ١٣-١١

 يوضح الجدوللمجلس وامفوض عن العضو ال ئيس مجلس اإلدارة بصفتهورالسنوية من قبل لجنة المراجعة القوائم المالية األولية و يتم إعتماد
  :الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد على نشرھاباالضافة الى تواريخ القوائم المالية  إعتمادأدناه تواريخ 

  

  اعتماد العضو المفوضتاريخ   تاريخ استالم عدم ممانعة مؤسسة النقد  لجنة المراجعة اعتمادتاريخ   الفترة
  م ١٩/٠٤/٢٠١٦  م١٨/٠٤/٢٠١٦  م (بالتمرير)١٧/٠٤/٢٠١٦  م٢٠١٦الربع األول 
  م ٢٤/٠٧/٢٠١٦  م٢٤/٠٧/٢٠١٦  م (بالتمرير)٢١/٠٧/٢٠١٦  م٢٠١٦الربع الثاني 
  م ١٩/١٠/٢٠١٦  م ١٩/١٠/٢٠١٦  م ١٦/١٠/٢٠١٦  م٢٠١٦الربع الثالث 
  م ١٧/٠١/٢٠١٧  م١٧/٠١/٢٠١٧  م ١٥/٠١/٢٠١٧  م٢٠١٦الربع الرابع 

  م٠٥/٠٣/٢٠١٧  م٠٢/٠٣/٢٠١٧  م (بالتمرير)١٣/٠٢/٢٠١٧  م٢٠١٦القوائم السنوية لعام 

  

 على المساھمينتوزيع األرباح  ١٤-١١

  سياسة توزيع األرباح ١-١٤-١١

  توزع أرباح المساھمين في حال اقرارھا على الوجه التالي:

  .تجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة .١
ياطى لغ االحتب) من األرباح الصافية  لتكوين احتياطى نظامى ويجوز للجمعية العامة العادية وقف ھذا التجنيب متى %٢٠يجنب ( .٢

  المدفوع.المذكور إجمالى رأس المال 
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 تياطى إضافىلتكوين اح  أن تجنب نسبة مئوية من األرباح السنوية الصافية –بناء على اقتراح مجلس اإلدارة  –للجمعية العامة العادية  .٣
  وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة تقررھا الجمعية العامة.

  لمدفوع.) من رأس المال ا%٥يوزع من الباقى بعد ذلك دفعة أولى للمساھمين ال تقل عن ( .٤
  يوزع الباقى بعد ذلك على المساھمين بوصفة حصة من األرباح أو يحول الى حساب اإلرباح المبقاة. .٥
لمادة وفقاً للقواعد ا) من ھذه ٤( توزيع أرباح دورية تخصم من األرباح السنوية المحددة فى الفقرة –بقرار من مجلس اإلدارة  –يجوز  .٦

 المختصة.المنظمة لذلك  الصادرة من الجھات 

  خالل الفترة األرباح اتتوزيع ٢-١٤-١١

 سھم لكل ھللة ٥٠ بواقع مالال رأس من %٥ تعادل م٢٠١٦عن الربع األول من عام  المساھمين على أرباح بتوزيع قامت الشركة خالل العام
ماعھا المنعقد بتاريخ في إجتذلك أقرت الجمعية العامة للشركة بعد أن لایر  ١٧٫٥٠٠٫٠٠٠ اجمالي بمبلغ للسھم االسمية القيمة من %٥ بنسبة
 .توصية مجلس اإلدارةبناءاً على م ٢٩/٠٥/٢٠١٦

لمالية المنتھية ن عن السنة امساھميالأرباح على بتوزيع  م٢٨/٠٢/٢٠١٧بتاريخ توصيته للجمعية العامة مجلس إدارة الشركة  صدركما أ
 قدره لياجما بمبلغ للسھم االسمية القيمة من %٥ بنسبة سھم لكل ھللة ٥٠ بواقع مالال رأس من %٥ تعادلم ٣١/١٢/٢٠١٦بتاريخ 

 ميةجمعية العمونعقاد الالمسجلين لدى مركز إيداع األوراق المالية بنھاية تداول يوم المساھمين وستكون أحقية األرباح ل لایر ١٧٫٥٠٠٫٠٠٠
  التي سيعلن عنھا الحقاً.

 يينالخارجراجعين تعيين الم ١٥-١١

عيين المراجعين ومجلس اإلدارة ت بناءاً على توصية لجنة المراجعةم ٢٩/٠٥/٢٠١٦المنعقد بتاريخ ھا في إجتماععية العامة الجم أقرت
  :بھم المقترحةم وإقرار أتعا٢٠١٦التالية اسمائھم لمراجعة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة للسنة المالية  الخارجيين

 المتحالفون المحاسبون( قانونيون محاسبون النمر وعبدالمحسن البسام ابراھيم(. 

 قانونيون محاسبون وشركاھم يونغ آند ارنست. 

 نتيجة المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة .١٢

 من خالل ما يلي: تعزيزهيتم و فّعال إعداد نظام رقابة داخليةقامت الشركة ب

  الشركة تم تصميمھا للحد من المخاطر. عملياتلكافة مكتوبة وجود إجراءات رقابية 

  عن  ليھا تقاريريقدم إ و تساھم في تعزيز استقاللية المراجعين الداخليين والخارجيين الجمعية العامةمنتخبة من قبل وجود لجنة مراجعة
ييم اإلضافة لتقب عليته؛مما يساھم في توفير تقييم مستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى فا دورياألنشطة محل المراجعة بشكل الوحدات و

 فعالية انظمة الرقابة الداخلية من قبل المراجعين الخارجين لغرض إصدار البيانات المالية.

 لجنة لوالتنفيذية  ا لإلدارةتي تقدم تقاريرھلتزام الألنظمة والقوانين السارية من قبل إدارة اإلباالشركة  مدى إلتزامالمستمر لتقييم ال
 المراجعة.

 الداخلي في الشركة وفق التدقيقمدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية من قبل إدارة المستمرة لمراجعة ال ً وية لسنلخطة المراجعة ا  ا
 مراجعة.ورفع تقارير بالنتائج لإلدارة التنفيذية ولجنة ال لجنة المراجعة قبل المعتمدة من

 تصحيحھا ووضع الضوابط الكفيلة لعدم تكرارھاالتأكد من ي مالحظات وألمتابعة ال.  

  قرارات الشركة المھمة خالل الفترة .١٣

  ت:م وفيما يلي أھم تلك القرارا٢٠١٦ديسمبر  ٣١إتخذت ادارة الشركة عدة قرارات خالل السنة المالية المنتھة بتاريخ 

  م.٢٠/١٠/٢٠١٦المنعقد بتاريخ  من قبل الجمعية العامة في اجتماعھااعتماد الئحة الحوكمة الداخلية المحدثة للشركة تم 

  م.٠٣/٠٧/٢٠١٦تم إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة لدروته الحالية التي بدأت بتاريخ 

 أسماء يلي وفيمام ٠٢/٠٧/٢٠١٦بتاريخ وتنتھي  م٠٣/٠٧/٢٠١٦ريخ بتا بدأت التي الحالية للدورة اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب تم 
 :التراكمي التصويت طريق عنمن قبل الجمعية العامة  انتخابھم تم الذين األعضاء
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  السلطان إبراھيم عبدالمجيد  
 الخيل أبا طارق زياد 
  غيث بن محمد عبداللطيف  
 خالد عثمان العثمان  
 شاهنادر عبداللطيف صقر  
 الخليفة ناصر خليفة  
 أحمد بن اليزن سيف  

 مھامھا وأقرت م ٠٢/٠٧/٢٠١٩م وتنتھي في ٠٣/٠٧/٢٠١٦في  بدأتالتي  الحالية للدورة أعضاء لجنة المراجعة الجمعية العامةت انتخب
 : من قبل الجمعية العامة انتخابھم تم الذين األعضاء أسماء يلي وفيماوضوابط عملھا ومكافآت أعضاءھا 

  ناصر الخليفةخليفة بن  
 عادل بن صالح الحوار 
 محمد بن علي العماري  

ي اجتماعھا فاھمين تم إقرار قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتھا وأسلوب عملھا من قبل الجمعية العامة للمس
   م٠٣/٠٧/٢٠١٦المنعقد بتاريخ 

منسوبى لية ة جماعوفى إطار التوجة االستراتيجى الخاص بتقديم منتجات مبتكرة  فقد قدمت الشركة منتج أمان وھو عبارة عن وثيقة حماي
  المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة بمزايا ذات قيمة عالية.

بيعات عن زيادة حجم الم ة بيع جديدة تھدف من خاللھا الىأضافت الشركة خدمة التأمين الھاتفى كقنا البيع قنوات فى لتنوعسعيھا ل إطار فىو
  طريق الوصول الى اكبر عدد ممكن من العمالء المستھدفين.

ى االنترنت خصصه علمالتقدم التكنولوجى فقد قدمت الشركة خدمة (تكافلى) وھى عبارة عن خدمة  ومواكبةوفى اطار تعزيز القدرات التقنية 
لواحدات امة رصيد (اجمالى االقساط ، الوحدات االستثمارية وقي بھمواالرصدة  الخاصة  العملياتتمكن العمالء من  االطالع على ملخص 

لذكية يتيح االجھزة وفى نفس االطار فقط صممت الشركة برنامج لطريق خدمة سداد ،  عن االستثمارية) وكذلك السماح لھم بدفع اإلشتراكات
لفة الخاصة ية المختوكذلك امكانية االطالع على المنتجات التأمنوبرامج للعمالء االطالع على اخر االخبار الخاصة بالشركة من منتجات 

 .تكافلى من خالله خدمةول على االنترنت باالضافة الى امكانية الدخ انقطاعبالشركة فى حال 

 الرئيسية للشركةالمستقبلية  الخططالتوجه االستراتيجي و .١٤

 التوجه اإلستراتيجي  ١-١٤

 :التالية الركائز على للشركة االستراتيجي التوجهيقوم 

 مجازة مبتكرة منتجات تقديم  ً  حاجات وتخدم ةالمستھدف الشرائح تطلعات تلبي ومتنوعة مبتكرة تأمينية منتجات تطوير : شرعيا
 والشركات. األفراد من المجتمع

 لمصرفيا التأمين ، التأمين ووسطاء وكالء ، المباشر البيع (مؤھل مبيعات فريق وتطوير إستقطاب :البيع قنوات تنويع(. 
 التأمين عادةإ مجال في عالي تقييم لديھم تأمينربط وتعزيز الشراكات مع معيدى   :مؤھلين تأمين معيدي مع قوية روابط خلق 

 .اإلسالمية الشريعة مع المتوافق
 العمليات وكفاءة فعالية لضمان التقنيات احدث إستخدام :التقنية القدرات تعزيز. 
 حقق عوائد مجزية ت اإلستثمار مجال في متخصصين قبل من تدار فعالة إستثمارية إستراتيجيةتطبيق   :بفعالية اإلسثمارات إدارة

 .وبمخاطر مدروسه
  

  للشركة طط المستقبليةخال  ٢-١٤

 إلتمام مالي تشارومس إكتواري خبير تعيين تم وقد )مؤسس شريك( الجزيرة ببنك الخاصة التأمينية المحفظة على االستحواذ الشركة تعتزم
 إسكتمالوقع االنتھاء من ونت اإلستحواذ على النھائية الموافقة بطلب السعودي العربي النقد لمؤسسة التقدم وسيتم ، لذلك الالزمة اإلجراءات

  .م ٢٠١٧ عام خالل المحفظة نقل
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  .الصحي والتأمين العام التأمين قطاع في التوسع جدوى دراسةب الشركة تقوم

 جتمع وفى سبيلقطاع الحماية واالدخار بفضل التنوع فى المنتجات والوصول الى كافة شرائح الم من %١٩بلغت الحصة السوقية للشركة 
  .٢٠١٧ عام بنھاية % ٢٣ لرفع حصتھا السوقية إلى  الشركة تسعىاستمرار النجاح 

 تواجھھا الشركةقد المخاطر التى  .١٥

 مخاطر التشغيل / العمليات ١٫١٥

ية ي خسارة مالتسبب فمخاطر التشغيل ھي مخاطر الخسارة الناتجة عن إخفاقات نظام التشغيل والرقابة، الغش واألخطاء البشرية والتي قد ت
لحد اية ومقاييس داخلال تدير الشركة مخاطر التشغيل من خالل الرقابة، وأو تأثير على سمعة الشركة، أو ينتج عنھا تبعات قانونية ونظامية 

  ما في ذلك الفصل بين المھام والضوابط الداخلية.بالمخاطر من 

  التأمين مخاطر ٢٫١٥

طر بعدد ثر ھذه المخاتجاوز المطالبات المستحقة لحملة الوثائق القيمة الدفترية الحتياطي أنشطة التأمين وتتأ مخاطر ھي التأمين مخاطر
طية ت كافية لتغطياحتيااألجل لذا فإن ھدف عمليات التأمين ھو التأكد من وجود االمطالبات المدفوعة والتطورات الالحقة للمطالبات طويلة 

 ستحقة مقابلم سارةخوتدير عمليات التأمين ھذه المخاطر عن طريق التأكد من وجود غطاء إعادة تأمين كافي للحد من أقصى  ھذه المطلوبات
  حاملي عقود التأمين في المملكة العربية السعودية.بتتركز مخاطر التأمين للشركة المتعلقة ، و أي مطالبة بمفردھا

  اإلفتراضات الرئيسية  ١٫٢٫١٥

ي الغالف فرابات إن تكرار وخطورة المطالبات يمكن أن يتأثر بعدة عوامل مثل الكوارث الطبيعية، الفيضانات، بيئية وإقتصادية، وإضط
المتحفظة  إلكتتابلشركة بإدارة ھذه المخاطر من خالل استراتيجيات اتقوم اوالجوي، وتركيز المخاطر، واضطرابات مدنية، وما إلى ذلك 

  الفعال لترتيبات إعادة التأمين. واالستخدام

  تكرار ومبلغ المطالباتال  ٢٫٢٫١٥

ر تدار مخاطو عليھم فيما يتعلق بالتأمين على الحياة الفردي، فإن الخطر الرئيسي ھو الوفيات والمرض (العجز الكلي أو المؤقت) للمؤمن
ة ت مختلفھناك عدة مستوياوالوفيات والمرض من خالل استراتيجية اكتتاب محددة بوضوح وكذلك تحديد إجراءات تقييم المطالبات 

تقوم وشامل طبي القرير من المتخصصين واإلستشاريين، والفحص التلإلكتتاب، تتضمن تأكيد الحالة الصحية الجيدة، االستبيان الطبي، ال
ه يمكن تصنيف همن عليبفحص مالي، مھني، وفحص لنمط الحياة للتأكد من درجة المخاطر التي يحملھا المؤمن عليه للتأكد من أن المؤالشركة 

كون مخاطر تتويھم فيما يتعلق بمحفظة التأمين الجماعي ، فإن الخطر الرئيسي ھو الوفيات والمرض للمؤمن عل، أما  أنه ذو حياة عادية
ب محددة ة اكتتاتدار مخاطر الوفيات والمرض من خالل استراتيجيو ا، مثالً العاملين في نفس المكانعن طريق تركزھالتأمين الجماعي 

الستبيان اجيدة، ھناك عدة مستويات مختلفة لإلكتتاب، تتضمن تأكيد الحالة الصحية الو بوضوح وكذلك تحديد إجراءات تقييم المطالبات
، ةحجم المجموع تقوم الشركة بالنظر في طبيعة نشاط المجموعة،وستشاريين، والفحص الطبي الشامل قرير من المتخصصين واإلتالطبي، ال

  النطاق الجغرافي، الخلفية الثقافية. 

ت تجة عن حاالبية الناتحمي الشركة من المخاطر السل تأمين فعالةتتم حماية محافظ التأمينات الفردية والجماعية من خالل ترتيبات إعادة 
بيرة نتيجة خسارة كلھناك حد أقصى للمحتجزات للحياة الواحدة بموجب إتفاقية إعادة التأمين لحماية الشركة من التعرض وة والمرض الوفا

  لحالة واحدة.

  حساسية المطالبات ٣٫٢٫١٥

طالبات في نسبة الم %٥التغير اإلفتراضي بنسبة إن مخصص مطالبات التأمين العام له حساسية لإلفتراضيات األساسية المذكورة أعاله، إن 
  .م٢٠١٥ام عفي  ألف لایر سعودي ١٫١٤٩ مقارنة بمبلغألف لایر سعودي  ١٫٣٥١بحوالي  م٢٠١٦لعام  ويدخل السنلإجمالي اسيؤئر على 

  التركيز الجغرافي للمخاطر ٤٫٢٫١٥

  العربية السعودية.تتركز المخاطر الناجمة عن عقود التأمين بشكل اساسي في المملكة 

  



                                                                 
 
  

18 
 

  التأمينإعادة مخاطر ٣٫١٥

 سياق في الشركة تقوم المدفوعة المطالبات عدد في الزيادة الناتجة عن المالية للمخاطر التعرض ولتقليل التأمين شركات لدى الحال ھو كما
 تسمح لإلدارة بمراقبةوالتأمين إن ھذه الترتيبات تؤمن تنوع أكثر في األعمال  إعادة ألغراض أخرى أطراف مع بإبرام عقود نشاطھا المعتاد

حدد تإختيارية  جب عقودموإعادة التأمين بترتيبات تم جميع وتالخسائر المحتملة التي قد تنشأ عن المخاطر الكبيرة وتؤمن قدرات نمو إضافية 
أمين ي لمعيدي التر لمعيدي التأمين فإن الشركة تقوم بتقييم الوضع المالتعرضھا لخسائر كبيرة نتيجة اعسا ولتقليل،  الحصص والفائض

  وتركز مخاطر االئتمان الناتجة عن المناطق الجغرافية واألنشطة المماثلة لمعيدي التأمين.

  :ينيتم إختيار معيدي التأمين وفقاً للتوجيھات والمعايير التالية المحددة من قبل مجلس اإلدارة ولجنة إعادة التأم

  ال يقورس) تصبالحد األدنى المقبول للتصنيف االئتماني من قبل وكاالت التصنيف المعترف بھا (على سبيل المثال ستنادرد أند ً ل نيفا
  عن "ب ب ب".

 .السمعة الجيدة لشركة إعادة التأمين 
 .وجود عالقة عمل حالية أو سابقة من معيدي التأمين 
 .اإلمتثال للشريعة اإلسالمية 

مطالبات  ة عن جزء منمسئول إعادة التأمين المسندة ال تعفي الشركة من التزامتھا تجاه حملة وثائق التأمين وبالتالي فإن الشركة تظل إن عقود
 ين.التأم إعادة التأمين تحت التسوية إلى الحد الذي يخفق عنده معيدي التأمين في الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقيات إعادة

  المخاطر المتعلقة باألنظمة  ٤٫١٥

طة ة على األنشلموافقتخضع عمليات الشركة أيضاً لمتطلبات أنظمة المملكة العربية السعودية إن ھذه األنظمة ال تقضي فقط بالحصول على ا
ار من جانب االعسو ومراقبة ھذه األنشطة بل إنھا تفرض بعض القيود (مثل كفاية رأس المال) لتقليل مخاطر التعثر في سداد االلتزامات

  شركات التأمين لمواجھة أي مطلوبات غير متوقعة حال نشوئھا.

  مخاطر إدارة رأس المال (المالءة)  ٥٫١٥

مش سيولة ود ھواإن مؤسسة النقد العربي السعودي ھي التي تضع متطلبات رأس المال وتنظمھا ويتم اقرار ھذه المتطلبات للتأكد من وج
،  ممكن بر قدرلبات أخرى للحفاظ على نسب رأس مال صحيحة لدعم أھداف العمل وزيادة قيمة األسھم إلى أكوتحدد الشركة متط ، كافية

ساس منتظم أة على وتدير الشركة احتياجاتھا من رأس المال عن طريق تقييم النقص بين مستويات رأس المال المسجلة والمستويات المطلوب
أجل  ومن ، ةالسوق وخصائص مخاطر أنشطة الشركويتم إجراء تعديالت على مستويات رأس المال الحالية على ضوء التغيرات في أحوال 

  سھم جديدة.صدار أإرأس المال أو تعديله ، قد تقوم الشركة بتعديل مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة للمساھمين أو  المحافظة على ھيكل

تعين على الشركة ي )ة عن مؤسسة النقد العربي السعوديمن اللوائح التنفيذية الصادر ٦٧بموجب متطلبات نظام التأمين السعودي (المادة 
  :مؤسسة النقدامش المالءة يعادل الحد األعلى  من الطرق التالية بموجب متطلبات الحفاظ على الحد األدنى من ھ

  مليون. ١٠٠الحد األدنى من متطلبات رأس المال بقيمة  
  ٤ نسبتھامخصصات فنية%. 
 .ثالثة باأللف من رأس المال في المخاطر لسياسات األفراد 
 .واحد باأللف من رأس المال في المخاطر لسياسات األفراد 

  تحتفظ الشركة بالحد األدنى من ھامش المالءة المطلوب كما ھو مذكورأعاله.

  مخاطر السيولة  ٦٫١٥

 من السيولة مخاطر نتجت قدو تمثل الصعوبات التي قد توجھھا الشركة في توفير األموال الالزمة للوفاء بالتعھدات المتعلقة بالمطلوبات المالية
 مل اإلدارة على التأكدوتع شھري على أساس السيولة تتم مراقبة احتياجاتوالعادلة  قيمته يقارب بمبلغ بسرعة مالي أصل بيع القدرة على عدم
  حال نشوئھا.  إلتزامات بأي للوفاء كافية أموال وجود من

إلستحقاق خ ااريتإن جميع موجودات عمليات التأمين وعمليات المساھمين ھي موجودات متداولة باستثناء اإلستثمارات المحتفظ بھا حتى 
  والوديعة النظامية فھي موجودات غير متداولة.
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ومستحقات وأرصدة  نمن مطالبات تحت التسوية وودائع إشتراكات وأرصدة دائنة لمعيدي التأمي التأمين لعمليات المالية المطلوبات تتكون
ال  التي المالية لوباتالمط من المتوقع سداد جميعوأخرى  دائنة مستحقات وأرصدة لعمليات المساھمين المالية المطلوبات دائنة أخرى وتتكون

  المالي. المركز قائمة تاريخ من شھًرا ١٢خالل  فوائد تدفع عليھا

  الماليةمخاطر ال  ٧٫١٥

الوحدات المرتبطة ب طلوباتتتمثل األدوات المالية الرئيسية للشركة في النقد وما في حكمه واستثمارات متاحة للبيع والمحتفظ بھا لتغطية الم
 ا حتى تاريختفظ بھواإلشتراكات المدينة وحصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية واألرصدة المدينة األخرى واإلستثمارات المح

معيدي ذمم دائنة لوتأمين ستحقاق واإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل واإلستثمارات المتاحة للبيع ومستحق من عمليات الاإل
الت تتعلق ية معامال تقوم الشركة بإبرام أوالتأمين ومستحقات وأرصدة دائنة أخرى ومستحق إلى عمليات المساھمين وأرصدة دائنة أخرى 

  األدوات المالية.بمشتقات 

 نبية ومخاطرت األجإن المخاطر الرئيسية الناشئة عن األدوات المالية للشركة في عمليات التامين وعمليات المساھمين ھي مخاطر العمال
ه ل من ھذرة كقة بإداتقوم اإلدارة بمراجعة السياسات المتعلو ر السيولة ومخاطر اسعار الصناديقأسعار العموالت ومخاطر اإلئتمان ومخاط

 المخاطر وإعتمادھا وفيما يلي ملخص بھذه المخاطر:

  مخاطر العملة األجنبية ١٫٧٫١٥

إلدارة بأن تعتقد او للتغيرات في أسعار الصرف األجنبيتتمثل مخاطر العمالت في المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة 
الت المعام الصرف األجنبي كما في عمليات التأمين وعمليات المساھمين وتتممخاطر وقوع خسائر جوھرية بسبب التقلبات في أسعار 

  ريكي وھو مرتبط باللایر السعودي.الرئيسية للشركة باللایر السعودي والدوالر األم

  التومخاطر أسعار العم ٢٫٧٫١٥

 ماليةلألدوات ال لعادلةاالتي ستؤثر على الربحية المستقبلية أو القيمة  الخاصة تنشأ مخاطر أسعار العموالت نتيجة تقلبات أسعار العموالت
سعار ضة في أألثر على الدخل أثر التغيرات المفتر، ويمثل ا ائع المرابحةدو على الخاصة تتعرض الشركة لمخاطر أسعار العموالتو

لية وجودات المااس المتة على ربح الشركة لسنة واحدة على أسالعموالت الخاصة، مع اإلبقاء على جميع البنود األخرى القابلة للتغيير ثاب
عار العموالت أساس في المتوسط المرجح ألس نقطة ٥٠إن التغير اإلفتراضي بواقع ، م ٢٠١٦ديسمبر  ٣١بعمولة عائمة مقتناة كما في 

على ائع المرابحة دخل العموالت الخاصة لودم سيؤثر على ٢٠١٦ديسمبر  ٣١الخاصة على الموجودات المالية بعمولة عائمة مقتناة كما في 
  .م٢٠١٥في عام  ألف ١٫٥٤٠مقارنة بمبلغ لایر سعودي ألف  ١٫٥٨٨بمبلغ وقدره فترة اإلستحقاق المتبقية 

  مخاطر اإلئتمان ٨٫١٥

ار قوم الشركة بإصدت، و مالية خسارة تكبد الطرف اآلخر والتسبب فيبالتزاماته الوفاء  على ما طرف قدرة عدم ھي مخاطر اإلئتمان مخاطر
موجودات شأن الوفي حالة األعمال المرتبطة بوحدات، يتحمل حامل وثيقة التكافل مخاطر إستثمارية ب وثائق إستتثمار مرتبطة بوحدات

ض الشركة عره التتعليوالمملوكة في الصناديق اإلستثمارية المرتبطة بوحدات الن مزايا وثائق التأمين مرتبطة بقيمة موجودات الصندوق 
  لمخاطر إئتمان ھامة بشأن الموجودات المالية المرتبطة بوحدات.

  فيما يلي اإلجراءات والسياسات المتبعة من قبل الشركة للتخفيف من مخاطر االئتمان:

 تعلقة بإعادةالماف ألطرللتقليل من التعرض ألي خسائر جوھرية بسبب التعثر في إعادة التأمين، تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي ل -

  ي مقبوالً.الئتمانبالتالي فإن األطراف التي يكون لھم تأثير على إعادة التأمين يجب أن يكون الحد األدنى لتصنيفھم او التأمين

ع حدود طريق وض تسعى الشركة للحد من مخاطر االئتمان عنوإن اإلشتراكات المستحقة مطلوبة من العمالء المتمثلين في الشركات   -

 %٣٤م ٢٠١٦بر ديسم ٣١ يمثل رصيد أحد حملة الوثاق كما فيوائتمان ومراقبة الذمم المدينة القائمة فيما يتعلق باإلشتراكات المدينة 

 .م٢٠١٥في عام  %٧٨ مقارنة بنسبة

الستثمار ان على اتحد الشركة من تعرضھا لمخاطر االئتمو تثمار المشتركةالية وصناديق االستشتمل استثمارات الشركة في مرابحة م -

 من خالل وضع حد ائتماني أدنى مقبول للتأكد من الوضع المالي لتلك االستثمارات.

  يبين الجدول التالي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بعناصر قائمة المراكز المالي:و
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 م٢٠١٥ م٢٠١٦ 
 ألف لایر سعوي ألف لایر سعوي 

   التأمينعمليات 
 ٤٥٫٨٠٤ ٥٨٫٩٨٤ نقد وما في حكمه
 ١٫١٠٨ ٢٢٢ اشتراكات مدينة

 ١٫١٠٨ ٩٫٠٢١ مطالبات تحت التسوية تتضمن مطالبات لم يتم اإلبالغ عنھا حصة إعادة التأمين من
 ٢٫٠٥١ ٣٫٦٦٥ مستحق من جھة ذات عالقة

 ٢٤٦ ٢٨٨ موجودات أخرى 
 ٥٠٫٣١٧ ٧٢٫١٨٠ 

  

   عمليات المساھمين
 ١١٫٤٦٣ ٢٢٫٨٩٣ نقد وما في حكمه

 ٣٣١ - دفعات مقدمة لإلستثمار
 ٢٧٠٫٢٦١ ٢٧٢٫٩٠٠ إستثمارات محتفظ بھا حتى تاريخ اإلستحقاق

 ٣٥٫٠٠٠ ٣٥٫٠٠٠ وديعة نظامية
 ٣١٧٫٠٥٥ ٣٣٠٫٧٩٣ 

  مخاطر أسعار السوق   ٩٫١٥

  القيمة العادلة بسبب تغيرات في أسعار السوق. إن مخاطر أسعار السوق ھي المخاطر المتعلقة بتقلبات

مشتركة  ناديقصا في وحدات إن عمليات التأمين وعمليات المساھمين عرضة لمخاطر السوق فيما يتعلق بإستثمارات المتاجرة العائدة لھ
اق المحلية ي األسوومشتريات مرابحة فن إستثمارات الصناديق المشتركة المتعلقة بھا ھي إستثمارات في حقوق ملكية وصكوك كما أ مفتوحة

ن مخاطر السوق عن يعمل مدير الصندوق على الحد مو  عار السوق لھذه األدواتوالعالمية ويعتمد سعر الوحدة للصندوق على الحركة في أس
  طريق مراقبة التطورات بإستمرار في األسواق ذات الصلة لھذه األدوات.

لف أ ٣،٤٩٨مبلغ ول الصناديق مع بقاء المتغيرات األخرى ثابتة قد يؤثر على عمليات التأمين بفي صافي قيمة أص %٥إن تغيراً بنسبة 
لایر عن عام  ألف ٢٫٠٥٧ مقارنة بمبلغ ألف لایر ١٫٥٢٨مبلغ بعمليات المساھمين على وم ٢٠١٥ألف لایر عن عام  ١٫٨٥٥مقارنة بمبلغ 

  .م٢٠١٥

 حوكمة الشركة .١٦

  :للشركةالداخلية حوكمة الالئحة  ١٫١٦

ن ممين وغيرھم والمديرين والمساھ اإلدارةكمجلس  األطرافحقوق ومسؤوليات مختلف حدد ت للحوكمة داخلية ةالئحقامت الشركة بتطوير 
الالئحة  تحديثتم و،  مستمرةلمراجعة خضع تومنذ تأسيس الشركة حيز التنفيذ الالئحة  هھذ توقد أخذ أصحاب المصالح في الشركة

  وتم اإللتزام بجميع أحكامھا. م٢٠/١٠/٢٠١٦مة التي عقدت بتاريخ من قبل الجمعية العا ھااعتمادو

  الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن ھيئة السوق المالية:متطلبات  ٢٫١٦

رابعة ن المادة ال(أ) م رةماعدا الفق عن ھيئة السوق المالية ةالصادرالئحة حوكمة الشركات عليھا  تإلتزمت الشركة بكافة الُمتطلبات التي نص
دة الما نموالفقرة (ج)  ،نظام الشركات  المادة األولى بعد المئة من حيث تم تشكيل لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة بناءاً علىعشرة 

ً لما ورد في الواحدة الخامسة حيث تم نشر الدعوة للجمعية العامة قل انعقادھا بعشرة أيام في صحيفة يومية  ن من دية والتسعودة الحاماوفقا
 التسجيل واإلدراج من الئحة قواعد ٤٣و  ٤٢كما يتضمن التقرير كافة المتطلبات واإلفصاحات المنصوص عليھا في المواد ، نظام الشركات 

  .الصادرة عن الھيئة
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  الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مؤسسة النقد: متطلبات ٣٫١٦

ن سياسة أ) حيث ١١(ماعدا المادة رقم  العربي السعوديمؤسسة النقد قامت الشركة بتطبيق جميع أحكام الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن 
  الزالت تخضع للمراجعة وسيتم إرسالھا لمؤسسة النقد فور إعتمادھا.الخاصة بالشركة المكافآت والتعويضات 

 ولوائح ھيئة السوق المالية:نظمة اإلقرارات وفقاً لماورد في أ .١٧

  :ما يليي كافة األوجه الجوھرية فيؤكد أعضاء مجلس اإلدارة والى حد معرفتھم 
 الحسابات أعدت بالشكل الصحيح. تأن سجال  
  الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.نظام الرقابة أن 
  يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطھا. ال يوجد أي شكأنه  
  صلحة في فئة األسھم قواعد التسجيل واإلدراج عن وجود أي ممن ) ٤٥(بموجب المادة األخيرة ل السنة المالية الخأن الشركة لم تبلغ

  ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص غير أعضاء مجلس االدارة وكبار التنفيذيين.
 عليھا. أن الشركة لم تقم باالقتراض خالل الفترة واليوجد أي قروض قائمة  
  مذكرات حق  أوعاقدية أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تتحويل أن الشركة لم تقم باصدار أو منح أي حقوق

  الفترة.ل الاكتتاب أو حقوق مشابھة خ
  ق تتاب أو حقورات حق اكدية أو مذكأي أوراق مالية تعاقأو أدوات دين قابلة للتحويل أن الشركة لم تقم خالل الفترة باصدار أو منح أي

  .مشابھة
 خالل الفترة. ستردادإللي أدوات دين قابلة ألرداد أو شراء أو إلغاء أن الشركة لم تقم باست 
 .أنه ال توجد أي حاالت تعارض مصالح خالل الفترة 
 .أنه ال توجد شركات تابعة للشركة 
  باح.أي من  المساھمين في الشركة عن حقوقه في األر بموجبھاات تنازل يال توجد اي حاالت او ترتيبات او إتفاقأنه  
  او  ةأتاو مكاف ن عن راتبهاعضاء مجلس اإلدارة او كبار التنفيذيي أي من بموجبھاات  تنازل يال توجد أي حاالت او ترتيبات او إتفاقأنه

  مستحقاته.
  شرافية أو ئية أو إال توجد أي عقوبة أو قيد احتياطي له عالقه بالشركة مفروض على اي من أعضاء مجلس اإلدارة من أي جھة قضاأنه

 عام.التنظيمية خالل 

  شكر  .١٨

ضا أن ود المجلس أيوي ثقتھم و دعمھم على العمالءو لمساھمينلھذه الفرصة لتقديم الشكر شركة الجزيرة تكافل تعاوني مجلس إدارة ينتھز 
 .والنجاح ن التطورمأن تحقق الشركة المزيد  لعلى تفانيھم وجھودھم خالل العام الماضي داعين هللا عزوج الشركة منسوبيشكره ليعبر عن 


