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 م٢٠١١تقرير مجلس ا�دارة للعام المالي 

 

  المحترمين     السادة / مساھمي شركة ا�ھلي للتكافل

  الس�م عليكم و رحمة � و بركاته،،،

تقرير السنوي عن السنة المالية المنتھية في اليسر مجلس إدارة شركة ا�ھلي للتكافل أن يقدم لمساھمي الشركة 
 أنشطة الشركة ونتائج أعمالھا خ,ل السنة المالية.م ، الذي يستعرض ٢٠١١ديسمبر  ٣١
  

ومرفق مع التقرير السنوي تقرير مراقب حسابات الشركة والقوائم المالية الموحدة مع إيضاحاتھا عن السنة 
 م.٣١/١٢/٢٠١١المالية المنتھية في 

 
ھيئة الصادرة عن  ج رال وا9دتسجيوقواعد المعايير 9ئحة حوكمة الشركات لوفقاً  ھذا التقريرتم إعداد ھذا وقد 

  9ئحة حوكمة الشركات. و ،وا�دراج ) من قواعد التسجيل٢٧المادة (الواردة في  يةسوق المالال
  
  



 
٢ 

 نبذة عن شركة ا�ھلي تكافل: 

ھـ (الموافق ٢٢/١١/١٤٢٧بتاريخ  ٧٠شركة ا�ھلي للتكافل ھي شركة مساھمة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/
م). وقد أنشئت الشركة ١١/١٢/٢٠٠٦ھـ (الموافق ٢٠/١١/١٤٢٨بتاريخ  ٢٦٢م) والقرار الوزاري رقم ١٣/١٢/٢٠٠٦

ھـ (الموافق ٢١/٧/١٤٢٨الصادر من مدينة جدة بتاريخ  ٤٠٣٠١٧١٥٧٣رقم في مدينة جدة بموجب السجل التجاري 
ھـ ٢/٨/١٤٢٨ بتاريخ ٧/٢٠٠٧٩م) وترخيص أعمال التأمين من مؤسسة النقد العربي السعودي رقم ت م ن/٤/٨/٢٠٠٧

م). وقد بدأت الشركة بممارسة أعمال التأمين وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني و9ئحته ١١/٩/٢٠٠٧(الموافق 
  التنفيذية.

  

مالھا إلى  رأسعلى زيادة الشركة  مساھموامليون O، وقد  وافق  ١٠٠مال يبلغ  بدأت شركة ا�ھلي للتكافل برأس
  م.٢٠١١ديسمبر  ١٢بتاريخ    سھم)١٦,٦٦٦,٦٦٧مليون O بحيث يصبح إجمالي ا�صدار( ١٦٦,٦٦٦,٦٧٠

  

 رسالة الشركة:

سعودية بمعايير عالمية الدرجة لتقدم منتجاتھا التأمينية إستناداً إلى القيم والضوابط الشرعية  تأمينشركة أن تكون تسعى 
ھنية عالية، وإستحداث أفضل الحلول لتلبية إحتياجات وتوقعات عم,ئھا من خ,ل ا�ستخدام ا�مثل لشركات ذي تقنية م

 وشركائھا على حد سواء.

 

  م  ٢٠١١أبرز النتائج المالية للعام  :الجزء ا�ول

بالتركيز على الحد من  من المضي قدماً شركائھا الفنيين والموزعين تمكنت شركة ا�ھلي للتكافل، بمساعدة من 
�دارية التي بدأتھا في السنة السابقة وفتح قنوات أعمال جديدة لتعزيز ع,قاتھا مع البنك ا�ھلي المصاريف العمومية وا

من خ,ل تنفيذ عدة مبادرات جديدة مثل إنشاء مركز إتصال  ھاكما ركزت الشركة على تحسين جودة مبيعات .التجاري
على إجتياز ا�ختبارات ال,زمة للحصول  سوبيھاولتحسين جودة المبيعات قامت الشركة بتدريب من الشركة.عم,ء خاص ب

سياستھا با�ستمرار في التدريب  ٢٠١٢. وستواصل الشركة خ,ل (IFCE)على رخصة مبادئ وأساسيات التأمين 
  .التجاري ليشمل ممثلي مبيعات متواجدين في فروع البنك ا�ھلي

  
 يون O سعودي، أي بإنخفاض وصلت نسبته مل ١٨٨.١١وقد حققت الشركة إجمالي مساھمات تكافل بمبلغ وقدره 

مليون  ٤.٩٠م بصافي خسارة قدرھا ٢٠١١مقارنًة بالسنة السابقة، ھذا وقد أنھت شركة ا�ھلي للتكافل السنة المالية ١٠٪
  السابق. مقارنًة بالعام ٤٦٪O سعودي وھي تمثل إنخفاض في إجمالي الخسائر بنسبة 

 
  
  ٢٠١١لتكافل للسنة المالية ا�داء السنوي لشركة ا�ھلي ل -١

  عمليات تكافل المشاركين 

  الوصف

٢٠٠٨  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  ٢٠١١  
مقارنة مع  ٢٠١٠الفرق (

٢٠١١(  

  بم�يين الريا8ت السعودية
9 مليون 

  سعودي
%  

  -١٠٪  )٢٠.٦٩( ٦.٤  ١١٥.٨٦  ٢٠٨.٨٠ ١٨٨.١١  إجمالي مساھمات التكافل

  -١٪ )٠.٠٢( ٠.٠٤ ١.١٤ *١.٤٢ ١.٤٠  صافي المساھمات غير الموزعة

  -٥٥٪ )٠.٣٩( ٠.٠٢ (٠.٣٦) ٠.٧١ ٠.٣٢  فائض/(عجز) من عمليات التكافل

  ٥٧٪  ١٣٤.٩٩ ٤.٣٥ ٦٩.٧٧ ٢٣٨.٥٧ ٣٧٣.٥٥  إستثمارات ونقد في البنوك

 ٥٥٪ ١٢٦.٦٩  ١.٩ ٦٤.٢٧  ٢٢٩.٢٢ ٣٥٥.٩١  إحتياطيات فنية

 ١٣٨٪ ٥.٧٢ ٠.١٩ ٣.٦٢ ٤.١٣ ٩.٨٦  أرصدة مستحقة الدفع لمعيدي التكافل

 

  العرض للفترة الحالية. الماضي لتتماشى مع سياق العام تم إعادة تصنيف أرقام *

عدد العق[[ود  إلى ا�نخفاض في ٢٠١٠مقارنًة بعام  ٢٠١١ عام في ات التكافلمساھم في إجمالي يعود ا�نخفاض •
  .في السوق المنافسة المباعة خ,ل العام نظراً لزيادة

الت[[ي ت[[م وإل[[ى زي[[ادة ف[[ي قيم[[ة وث[[ائق الت[[أمين الجدي[[دة  وكرات والنق[[د ف[[ي البن[[ا�س[[تثما قيم[[ة الزي[[ادة ف[[يتع[[زى  •
 إلى زيادة قيمة الجزء ا�ستثماري من إجمالي مساھمات التكافل. ، وكذلكإصدارھا

 إلى الزيادة في مساھمات ا�ستثمار كما تم ذكره سابقاً. الفنيةوتعزى الزيادة في ا�حتياطات  •



 
٣ 

  

  عمليات المساھمين 

  نالبيا

٢٠٠٨  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  ٢٠١١  
مقارنة مع  ٢٠١٠الفرق (

٢٠١١(  

  بم�يين الريا8ت السعودية
9  مليون

  سعودي
%  

 -٥٧٪  ٥.٤٦ (١٤.١١) (٥.٩٦) (٩.٦٢) (٤.١٦)  صافي الخسارة من عمليات التكافل (الوكالة)

 -٢٢٤٪ (١.٣٤) ٢.١٠ ١.٤١  ٠.٦٠ (٠.٧٤)  الدخل من استثمارات لIتجار

 -٤٦٪  ٤.١٢ (١٢.٠٠) (٥.٢) (٩.٠٢) (٤.٩٠)  ھذه السنة صافي الخسارة

 ٩٤٪  ٧١.١٤ ٨٩.٩٦ ٨٢.٨٥  ٧٦.٠٨ ١٤٧.٢١  إجمالي الموجودات

 ٢٦٪  ٢.٣٧ ٦.٨٤  ٥.٩٤  ٩.٢٥ ١١.٦٢  إجمالي المطلوبات

 ١٠٣٪  ٦٨.٧٦ ٨٣.١٢ ٧٦.٩٠  ٦٦.٨٣ ١٣٥.٥٩  إجمالي حقوق المساھمين

  

ش[[ھراً الحالي[[ة مقارن[[ًة ب[[الفترة المماثل[[ة م[[ن الع[[ام الس[[ابق إل[[ى  ويع[[ود س[[بب إنخف[[اض الخس[[ائر ف[[ي ا�ثن[[ى عش[[ر •
  إنخفاض المصاريف العمومية وا�دارية وذلك نتيجة ا�جراءات المتبعة لتخفيض المصروفات.

 .إعتبارات السوق والتي أثرت على عائد ا�ستثمار إلى يعود سبب إنخفاض عائدات ا�ستثمار •

رأس الم[[ال ع[[ن طري[[ق إص[[دار أس[[ھم حق[[وق أولوي[[ة  ف[[ي س[[اھمين إل[[ى الزي[[ادةالم إجمالي حقوقتعود الزيادة في  •
)٨٠  .(O مليون 

إصدار أسھم حقوق أولوية، مما أدي إلى الزيادة في النق[[د وم[[ا  تعود الزيادة في ا�صول (الموجودات) أيضاً إلى •
 يعادله.

  
  

  

  

  

  

  

  

  :السابقة بالسنوات لسنة الحالية ل المركز الماليمقارنة 

  بيانال

٢٠٠٨  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  ٢٠١١  
مقارنة مع  ٢٠١٠الفرق (

٢٠١١(  

9  مليون  بم�يين الريا8ت السعودية
  سعودي

%  

 %٦٦  ٢٠٧.٩٥ ٩٤.٨٣ ١٥٢.٨٢  ٣١٥.٠٩ ٥٢٣.٠٣  إجمالي الموجودات  

 %٥٧  ١٣٩.٨٩ ١١.٦٩ ٧٥.٩٢ ٢٤٧.٥٥ ٣٨٦.٤٢  إجمالي المطلوبات 

 %٦٦.٦٧  ٦٦.٦٧ ١٠٠.٠٠ ١٠٠.٠٠ ١٠٠.٠٠ ١٦٦.٦٧  رأس المال المدفوع 

 %١٠٣  ٦٨.٧٦ ٨٣.١٢ ٧٦.٩٠ ٦٦.٨٣ ١٣٥.٥٩  حقوق المساھمين 

  

 ٢٠١١مليون في  ٥٢٣.٠٣ إلى ٢٠١٠مليون في ٣١٥.٠٩تعود الزيادة في مجموع ا�صول (الموجودات) من  -

  . دلهالزيادة الكبيرة في إستثمارات حملة وثائق التأمين با�ضافة إلى الزيادة في النقد وما يعاإلى 

الزيادة في إستثمارات حملة وثائق التكافل أدت إلى زيادة في ا�حتياطات الفنية لتغطية المطلوبات المرتبطة  -
 ا�مر الذي أدى بدوره إلى زيادة إجمالي المطلوبات. ٢٠١١بالوحدات في عام 

 
  



 
٤ 

  
  
  
  ھذه الفترةفي  / النظامية الحكومية صروفاتملخص الم -٢

 
 

  ٢٠١١  الوصف

 ٠  الزكاة   

  ٤٤٧   المؤسسة العامة للتأمينات ا8جتماعية 

  ١١٥   تأشيرات ورسوم حكومية  

  ١,٣٠٩   مؤسسة النقد العربي السعودي ـ رسوم اRشراف والتفتيش

  ١٨٠   ھيئة السوق المالية 

  ٢,٠٥١  اRجمالي 

 
 

منتظم و9 توجد عليھا أية  تقوم الشركة بسداد جميع مدفوعاتھا النظامية للجھات الحكومية والرقابية بشكل
مليون O  ٤.٠٠٨متأخرات من رسوم جمركية أو تأمينات اجتماعية أو زكاة شرعية وبلغ مخصص الزكاة 

  م.٢٠١١للعام المالي 
  

 ٣١تم تقديم ا�قرارات الزكوية والضريبية إلى مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) عن الفترة المنتھية في 
وتم إست,م الشھادات النھائية  ٢٠١٠و  ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١لمنتھية في والسنوات ا ٢٠٠٧ديسمبر 

م من المصلحة إ9 ٢٠٠٩م و٢٠٠٨ديسمبر  ٣١م وللسنتين المنتھيتين في ٢٠٠٧ديسمبر  ٣١للفترة المنتھية في 
 ٣١و  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١والسنتين المنتھيتين في  ٢٠٠٧ديسمبر  ٣١أن الربوط النھائية للفترة المنتھية في 

  المصلحة. منلم تصدر بعد  ٢٠٠٩ديسمبر 
  

م ٢٠١٠ديسمبر  ٣١م الربط للسنة المنتھية في ٢٠١١ديسمبر  ٣١أصدرت المصلحة خ,ل السنة المنتھية في 
O سعودي. وقد تقدمت الشركة باعتراض على الربط  ١,٠٥٠,٧٥٩ بمبلغ طالبت فيه بإلتزام زكاة إضافي

  .إيجابية ولصالحھا بإذن `راض ستكون وھي على ثقة من أن نتيجة ا9عت

 
 
 

  نتائج ا�داء حسب القطاعات  :الجزء الثاني

  نظرة عامة

بتقديم حلول الحماية المتوافقة مع الشريعة ا�س,مية من خ,ل برامج م ٢٠٠٨ فبراير ٤بدأت الشركة عملياتھا في تاريخ 
   دم برنامج الحماية وا�دخار:قطاع واحد يق شركة ا�ھلي للتكافل لدى. الحماية وا�دخار

وقد تمت الموافقة عليھا من قبل مؤسسة النقد العربي  .حماية مديني المجموعةووعة محماية المج) ٢ ،حماية ا�فراد) ١
ويتم تصميم منتجات الشركة بالتقيد التام بأحكام الشريعة ا�س,مية، حيث تتم مراجعة جميع منتجات الشركة  السعودي.

  .الرقابة الشرعية من قبل لجنة
  

  و9 يوجد لدى شركة ا�ھلي للتكافل أي نشاط تجاري أو جزء جوھري من ا�صول خارج المملكة العربية السعودية.
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 ا�فراد  منتج -١

  دخارواRالحماية  ١.١

ھمات مسا ٢٠١١ديسمبر  ٣١يناير إلى  ١دخار با9شتراكات المنتظمة للفترة من وا�الحماية حققت مبيعات برنامج 
مليون  ٢٠٤.٨٨(م ٢٠١٠بالمقارنة مع العام   %١٠.٤بمعدل إنخفاض مليون O، أي  ١٨٣.٤٨إجمالية قدرھا 

O.(  

 

 
 المجموعات منتج -٢

  رعاية المجموعات ل حماية ا�ھلي  ٢.١

بنجاح تجديده  أيضاً  م وتم٢٠٠٩ا�ھلي لرعاية المجموعة" في يناير حماية بدأت شركة ا�ھلي للتكافل بيع برنامج "
فرد وبلغ إجمالي المحقق من مساھمات في   ٦,٠٠٠. وبموجب ھذه الخطة قمنا بتغطية أكثر من أيضاً للعام الحالي

وذلك بإنخفاض  ٢٠١٠مليون O لعام  ٣.٩٢ ب مقارنةً  م٢٠١١مليون O للعام  ٣.٦٧ھذا القطاع من المنتج 
  .إنخفاض معدل التغطيةذلك بسبب  %٦.٤ هقدر
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 التمويل العقارينامج ا�ھلي لمديني محفظة بر ٢.٢

لمحفظة  تأمين وثيقة على ع مع البنك ا�ھلي التجارييتوقمن الم ٢٠١١شركة ا�ھلي للتكافل خ,ل العام نت تمك
 ١والتي بدأت في  مدينمن قبل ال الجسدي حيث توفر فوائد التغطية في حالة الوفاة أو العجز مديني التمويل العقاري

ألف O خ,ل الستة أشھر   ٩٥٩بلغ إجمالي المحقق من مساھمات في ھذا القطاع من المنتج  يثح، م٢٠١١يوليو 
.٢٠١١ديسمبر  ٣١المنتھية في   

 

  التحليل الجغرافي لIيرادات الموحدة -٣

تزاول شركة ا�ھلي للتكاف[[ل عملياتھ[[ا تحدي[[داً ف[[ي المملك[[ة العربي[[ة الس[[عودية فق[[ط، ول[[يس ل[[ديھا أي ش[[ركات تابع[[ة أو 
روع داخ[[ل المملك[[ة أو خارجھ[[ا. الرس[[م أدن[[اه يوض[[ح التحلي[[ل الجغراف[[ي لdي[[رادات الموح[[دة كم[[ا ھ[[و علي[[ه الوض[[ع ف[[

  م ٢٠١١ديسمبر  ٣١بتاريخ 

  

  
 

  مليون O ١٨٨.١١المجموع =                       
 قرارات الشركة المھمة: -٤

  زيادة رأس المال:   •

لزيادة رأس ھيئة السوق المالية السعودي و لنقد العربيمؤسسة اموافقة  على ا�ھلي للتكافل شركةحصلت 
الجمعية العمومية التي عقدت  ذلك وأقرت O، ٨٠,٠٠٠,٠٠٠طرح أسھم حقوق أولوية بقيمة وذلك ب مالھا،

 ١٠ O سعودي للسھم الواحد عبارة عن ١٢  ا�كتتابسعر م ب١٩/١١/٢٠١١ھـ الموافق ٢٣/١٢/١٤٣٢في 
  O سعودي ع,وة ا�صدار للسھم الواحد. ٢ا9سمية للسھم الواحد، و ريا9ت سعودية للقيمة 

  
سھم، إلى  ١٠,٠٠٠,٠٠٠ بواقعO سعودي،  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠من  الشركةمال  رأس وبذلك تم رفع 

  ٢وبمعدل  %٦٦.٦٧سھم، وبنسبة زيادة  O١٦,٦٦٦,٦٦٧ سعودي، موزعة على عدد  ١٦٦,٦٦٦,٦٧٠
من النظام  ٨ و ٧ تينعلى تعديل الماد من الجمعية لموافقةا تكما تم .كھا المساھملتأسھم يم ٣ سھم مقابل كل

  وعدد ا�سھم.رأس المال با�ساسي للشركة والخاصة  
  

نتائج م وكانت ٢٦/١١/٢٠١١ھـ الموافق ١/١/١٤٣٣بدأت فترة ا�كتتاب في أسھم حقوق ا�ولوية بتاريخ 
فقد بلغت ملكية المساھمين  dحصائياتلووفقاً مبلغ المطلوب، من إجمالي ال %١٨٧ا�كتتاب قد بلغت حوالي 

بـ  المساھمينمن إجمالي أسھم الشركة قبل زيادة رأس المال وقد إكتتب  %٩٧.٨٦الذين إكتتبوا حوالي 
من إجمالي عدد ا�سھم المطروحة  %١٢٨.١٢سھم أي بنسبة  ٦,٦٦٦,٦٦٧سھماً من أصل  ٨,٥٤١,٢٢٩

أسھم من إجمالي عدد  %٢.١٤قية المساھمين الذين لم يمارسوا حق ا�ولوية نسبة لdكتتاب. بينما شكلت أح
dولوية التي طرحت ل�كتتاب في زيادة رأس مال الشركةحقوق ا.   



 
٧ 

في شھر  برنامج ا�ھلي لمديني التمويل العقاريلمحفظة تأمين  ةيقوثمع البنك ا�ھلي التجاري الشركة  وقعت •
ً (كما تم ذكره  م٢٠١١يوليو   .)مسبقا

 

لمدة وم ٢٠١٢يناير  ١بداية من تاريخ  منسوبي البنكتم تجديد وثائق حماية ا�ھلي لرعاية المجموعات لجميع    •
 .عام
 

م  لتقديم برنامج حماية ا�ھلي ٣١/١٢/٢٠١١تعاقدت شركة ا�ھلي للتكافل مع البنك ا�ھلي التجاري بتاريخ  •
 لمدة عام.و م٢٠١٢يناير  ١ة بداية من تاريخ لمديني المجموعة والخاص بالبطاقات ا�ئتماني

 

لشركات التأمين والمتضمن ضرورة إلتزام الشركات  هإلتزاماً مع تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي الموجّ  •
مستندات  ةغابإعادة صياغة منتجاتھا لتتوافق مع أسلوب التأمين التعاوني، وعلى ذلك تم تحويل جميع صي

بمنتجاتنا من التكافل إلى التعاوني وتمت الموافقة من قبل مؤسسة النقد العربي المتعلقة ة الشروط وا�حكام العام
السعودي و اللجنة الشرعية على ھذا التعديل لضمان ا�لتزام الكامل بلوائح مؤسسة النقد العربي السعودي 

 لتتوافق مع أسلوب التأمين التعاوني.
  

الشركات بمختلف  جميعا�ھلي لرعاية المجموعة" بتقديم المنتج لالتسويقية لـ"برنامج حماية  بدأت جھودنا •
 شيط ذلك.ننحن نسعى بتو الفئات العاملة في مختلف الصناعات داخل المملكة العربية السعودية

 

لحاملي وثائق تم إنشاء مركز إتصال داخل الشركة حتى تكون الشركة أقرب لعم,ئھا وتقديم أجود الخدمات  •
  .التأمين والجمھور

  

   :المستقبلية والخطط التوقعات  -٥

م بسبب تدني المبيعات مقارنة بالمصروفات، شھدت ٢٠٠٧بالرغم من الخسائر التي تكبدتھا الشركة منذ تأسيسھا في يوليو
ء ا�ھلي للتكافل نمواً متزايداً في مبيعاتھا خ,ل فترة الث,ث سنوات على نطاق منتجاتھا الحالية والتي تقوم بتسويقھا لعم,

البنك ا�ھلي التجاري. وتنوي الشركة إستغ,ل الفرص المتاحة في السوق لتعزيز نتائج أعمالھا وزيادة حصتھا من السوق 
تأمينية جديدة. تعتمد الشركة على زيادة رأس مالھا لتتمكن من تطوير  منتجاتوتغطية خسائرھا خصوصاً بعد طرح 

  يق العوائد وا�رباح على مساھميھا.عملياتھا المستقبلية وزيادة حجم مبيعاتھا وتحق
من  السنوات السابقة فيكما  بإستغ,ل جميع الفرص المتاحة مع البنك ا�ھلي التجاري على بإذن ` ستواصل الشركةكما 

توفير وتطوير الوقت  نفس وسنواصل في ،ع,قتھا مع البنك ا�ھلي لتعزيز جديدة تأمينية خ,ل فتح وتوسيع قنوات أعمال
  .رقابيةال مع متطلبات الجھات يتوافقو يتناسب مع عم,ء البنك بما اتنامنتج

  

 

  سياسة توزيع ا�رباح:  -٦

لما نصت عليه  ويخضع توزيع ا�رباح طبقاً تسعى الشركة لزيادة أرباحھا وتوزيع أرباحھا وتوزيع أرباحاً للمساھمين 

  : على النحو التالي ساھمين) من النظام ا�ساسي للشركة، يتم توزيع ا�رباح الم٤٤المادة (

  
  توزع أرباح المساھمين على الوجه التالي : 

 .  تجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة . ١

 %) من ا�رباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ، ويجوز للجمعية العامة العادية٢٠. يجنب (٢

 فوع . وقف ھذا التجنيب متى بلغ ا9حتياطي المذكور إجمالي رأس المال المد

 . للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس ا�دارة أن تجنب نسبة مئوية من ا�رباح السنوية ٣

 الصافية لتكوين احتياطي إضافي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة تقرھا الجمعية العامة .  

 المدفوع .  %) من رأس المال٥. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساھمين 9 تقل عن (٤

 . يوزع الباقي بعد ذلك على المساھمين كحصة في ا�رباح أو يحول إلى حساب ا�رباح المبقاة . ٥

) ٤. يجوز بقرار من مجلس ا�دارة توزيع أرباح دورية تخصم من ا�رباح السنوية المحددة في الفقرة  (٦

ً الواردة أع,ه وفق   المختصة. للقواعد المنظمة لذلك والصادرة من الجھات  ا

أي توزيعات وعليه وبناء عليه فإن الشركة لم تعلن عن   ٢٠١١لم تحقق الشركة أرباحاً في نھاية السنة المالية 
  أرباح عن تلك السنة.لم تقم الشركة بتوزيع 



 
٨ 

 المزايا التنافسية :   -٧

كس إيجابياً على تحقيق ربحية عالية تتمتع شركة ا�ھلي للتكافل  بجملة من المزايا التنافسية القوية التي من شأنھا أن تنع
  فسين وتشمل تلك المزايا ما يلي :مقارنة مع المنا

مليون  ٢ا9رتباط بالبنك ا�ھلي التجاري يمكن الشركة من الوصول إلى قاعدة عريضة من العم,ء (أكثر من  .١
كة التوزيع التي تعتبر من و توفير قدر كبير من التكاليف الثابتة ال,زمة �نشاء شب  عميل في أنحاء المملكة)

 أھم عوامل النجاح في صناعة التأمين.  
وربط مصالحھم بمصالح الشركة كشركاء في  FWU AGو  VHVمن خ,ل الشركاء الفنيين مثل شركة  .٢

 .رأس المال فإن شركة ا�ھلي للتكافل تضمن ا�بتكار والتحديث المستمر لمنتجاتھا التي تقدمھا

 

 ھا الشركة (مخاطر نشاط الشركة):  المخاطر التي قد تواجھ  -٨

المخاطر الموضحة والجدير بالذكر بأن  ،تتأثر الشركة كأي نشاط إقتصادي في البيئة ا�قتصادية وا�سواق التي تعمل بھا
و ليست  ومن المحتمل أن تعترض الشركة مخاطر أخرى أدناه 9 تشمل جميع المخاطر التي يمكن ان تواجھھا الشركة،

  :تعيق عملياتھا غير جوھرية، قد مخاطر و تعدھا الشركةأكة في الوقت الحالي، معلومة للشر

  

 :قتصادية وظروف قطاع التأمينخاطر الظروف اRم .١

 أنماطستثمار ومن خ,ل التغيرات في يعتمد أداء الشركة  إلى حد كبير على ظروف سوق التأمين ودخل ا�
ى ذلك فإن أعمال التكافل تتسم بطبيعة دورية، وقد تؤثر الحوادث . وإضافة إلومنتجاتھا خدمات الشركةل ينالمستھلك

غير المتوقعة مثل الكوارث الطبيعية وضغوط التضخم والقرارات القضائية على حجم المطالبات المستقبلية مما قد 
  ينعكس بشكل سلبي على ربحية شركات التأمين بشكل عام.

  

 :مخاطر تتعلق با�نظمة .٢

وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولوائحه التنفيذية في المملكة العربية السعودية. تمارس الشركة أعمالھا 
ويتعلق نظام التأمين بمجموعة من العناصر المالية وغير المالية ا�خرى تتمثل في المستويات المصرح بھا من 

ستثمارات ومبالغھا، وكفاية وأنواع ا� خطوط ا�عمال، ومتطلبات رأس المال والفائض، وحجم المطالبات التأمينية،
حتياطي وغيرھا. وعليه فإن أي تغييرات في قوانين ونظم التأمين يمكن أن يؤثر سلباً على أعمال الشركة ا�

ستجابة لفرص التشغيلية، حيث أنه يمكن أن يحد من قدرة الشركة أو سرعتھا في ا� ووضعھا المالي ونتائجھا
ركة بأنظمة التأمين، فقد تخضع لعقوبات بما فيھا الغرامات وا�يقاف وسحب ترخيص السوق. وإذا لم تتقيد الش

  .مزاولة أعمال التأمين مما قد يؤثر سلباً على الوضع المالي للشركة ونتائج عملياتھا
  

 :مخاطر أحداث الكوارث غير المتوقعة .٣

 سوف ثر بشكل مباشر على أداء الشركة التيإن وقوع الكوارث غير المتوقعة، الطبيعية منھا أو غير الطبيعية، قد يؤ
رتفاع عدد المطالبات التي قد تنشأ عن وقوع الكوارث تقدم منتجات تأمين على الممتلكات.وقد تتعرض الشركة �

تالي فإن المطالبات الغير المتوقعة مثل العواصف وا�عاصير والز9زل والحرائق وأعمال ا�رھاب وغيرھا. وب
  دي إلى تقلب النتائج المالية للشركة وقد تؤثر على وضعھا المالي ونتائج عملياتھا.المتعلقة بھا قد تؤ

  

 المخاطر المتعلقة بالسيولة: .٤

التأكيد على التزام الشركة بالوفاء بكافة المتطلبات النظامية الكفيلة بإبقاء الشركة قادرة على إستيفاء ديونھا وا�حتفاظ 
عدم تعرض ا9حتياطيات النقدية 9ستثمارات أو صناديق إستثمار محفوفة باحتياطياتھا. ومن شأن ذلك أن يضمن 

بإجراء دراسة دقيقة لكافة المنتجات الجديدة قبيل اعتمادھا بھدف إنماءھا مع التركيز في  شركةبالمخاطر. كما تقوم ال
  الوقت نفسه على الم,ءة المالية وا9حتياطيات النقدية التي ستحتاجھا ھذه المنتجات. 

  
  المخاطر المتعلقة بالتقنية:  .٥

، وقد تحدث أية FWU AGتنفذ الشركة عملياتھا التشغيلية على موقع ونظام مبيعات وإدارة المنتجات التابع لشركة 
أي توقف في  حيث يعتبرأعطال أو مشاكل تقنية بسبب ھجوم فيروسي أو أخطاء عند تحديث النظام أو غيرھا 

إن حدوث أي خ,ف جوھري بين  شركة على تنفيذ عملياتھا التشغيلية، ولھذا،ا�نظمة التقنية قد يعوق قدرة ال
الطرفين، أو وقوع أي مشاكل تقنية دائمة قد يؤثر بشكل سلبي على استمرارية أعمال الشركة وأداءھا المالي ونتائج 

  عملياتھا.



 
٩ 

  
  
 

  الشؤون العامة والمسئولية اRجتماعية :ثالثالالجزء 

   السعودة: يةوإستراتيجبرنامج  - ١ 

يمثل الركن ا�ساسي في ، إذ أنه لشركةا إستراتيجيةتوظيف المواطنين السعوديين وتطوير مھاراتھم في صميم يظل 
تم تصنيف الشركة ضمن درجة ا�متياز من برنامج نطاقات  ٢٠١١وفي نھاية العام . للموارد البشرية المستقبليةرؤيتھا 

 %.٩١السعودة التابع لوزارة العمل وقد بلغت نسبة 
 

قام موظفي الشركة بحضور عدد من الدورات التي تم تنظيمھا داخل الشركة والدورات المحلية التي  ٢٠١١خ,ل عام 
قبل ھيئة السوق ظيمھا من نتتعلق با�لتزام، مكافحة غسل ا�موال، مبادئ أساسيات التأمين إضافة إلى ورشة عمل تم ت

د بإذن ` على مدار السنوات القادمة وتتضمن الخطة أيضاً إجراء دورات تدريبية وسيتواصل ھذا الجھالمالية المحلية 
  داخل الشركة.

   
من  %١٧وعلى صعيد آخر، قامت الشركة بتوظيف المزيد من الموظفات اللواتي أصبحن اiن يمثلن حالياً ما نسبته  

  العدد ا�جمالي للموظفين. 
  

 تمنح فرصفي أن  رؤيتھا الشاملةشياً مع اتمحتياجات الخاصة راد من ذوي ا�الشركة بتوظيف بعض ا�فتقوم ، وختاماً 
بيئة عمل  لھم تصميم مقر الشركة بشكل يراعي احتياجاتھم الخاصة ويوفروفي ھذا السياق عمدنا إلى . متساويةعمل 

 مريحة. 

  
  
  :الشركة لموظفيالمقدمة المزايا والخدمات اRجتماعية  -٢

ة" لصالح موظفيھا، وھو البرنامج الذي رعاية المجموعا�ھلي ل حماية"للتكافل في تقديم برنامج شركة ا�ھلي إستمرت 
ً في حال وفاة الموظف أو عجزه.  سعودي O ٢,٥٠٠,٠٠٠إلى  ٢٥٠,٠٠٠ منيتم بموجبه دفع تعويض يتراوح  أن  علما

  . موظفيھامن جانب الشركة نيابة عن شتراكات ا�ل كامويتم دفع  ،توافق تماماً مع أحكام الشريعة ا�س,ميةھذا البرنامج ي

  
   التغطية الطبية: -٣

ھم لع,ج اللتغطية تكاليف موظفيھا إلى  شام,ً  طبياً  على حسابھا تأميناً  شركةبناًء على متطلبات النظام المعمول به، تقدم ال
  .المصاريف الخاصة بذلك كامل حسب ما ھو محدد في تعليمات التغطية التأمينية. وتتحمل الشركة عائ,تھم لو

  

  المساھمة ا8جتماعية : -٤

جتماعية والمشاركة في تحقيق رفعة ھذا الوطن وأفراد ھمة في خدمة المجتمع والتنمية ا�تؤمن الشركة بأھمية المسا
، المستعمل بيمجتمعه من خ,ل برامج تحقق النفع العام للمجتمع، تم التبرع إلى جمعية البر بجدة ببعض من ا�ثاث المكت

في  ستيعاب عدد من طلبة المدارس والمعاھد، وإتناسب قدراتھم الوظائف التي حتياجات الخاصة فيواستقطاب ذوي ا�
  .، وتنفيذ برامج التدريب التعاوني لعدد من طلبة الجامعاتبرامج للتدريب الصيفي سنوياً 

  

  

  

  

  



 
١٠ 

  

   حوكمة الشركات :الجزء الرابع

الشركات  ، يجب على9ئحة حوكمة الشركات الصادرة من ھيئة السوق المالية نصوص عليھا فيبناًء على المتطلبات الم
لم يتم تطبيقھا  التيأوالتي تم تطبيقھا بالكامل  حكاما�تقرير مجلس إدارتھا عن ا�فصاح من خ,ل المدرجة في السوق 

  .إط,قاً 
   

وفي ھذا السياق، يجرى ا�حتفاظ ئحة حوكمة الشركات. ومتطلبات 9تنفيذ ومراعاة معايير على  وتحرص إدارة الشركة
  تطبيقھا لتلك ا�حكام كافة إشتراطات ا�لتزام النظامية.بتتخطى بمستويات كافية من الشفافية وتسعى الشركة أن 

  
   ع�قات المستثمرين: -١

منصوص عليه في عقد و ما ھخاصاً بحقوق كل المساھمين والمستثمرين حسب إھتماماً تولي شركة ا�ھلي للتكافل 
على نشر إع,ناتھا وقوائمھا المالية على موقع تداول وفي تحرص  الشركةفإن  وعليهحوكمة الشركات.  9ئحةتأسيسھا و

 الشركة وذلك على موقع ،تزويد المساھمين بآخر المستجدات والتطورات، كما تعمل على الصحف حسب المطلوب نظاماً 
   www.alahlitakaful.com  ا�لكتروني

  
البريد  علىوذلك  وأسئلتھم وإستفساراتھم للرد على طلبات المستثمرين والمساھمين تص خم موظفين يبتعالشركة  وقامت

  الرقم الخاص بالشركة  ىتصال علأو با� ahlitakaful.cominvestorrelations@alا�لكتروني التالي: 

   ٩٢٠٠٠١١٢٨٢ و مركز ا�تصا9ت الخاص بالشركة ٠٢-٦٩٠١١٩٩

  
   مال الشركة وا�سھم الحرة رأس -٢
  

  العدد/ القيمة     البيان   رقم

  9 سعودي ١٦٦,٦٦٦,٦٧٠  المصرح به  المالرأس   ١

   سھم ١٦,٦٦٦,٦٦٧   المصدرةا�سھم عدد   ٢

  سھم ٤,٤٠٨,٣٣٣   الحرةا�سھم   ٣

  سعودي9  ١٦٦,٦٦٦,٦٧٠  رأس المال المدفوع   ٤

  9 سعودي ١٠  سھم كل القيمة اRسمية ل  ٥

  9 سعودي ١٠  القيمة المدفوعة لكل سھم   ٦

  
مليون إلى  ١٠٠من  مال الشركة  إصدار أسھم جديدة للمساھمين الحاليين بغرض زيادة رأستم ا�نتھاء من م,حظة: 

١٦٦,٦٦٦,٦٧٠ O مليون. 

  
  مجلس اRدارة  -٣

  ا�دوار والمسئوليات  -أ

وا�ھداف المالية للشركة.  الشاملة والسياساتالخطط ي وضع وضمان تنفيذ فالمھمة الرئيسية لمجلس ا�دارة تتمثل 
 سيره المختلفة على متابعة عتماد كافة المخصصات المالية والميزانيات ويعمل من خ,ل لجانإب ا�دارةويقوم مجلس 

بحماية  مصالح المساھمين وا�طراف  إلى جانب ذلك يلتزم المجلسلتزام با�ھداف وتحقيقھا. العمل ومدى ا�
منصوص عليه في عقد تأسيس ما ھو حسب بكافة القواعد واللوائح المطبقة التام  التقيدمن خ,ل ضمان  المعنيين

  . تم إعدادھا وجرى وضعھا موضع التنفيذ التيحوكمة الشركات  9ئحةوشركة ال

  
  عضويته والتمثيل فيه   تكوين مجلس اRدارة، -ب

وستة أعضاء غير  ينمستقل أعضاء ، منھم خمسةطبقاً للنظام ا�ساسي للشركة) عضواً ١١يتكون مجلس ا�دارة من (
، يبين الجدول أدناه تكوين ٢٠١٣ يونيو ٥وتنتھي في  ٢٠١٠يونيو  ٦تم إنتخابھم للدورة التي بدأت في  تنفيذيين

ومشاركة كل منھم في مجالس إدارة شركات  مجلس ا�دارة الحالي من حيث المنصب والتصنيف والجھة التي يمثلھا
  مساھمة سعودية أخرى:

  
  
  
  



 
١١ 

  

  

  الجھة التي يمثلھا  التصنيف  المنصب  اسم العضو  رقم
عضويته في مجالس إدارة 

  شركات مساھمة أخرى
  .........  ...........  مستقل  الرئيس  عتصم محمد زينل علي رضا ا�ستاذ/ م  ١

  المھندس/ صالح أحمد حفني  ٢
نائب 
  الرئيس

  ...........  مستقل

الشركة السعودية للخدمات 
  سيسكو)،الصناعية (

  ،شركة حلواني إخوان،
  شركة حلواني إخوان مصر.

  .........  ...........  مستقل  عضو  ا�ستاذ/ فيصل مصطفى الكردي  ٣

  .........  ...........  مستقل  عضو  الدكتور/ عبد الرؤوف سليمان باناجه  ٤

  .........  ...........  مستقل  عضو  ا�ستاذ/ عمرو محمد خاشقجي   ٥

  غير تنفيذي  عضو  ا�ستاذ/ عادل صالح الحوار  ٦
البنك ا�ھلي التجاري، أحد المؤسسين 

  لشركة ا�ھلي للتكافل
.........  

  غير تنفيذي  عضو  اذ/ عبد الرزاق محمد الخريجيا�ست  ٧
البنك ا�ھلي التجاري، أحد المؤسسين 

  لشركة ا�ھلي للتكافل
.........  

  غير تنفيذي  عضو  ا�ستاذ/ دايفيد غرانت جونز **  ٨
البنك ا�ھلي التجاري، أحد المؤسسين 

  لشركة ا�ھلي للتكافل
.........  

  غير تنفيذي  عضو  الدكتور/ مانفريد جوزيف ديرھايمر  ٩
شركة إف دبليو يو, أحد المؤسسين 

  لشركة ا�ھلي للتكافل
.........  

  غير تنفيذي  عضو  ا�ستاذ/ آرني يوھانس رايف    ١٠
شركة إف دبليو يو, أحد المؤسسين 

  لشركة ا�ھلي للتكافل
.........  

  نفيذيغير ت  عضو  ا�ستاذ/ يوفا ھانز رويتر  ١١
شركة في إتش في، أحد المؤسسين 

  لشركة ا�ھلي للتكافل
.........  

، والذي سوف يكمل مدة ٢٠١١ابريل  ١٩بتاريخ  من قبل الجمعية العمومية دافيد غرنت جونز ا�ستاذ / تعيين تم **
  .٢٠١١ ابريل ١تاريخ في الشركة  دارةإمجلس  إستقال من عضوية الذيوسلفه ا�ستاذ / دونالد بول ھيل 

  
  :م٢٠١١مجلس اRدارة حضور الجلسات  -ج

حضور أعضاء مجلس ا�دارة لھذه ويوضح الجدول أدناه  ،إجتماعاتأربعة  ٢٠١١عقد مجلس ا�دارة خ,ل العام 
  :ا�جتماعات

  

  سم العضوا
اRجتماع 

 ٢٠ا�ول 
  ٢٠١١يناير 

اRجتماع 
 ١٥الثاني 

  فبراير

ا8جتماع 
 ١٨الثالث 
  ٢٠١١أبريل 

  عا8جتما
 ٢٢الرابع 
  ٢٠١١إكتوبر 

  
  إجمالي الحضور

 ٣  ✓  ✓ x ✓  ا�ستاذ/ معتصم محمد زينل علي رضا

 ٤  ✓  ✓ ✓ ✓  المھندس/ صالح أحمد حفني

 ٣ ✓  x ✓ ✓  ا�ستاذ/ عادل صالح الحوار

 ٣  ✓  ✓ x ✓  ا�ستاذ/ عبد الرزاق محمد الخريجي

 ٢  ✓  ✓ عضو جديد  ا�ستاذ/ دافيد غرانت جونز*

 ٣  ✓  ✓ x ✓  ريد جوزيف ديرھايمرالدكتور/ مانف

 ٣  x  ✓ ✓ ✓  ا�ستاذ/ ارني يوھانس رايف

 ٢  ✓  x x ✓  ا�ستاذ/ يوفا ھانز رويتر

 ٤  ✓  ✓ ✓ ✓  ا�ستاذ/ فيصل مصطفى الكردي

 ٤  ✓  ✓ ✓ ✓  د/ عبد الرؤوف سليمان باناجه

 ٤  ✓  ✓ ✓ ✓  ا�ستاذ/ عمرو محمد خاشقجي 

، والذي سوف يكمل مدة سلفه ٢٠١١ابريل  ١٩ن قبل الجمعية العمومية بتاريخ دافيد غرنت جونز م تم تعيين ا�ستاذ /* 
ولم يحضر أول  ٢٠١١ابريل  ١تاريخ في الشركة  مجلس إدارة الذي إستقال من عضويةوا�ستاذ / دونالد بول ھيل 

  .٢٠١١في بداية العام  إنعقداإجتماعين 
 

  

  

 



 
١٢ 

  

  : مجلس اRدارة وكبار التنفيذيينأعضاء مكافآت  - د

�عضاء مجلس إدارتھا واللجان  ا�خرى ذات الع,قةمكافآت سنوية وأتعاب حضور إجتماعات والنفقات  الشركةتدفع 
 المبرمة معھم.وفق العقود  لديھاالتابعة له وفقاً لنصوص نظامھا ا�ساسي. كما تدفع الشركة أيضاً لكبار التنفيذيين 

 : م٢٠١١مجلس ا�دارة وكبار التنفيذيين خ,ل العام ضاء ويبين الجدول أدناه المكافآت والتعويضات �ع
  

خمسة من كبار التنفيذيين بما في 
ذلك الرئيس التنفيذي والمسئول 

 المالي ا�ول

 أعضاء مجلس اRدارة واللجان الفرعية

 البيان (ألف 9)
 المستقلين الغير تنفيذيين  التنفيذيين 

  9 سعودي عودي9 س 9 سعودي 9 سعودي

 إجمالي الرواتب/ المكافآت ١,١٨٥ ٠ ٠ ٢,٢١٠

 البد8ت ٩٤ ٠ ٠ ١,٢٧٥

 المكافآت الدورية والسنوية ٠ ٠ ٠ ٢١٠

  الخطط التحفيزية ٠ ٠ ٠ ٠

٠ ٠ ٠ ٠ 
أي تعويضات أو مزايا عينية تدفع بشكل 

  شھري أو سنوي

  اRجمالي ١,٢٧٩ ٠ ٠ ٣,٦٩٥

  
الذين  ا�عضاء الغير تنفيذيينم، تنازل  ٢٠٠٧الصادر في شھر ديسمبر  ١٢٩/٠٧رقم  بناًء على قرار مجلس ا�دارة

 يمثلون المساھمين المؤسسين عن رواتبھم وتعويضاتھم ، إلى حين أن تصبح الشركة قادرة على تحقيق ا�رباح. علماً 
ة أو كبار التنفيذيين عن حقه يتنازل بموجبھا أي من أعضاء مجلس ا�دار أخرى أنه ليس ھناك أي ترتيب أو إتفاقية

  .اتالتعويضالرواتب و في

  
 لجان مجلس اRدارة:  -٤

  لجاناً تضم أعضاء في المجلس وأعضاء مستقلين من خارج المجلس. الشركةأنشأ مجلس إدارة 

   
   اللجنة التنفيذية:  - أ
لس ا�دارة أيضاً، وذلك جميعھم أعضاء في مج طبقاً للنظام ا�ساسي للشركة) أعضاء ٣تكون اللجنة التنفيذية من (ت

ويبين الجدول  حيث عقدت ستة إجتماعاتبالتزامن مع مدتھم في المجلس. ٢٠١٠يونيو ٦لمدة ث,ث سنوات تبدأ من 
 التالي عدد ا�عضاء وحضورھم لھذه السنه :

  

  ا8سم
عدد 

  ا8جتماعات
  التي حضرھا

المنعقدة ا8جتماعات 
  خ�ل العام

  ا�دوار والمسئوليات ا�ساسية

  المھندس/ صالح أحمد حفني
  (الرئيس) 

٦  ٦  
مراقبة وتطبيق اRستراتيجية  •

 التشغيلية

 مراقبة  إدارة المخاطر •

حوكمة 8ئحة مراقبة وتطبيق  •
  الشركات

مانفريد جوزيف  الدكتور/
  ديرھايمر

٦  ٦  

  ٦  ٦  عادل صالح الحوارا�ستاذ/ 

  
 والتركيز على الشركةستراتيجيات وأھداف عمليات إستمرار إضمان  خ,ل العامكان التركيز الرئيسي للجنة التنفيذية 

بالتفصيل الطريقة التي وتبين ھذه الوثائق 9ئحة حوكمة الشركات و9ئحة تحديد ص,حيات ا�عضاء،  إنجاز وتطبيق
  شركة في أنشطتھا وعملياتھا التجارية وكذلك الھياكل والضوابط الداخلية. التنتھجھا 

  
ً ة اللجنة التنفيذية مجلس ا�دار توقد فوض اللجنة وتقوم المخاطر بالشركة.  بإدارةمع لجنة المراجعة إلى جنب  جنبا
للتخفيف من آثار تلك ووضع آليات تتعرض لھا الشركة  قدمراقبة ومراجعة المخاطر الكامنة والمحتملة التي بالتنفيذية 

  المخاطر على الشركة.

  
  
  



 
١٣ 

  لجنة المراجعة:  -ب
، طبقاً للنظام ا�ساسي للشركة) أعضاء ٣لجنة من (التتكون خمسة إجتماعات خ,ل العام وعقدت لجنة المراجعة 

جميع أعضاء لجنة المراجعة يتمتعون بخبرات كبيرة بالشئون المالية والمحاسبية والتدقيق مما يعد بمثابة قيمة مضافة 
بين الجدول التالي عدد ا�عضاء لشركة ا�ھلي للتكافل وذلك لمدة ث,ث سنوات بالتزامن مع مدة المجلس، ي

  وحضورھم لھذه السنه :

  ا8سم
اRجتماعات التي 

  حضرھا 

ا8جتماعات 
المنعقدة خ�ل 

  العام

ا�دوار والمسئوليات 
  الرئيسية

  ا�ستاذ/ مفضل عباس علي 
  (الرئيس الحالي) 

٥  ٥  

دراسة القوائم المالية وإبداء  •
الرأي والتوصية لمجلس 

 اRدارة.

الرقابة الداخلية دراسة نظام  •
 وإبداء التوصية في شأنھا.

التأكد من تطوير سياسات إدارة  •
   المخاطر

  ٥  ٣  ا�ستاذ/ ارني يوھانس رايف

  ٥  ٥   ا�ستاذ/ ھاني عبدالفتاح فيضي

  ا�ستاذ/ نبيه فخري الجھني
  )٢٠١١(رئيس سابق إستقال في فبراير 

٥  ٢  

 
الضوابط الداخلية وبالتقييم والمراقبة  فيما يتعلق افي تصريف واجباتھلجنة المراجعة تعمل لمساندة مجلس ا�دارة 

أعمال المراجعة الداخلية والخارجية مدى كفاية وعملية إعداد التقارير المالية وا�فصاح وصحة البيانات المالية و
العمل بلمتعلقة ا وإدارة المخاطر الصادرة عنھموالتوصيات  تھمإستق,ليمدى والمراجعين الخارجيين ومؤھ,ت 

والمخاطر التشغيلية. با�ضافة إلى ذلك تراجع لجنة المراجعة السياسات المحاسبية المطبقة وتقدم التوصيات لمجلس 
  في ھذا الشأن.ا�دارة 

   
لتزامھا بدعم مجلس ا�دارة وشركة ا�ھلي للتكافل في تطوير وھيكلة إعقدت لجنة المراجعة خ,ل العام للوفاء بحيث 

 على مدار السنةالمالية ا�مور  كافة قامت بمراجعة اللجنة مع المراجعين الداخليين والخارجيين وإجتمعت . الشركة
وقد تم تزويد  النتائجنشر قبل للتأكد من أنھا تفي بالمتطلبات من حيث ا�فصاح قبل تقديمھا للسلطات المختصة و

  . المجلس وإدارة الشركة بتقارير كاملة طوال السنة
  

خطة تطوير تطوير وين، وھي تقوم بدعم الخارجي ينالمراجع في إقتراحلجنة المراجعة مجلس ا�دارة ساعدت وقد 
  تقرير المراجعة. الواردة فيالتصحيحية  ا�جراءاتالمراجعة الداخلية وتنفيذھا وتأكدت من تطبيق 

     
  لجنة الترشيحات والمكافآت:  -ج

أن يكون المجلس مكوناً من أفراد يمتلكون أفضل القدرات في في ضمان  تساعد ھذه اللجنة مجلس ا�دارة والشركة
جراءات ال,زمة لتقييم ا� توافروفي تعيين كبار التنفيذيين المؤھلين وضمان  ا�دارةأعضاء مجلس مسئوليات أداء 

  ء اللجان وموظفي الشركة. اوأعض ينريمدالمكافآت التي تدفع لل
  

جميعھم أعضاء في مجلس ا�دارة  طبقاً للنظام ا�ساسي للشركة) أعضاء ٣فآت من (تتكون لجنة الترشيحات والمكا 
إجتماعات أربعة بالتزامن مع مدتھم في المجلس.حيث عقدت  ٢٠١٠يونيو ٦أيضاً، وذلك لمدة ث,ث سنوات تبدأ من 

  ويبين الجدول التالي عدد ا�عضاء وحضورھم لھذه السنه :

  ا8سم
اRجتماعات 
  التي حضرھا 

ا8جتماعات 
المنعقدة 
  خ�ل العام

ا�دوار والمسئوليات 
  الرئيسية

  ٤  ٤  ( الرئيس) معتصم محمد زينل علي رضاا�ستاذ/ 
وإدارة مساعدة مجلس اRدارة  •

في تعيين كبار  الشركة
 التنفيذيين  

ترشيح الالمساعدة في  •
 تعيين الو

مساعدة اRدارة في ھيكلة  •
التعويضات للمرشحين 

  وظفين المحتملين والم

  ٤  ٤  دافيد غرانت جونزا�ستاذ/  *

  ٤  ٤  فيصل مصطفى الكرديا�ستاذ/ 

، والذي سوف يكمل مدة سلفه ٢٠١١ابريل  ١٩دافيد غرنت جونز من قبل الجمعية العمومية بتاريخ  تم تعيين ا�ستاذ /* 
  .٢٠١١ابريل  ١الشركة بتاريخ  مجلس إدارة الذي إستقال من عضويةوا�ستاذ / دونالد بول ھيل 



 
١٤ 

عضاء مجلس ا�دارة ولجانه � مزايا المدفوعةلسياسات وإجراءات المكافآت والبإجراء تحليل شامل قامت اللجنة أيضاً و 
  وحيث قاموا بدراسة الھيكل التنظيمي للشركة وأقروا نظاماً جديداً للدرجات الوظيفية. الشركةلموظفي  التابعه

  
  ستثمار: لجنة اR - د

ستثمار لموجودات الشركة ستراتيجيات ا�إة مساعدة مجلس ا�دارة في تطوير سياسات وي9ستثمار مسئوللجنة اتتولى 
س,مية ولlنظمة ستثمارات مطابقة لقواعد الشريعة ا�ستثمار وضمان أن تلك ا�وحملة الوثائق ومراقبة أداء ا�

 واللوائح المطبقة في المملكة العربية السعودية. 
  

ستثمار والشئون المالية با�ضافة إلى ا�في مجال  المميزةأصحاب الخبرات اأعضاء  ةمن ث,ثستثمار ا� تتكون لجنة
حيث قامت بمراجعة  أربعة إجتماعاتعام الستثمار خ,ل س,مية. عقدت لجنة ا�معرفتھم بقواعد الشريعة ا�

يبين ستثمار. أداء ا� لتعزيزتطبقھا الشركة  يمكن أنستثمار والتي المتعلقة با�وا�ستراتيجيات الحالية ا�رشادات 
  لdجتماعات: وسجل حضورھم ستثمار لجنة ا� أعضاءأدناه الجدول 

  

  ا8سم
اRجتماعات 
  التي حضرھا 

ا8جتماعات 
المنعقدة خ�ل 

  العام
  ا�دوار والمسئوليات الرئيسية

 الدكتور/ مانفريد جوزيف ديرھايمر
  (الرئيس)

٤  ٤  
اسات مراقبة وتطبيق السي •

  واRستراتيجيات ا8ستثمارية 

  تقييم أداء ا8ستثمار  •

التأكد من أن ا8ستثمارات متوافقة  •
  مع الشريعة اRس�مية

  ٤  ٤  ا�ستاذ/ عبدالرزاق محمد الخريجي

  ٤  ٢   *ا�ستاذ/ عمرو محمد خاشقجي

  ٤  ٢  *الدكتور/ عبدالرؤوف سليمان باناجه

عين أعضاء مجلس ا�دارة  من ثمو إستقالتهانعقدت قبل  إجتماعين أول حضر ،ه* الدكتور/ عبد الرؤوف سليمان باناج
  والذي سوف يكمل مدة سلفه. ،ا�ستاذ/ عمرو محمد خاشقجي

  
  اللجنة الشرعية:  -  ھـ

  اللجنة ث,ثة من أصحاب الفضيلة الفقھاء بالمملكة العربية السعودية وھم: عقدت اللجنة الشرعية إجتماعين وتضم 

  

  ا�دوار والمسئوليات ا�ساسية  الوظيفة   ا8سم

  الرئيس   الشيخ/ عبد � بن سليمان المنيع
المنتجات  جميعالتأكد من أن  •

متوافقة مع قواعد والعمليات 
  الشريعة اRس�مية

توجيھات لIدارة تزويد اRدارة بال •
حول ا8ستثمارات المتوافقة مع 

   الشريعة

  عضو   المصلح/ عبد � بن عبد العزيز الدكتور

  عضو   بن علي القريالدكتور/ محمد 

 
عمليات الشركة والعمليات المالية وكل المھام المرتبطة بھا. وقد  جميعلشاملة بمراجعة شرعية  خ,ل العام قامت حيث

تواجه  رئيسية عقباتأي دم وجود عكانت نتائج مراجعة اللجنة الشرعية جميعھا إيجابية ومرضية وكشفت عن 
  ة. الشرك

 
  قائمة الم�ك الرئيسيين -٥

  يبين الجدول أدناه ) من قواعد التسجيل وا�دراج٣٠، والمادة ١٠، الفقرة ب، النقطة رقم ٢٧بناًء على المادة (
وصف �ي مصلحة في فئة ا�سھم ذات ا�حقية في التصويت تعود �شخاص (عدا مجلس ا�دارة وكبار التنفيذيين) الذين 

 ) أو أكثر وأي تغيير في تلك ا�حقية خ,ل السنة:%٥ه (لھم مصلحة ما نسبت
 

  الجنسية  ا8سم  رقم
عدد ا�سھم 
في بداية 
٢٠١١  

الملكية في 
بداية 
٢٠١١  

عدد ا�سھم 
في نھاية 
٢٠١١  

الملكية 
في نھاية 
٢٠١١  

  الفرق
%  

  %٦٦.٦٧  %٢٩.٩٩  ٥,٠٠٠,٠٠٠  %٣٠  ٣,٠٠٠,٠٠٠  شركة سعودية  البنك ا�ھلي التجاري  ١

  %٦٦.٦٧  %١٣.١٢  ٢,١٨٧,٥٠٠  %١٣.١٢٥  ١,٣١٢,٥٠٠  شركة ألمانية  ف. دبليو. يو شركة إ  ٢

مؤسسة التمويل الدولية (آي. إف .   ٣
  سي) 

  %٦٦.٦٧  %١٣.١٢  ٢,١٨٧,٥٠٠  %١٣.١٢٥  ١,٣١٢,٥٠٠  ھيئة دولية

  %٦٦.٦٧  %٧.٤٩  ١,٢٥٠,٠٠٠  %٧.٥  ٧٥٠,٠٠٠  شركة ألمانية  شركة في. إتش. في   ٤



 
١٥ 

 
 : وتغيرھا مملوكة �عضاء مجلس اRدارة و/أو أقاربھم من الدرجة ا�ولىا�سھم البيان بعدد  -٦
  

  الجنسية  ا8سم  رقم
  عدد ا�سھم

  ٢٠١١يناير  ١في 

  عدد ا�سھم
ديسمبر  ٣١في 

٢٠١١  
  الفرق %

  ٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠  سعودي  ا�ستاذ/ معتصم محمد زينل على رضا  ١

  ٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠  سعودي  المھندس/ صالح أحمد حفني  ٢

  ٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠  سعودي  تاذ/ عادل صالح الحوارا�س  ٣

  %١٦.٧  ١٦٦٦  ٢٠٠٠  سعودي   ا�ستاذ/ عبد الرزاق محمد الخريجي  ٤

  ٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠  بريطاني   ا�ستاذ/ دافيد غرانت جونز *  ٥

  ٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠  ألماني  الدكتور/ مانفريد جوزيف ديرھايمر  ٦

  ٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠  ألماني  ا�ستاذ/ ارني يوھانس رايف  ٧

  ٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠  ألماني   ا�ستاذ/ يوفا ھانز رويتر  ٨

  ٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠  سعودي  ا�ستاذ/ فيصل مصطفى الكردي  ٩

  %٥٠  ١٠٠٠  ٢٠٠٠  سعودي  الدكتور/ عبدالرؤوف سليمان باناجه  ١٠

  ٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠  سعودي  ا�ستاذ/ عمرو محمد خاشقجي   ١١

أبري[[ل  ١س[[ھم وح[[ين إس[[تقال بت[[اريخ  ١,٠٠٠ل[[د ب[[ول ھي[[ل ك[[ان يمل[[ك العض[[و الس[[ابق ا�س[[تاذ / دونا ٢٠١١ببداي[[ة الع[[ام  *
 .%١٠٠كان لديه صفر من عدد ا�سھم ويمثل الفرق  ٢٠١١

 
  ا�سھم المملوكة لكبار التنفيذيين و/أو أقاربھم من الدرجة ا�ولىبيان بعدد  -٧
   

  الجنسية  ا8سم  رقم
  عدد ا�سھم

  ٢٠١١بداية 
  عدد ا�سھم

  ٢٠١١نھاية 
الفرق 

%  

  %٦٦.٦٧  ٦٦  ٤٠  سعودي  بامعروف   * وليد  ١

   .لدى الشركة و 9 يعمل كموظفالشخص المذكور يعمل كمراجع داخلي على أساس تعاقدي *
 
  

  صفقات ا�طراف ذوي الع�قة: -٨

: المؤسسين والم,ك الرئيسيين للشركة لدى شركة ا�ھلي للتكافل عقدين مع طرفين من ا�طراف ذوي الع,قة ك,ھما من 
من أسھم  %٢٩.٩٩) البنك ا�ھلي التجاري ويملك ٢من أسھم الشركة، و ( %١٣.١وتملك  كة "إف. دبليو. يو") شر١(

 المتواصلة وبناًء على ع,قات العمل ولمدة عشرة سنوات ٢٠٠٧ديسمبر  ١١بتاريخ الشركة. وقد تم إبرام ھذه العقود 
 . في حينھا ھذه العقود للجھات التنظيمية المعنية ، وتم ا�فصاح عنقبل تأسيس الشركةما بينھم والتي تعود إلى 

 
ذات سمعة حسنة ولھا خبرة في منتجات تكافل رائدة تعمل في مجال الخدمات المالية وشركة "إف. دبليو. يو" ھي شركة 

يو" الحماية وا�دخار في ا�سواق ا�وروبية واiسيوية والشرق أوسطية. بموجب ھذه العقود تقدم شركة "إف. دبليو. 
شريك مؤسس، فإن وبإعتبارھا خدمات تتعلق بتطوير المنتجات والنظم والخدمات الفنية المقدمة لشركة ا�ھلي للتكافل. 

) د/ ١وھما:  شركة "إف. دبليو. يو" يتم تمثيلھا في مجلس إدارة شركة ا�ھلي للتكافل من قبل عضوين غير تنفيذيين
، وھما أيضا عضوان في مجلس إدارة شركة "في إف. يوھانس رايف ) ا�ستاذ/ ارني٢مانفرد جوزيف ديرھايمر و 

% فيھا، وبالتالي فقد يكون له مصلحة ٨٥نسبة  يملكوھو د/ مانفرد جوزيف ديرھايمر شريك وأحدھما دبليو. يو" 
 جوھرية في صفقات ا�طراف ذوي الع,قة.

  
تيجي وأساسي، ا�مر الذي جعلھا أكثر قدرة على وبفضل ھذه ا�تفاقية، فقد حظيت شركة ا�ھلي للتكافل بشريك إسترا

  التنافس من شركات التأمين ا�خرى.
  

وغني عن البيان أن البنك ا�ھلي ، كما كانت رؤية المؤسسين قبل تأسيس الشركة ھو تكوين شركة تأمين مصرفي
أكثر  ي عدد عم,ئه إلى نحوالتجاري ھو من أكبر البنوك وأكثرھا شھرة في المملكة العربية السعودية حيث يصل إجمال

فروعه المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، فإنه يعد الشريك ا�فضل  ةمليون عميل، وبفضل شبك ٢ من
لشركة ا�ھلي للتكافل والموزع الحصري لمنتجاتھا والذي يعمل على تزويد الشركة بالخبرات في مجال المبيعات 

  عد الشركة على إنماء مبيعاتھا. والتوزيع، ا�مر الذي يسا



 
١٦ 

  
والبنك ا�ھلي التجاري ھو أكبر مساھم في شركة ا�ھلي للتكافل، ويمثله في مجلس ا�دارة ث,ثة من أعضاء مجلس 

دافيد  /) ا�ستاذ٣عبدالرزاق محمد الخريجي،  /) ا�ستاذ٢صالح الحوار، عادل  /) ا�ستاذ١وھم:  ا�دارة غير التنفيذيين
، وھم في نفس الوقت من كبار التنفيذيين لدى البنك ا�ھلي التجاري، وبالتالي فقد يكون لھم مصلحة جوھرية زغرانت جون

 في صفقات ا�طراف ذوي الع,قة. 
  

العقود الھامة التالية مع أطراف ذوي  قامت شركة ا�ھلي للتكافل بإبرام ٢٠١١ديسمبر  ٣١وخ,ل السنة المنتھية في 
  :أدناه قيمة المعام,ت ك,ً على حدهيبين الجدول  ع,قة

  
  بآ8ف الريا8ت السعودية  
  ٢٠١٠  ٢٠١١  

  عمليات التكافل

  البنك ا�ھلي التجاري  

  

  البنك ا�ھلي التجاري

ا�ھلي حماية إجمالي مساھمات برنامج 

  لرعاية المجموعة المستلمة

إجمالي مساھمات برنامج حماية ا�ھلي 

  المستلمة لمديني المجموعة

٣,٦٧٢  

  

١,٩١٨  

٣,٩٢٢  

  

-  

  ١٦,٣٤٨  ٨,٤٠٨  رسوم إستحواذ مقابل توزيع المنتجات  البنك ا�ھلي التجاري  

  ٩,١٦٥  ٧,٣٠٩  رسوم دخول   البنك ا�ھلي التجاري/ شركة "إف دبليو يو"  

  ٨,٠٦١  ١٠,٨٢٧  رسوم إدارية  البنك ا�ھلي التجاري/ شركة "إف دبليو يو"  

  
  عمليات المساھمين

مصاريف إدارية وعمومية مدفوعة   ي التجاريالبنك ا�ھل  
نيابة عن الشركة وأعيد قيدھا على 

  حساب الشركة 

  

-  ٥٧٨  

  ٩٩١  ٢,١٧٠  عمولة من مدير صندوق اRستثمار  ا�ھلي كابيتال  
  

 
لجمعية لصفقات ا�طراف ذوي الع,قة مع تقرير خاص من المحاسب القانوني  تقرير عن قدمت شركة ا�ھلي للتكافل

والبنك ا�ھلي  تمت بين شركة ا�ھلي للتكافلحيث تم الموافقة على صفقات ا�طراف ذوي الع,قة التي ، وميةالعم
   .و شركة إف. دبليو. يو التجاري

  
ستقدم الشركة صفقات ا�طراف ذوي الع,قة للجمعية على أساس سنوي للموافقة وذلك  وا�فصاح ومن مبدأ الشفافية

   .(أ) من 9ئحة حوكمة الشركات ١٨ن نظام الشركات ومادة ) م٦٩مادة (بالإلتزاماً 

 
  
  : الصادر من ھيئة السوق الماليةإقرارات وفقاً لمتطلبات نظام حوكمة الشركات  -٩

عن ھيئة الصادرة حوكمة الشركات  التام ب,ئحةتسعى إدارة الشركة تطبيق مبدأ الشفافية وا�فصاح وإعراباً عن إلتزامنا 
، يطيب لشركة ا�ھلي للتكافل ا�ب,غ على ا�مور التالية المتعلقة بحوكمة الشركات ومدى تطبيقھا على السوق المالية

  :خ,ل العامالشركة 

  
فيما عدا ما تم ا�فصاح عنه أع,ه بشأن الصفقات المبرمة مع ا�طراف ذوي الصلة، لم تدخل الشركة كطرف  -١

�ي عضو من أعضاء مجلس ا�دارة أو �ي من كبار  في أي عقد توجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوھرية
 التنفيذيين وبما يشتمل على الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي شخص ذي ع,قة بأي من المذكورين.

  
في السوق  مدرجةعضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات  في آن واحد عضو من أعضائھاأي  يشغل9  -٢

 . المالية
  

إدارتھا كما أنھا لم تضمن أي قرض يعقده واحد عضاء مجلس من أي نوع � أي قرض نقديدم تقإن الشركة لم  -٣
  منھم مع الغير.



 
١٧ 

ليس لدى  هوأن فقط في المملكة العربية السعودية تحديداً يؤكد المجلس أن كافة أنشطة وعمليات الشركة تتم  -٤
 . لھا شركات تابعة أيالشركة 

  
 أعضاءاھمين أو أو أسھم لھا أولوية خاصة في التصويت سواء للمس ممتازة أسھم أي9 توجد لدى الشركة  -٥

حقوق تتساوى في متساوية وذات قيمة إسمية جميع ا�سھم ھي أسھم عادية إن و ،أو العاملين ا�دارةمجلس 
 النظام.  بالتصويت وغيرھا من الحقوق حس

  
إكتتاب حقوق مصلحة أو خيارات أو  أيد 9 توج ،في الجدوال الواردة بالتقريرفيما عدا ما تم ا�فصاح عنه  -٦

وزوجاتھم وأطفالھم القاصرين في أي من ا�سھم أو سندات الدين  وكبار التنفيذيين ا�دارة�عضاء مجلس 
 .م٢٠١١الخاصة بالشركة للسنة المالية 

  
 أي قروض أو مديونيات غير مسددة. تقر الشركة بعدم وجود -٧

  
ث,ثة أسھم يمتلكھا المساھم كحقوق أولوية لزيادة رأس  لكل سھمين ُخصص هما تم ا�فصاح عنه أن فيما عدا -٨

غير ما إلى أو  شھادات تفويض أو أو خياراتقابلة للتحويل سندات دين  أيتمنح  ولملم تصدر الشركة المال، 
 خ,ل السنة المالية.ذلك من حقوق مماثلة 

  
 ندات دين قابلة لdسترداد.9 يوجد أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة �ي س -٩

  
 ا�رباح. عن حقه في المساھمين تنازل بموجبھا أي من  اتأو إتفاقي اتليس ھناك أي ترتيب  -١٠

  
ويتم إحتساب مخصص الزكاة والضريبة ويتم عرضه في  ،لوائح مصلحة الزكاة والدخلإلى تخضع الشركة  -١١

بمجرد ا�نتھاء من قيدھا الربط الضريبي يتم أي تعدي,ت تتم أثناء و. التغيرات في حقوق المساھمينقائمة 
  وبعد ا�تفاق عليھا مع المصلحة. الربط الضريبي

 
أعضاء المجلس أو كبار  لفائدة أخرىإحتياطيات أو إستثمارات او أي أي حقوق خيارات في أسھم 9 توجد  -١٢

 أسرھم.  وأالتنفيذيين أو العاملين 
 

 :معايير المحاسبة المتبعة للقوائم المالية -١٣
تقوم الشركة بإعداد قوائمھا المالية طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية الخاصة بالتقارير المالية، وتؤكد الشركة 

الدولية  التقارير عدم وجود أّية فروقات جوھرية أو أثر مالي على القوائم المالية نتيجة �عدادھا وفقاً للمعايير
 حاسبين القانونيين.مقارنة لتلك الصادرة عن الھيئة السعودية للم

 
 إستبدال المحاسب القانوني: -١٤

قدم مجلس ا�دارة  م١٩/٤/٢٠١١ھـ الموافق ١٥/٥/١٤٣٢خ,ل إجتماع الجمعية العمومية الثالثة بتاريخ 
كي بي  م، وھو٣١/١٢/٢٠١١لية المنتھية في للتدقيق في البيانات الما الخارجي على تعيين المراجعتوصية 

ويمثل ھذا تغيير في مراجعي . بد9ً من البسام محاسبون قانونيون وإستشاريون أم جي الفوزان والسدحان
ويأتي ھذا التغيير ضمن مساعي الشركة  قبل إنتھاء الث,ث سنوات ،الحسابات الخارجيين عن السنة السابقة

العمومية لتعزيز عملية مراجعة الحسابات وا�ستفادة من الخبرات الدولية. وتمت الموافقة من قبل الجمعية 
 .المراجعين الخارجيين وھم إرنست ويونغ و كي بي أم جي الفوزان والسدحان تعيين على

 
 تقرير المحاسب القانوني: -١٥

  .٢٠١١من تقرير مجلس ا�دارة أية تحفظات على القوائم المالية السنوية لعام ضلم يت
  

 إقرارات: -١٦
  يح.يقر مجلس ا�دارة أنه تم إعداد سج,ت الحسابات بالشكل الصح

  يقر مجلس ا�دارة أنه تم إعداد نظام للرقابة الداخلية على أسس سليمة ويتم تنفيذه بفعالية.
   .يقر مجلس ا�دارة أنه 9 يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطاتھا

 
 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة: -١٧

ت با�شراف على إدارة المراجعة الداخلية والمراجع الداخلي �عمال المراجعة الداخلية تؤكد الشركة أنھا قام
حسب المھام المنوطة بھا والتي ترفع تقاريرھا إلى ا�دارة التنفيذية ولجنة المراجعة متضمنة الم,حظات 

دارة التنفيذية بالعمل على والتوصيات التي يتم التوصل لھا لتعزيز نظام الرقابة الداخلي وإجراءاته، وتقوم ا�
و9 يوجد م,حظات جوھرية مؤثرة على سير  تنفيذ ا�جراءات التصحيحية بمتابعة من لجنة المراجعة.



 
١٨ 

ا�عمال بالشكل المعتاد تحت نظام الرقابة الحالي مما يؤكد أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة 
  وتم تنفيذه بفاعلية.

 
لتزام بلوائح وا�نظمة المحلية، تقوم ا�دارة بمراجعة وتقيم نظم المعلومات. كما تقوم لتأكد من س,مة وا9ل

ا�دارة بتقييم إجراءات المبيعات المطبقة بالشركة وا�ساليب التي يمكن من خ,لھا تدقيق فروع البنك ا�ھلي 
 ية إن وجدت.لتحسين جودة المبيعات بشكل عام. وسوف تعد الشركة تقرير عن أي م,حظات جوھر

 
 تؤكد الشركة على عدم تعرضھا �ي عقوبة  أو جزاء أو قيد فرض عليھا من أي جھة. -١٨

 
  

8ئحة حوكمة الشركات الصادرة عن ھيئة مع م ٢٠١١شركة ا�ھلي للتكافل  في العام  لوائح توافق - ١٠
 السوق المالية

 
9ئحة حوكمة الشركات الصادرة بنود ة تعمل الشركة على وضع ا�سس وا�جراءات الكفيلة للتوافق مع غالبي

ب,ئحة حوكمة الشركات، وتطبق إسترشاداً 9ئحة خاصة لحوكمة الشركة إعتماد ھيئة السوق المالية وتم  عن
الشركة من الناحية العملية غالبية ما جاء في ال,ئحة من خ,ل منظومة النظام ا�ساسي واللوائح وا�جراءات 

ئح النظامية ذات الع,قة إلى جانب تطبيقھا للمعايير المحاسبية المتعارف عليھا في الداخلية وا�نظمة واللوا
السياسات وا�جراءات المنظمة للتطبيق، وتعمل على إستكمال المملكة العربية السعودية ، وتعمل الشركة على 

ر جمعية عقدت خ,ل عام تم تطبيقھا في آخ كافة البنود المتعلقة بالجمعية العامةوأن تطوير ذلك بصفة مستمرة 
 التالي: من ذلك لم تطبق الشركةوإستثناًء م  ٢٠١١

  

  حقوق مساھمي الشركة  -١١

فصاح فقد تم تضمين البنود قاً للعمل بمبدأ الشفافية وا�بيتطو ،على حقوق مساھميھا حفاظوللحرصاً من إدارة الشركة 

  في النظام ا�ساسي للشركة ولوائحھا الداخلية  :أدناه المذكورة 

 يتقرر توزيعھا.حق المساھم في الحصول على نصيب من ا�رباح التي  -١

 حق المساھم في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية. -٢

 .حق المساھم في حضور الجمعيات العامة وا�شتراك في مداو9تھا والتصويت على قرارتھا -٣

 حق التصرف في ا�سھم. -٤

 مجلس ا�دارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس.أعمال حق مراقبة  -٥

وطل[[ب المعلوم[[ات بم[[ا 9 يض[[ر بمص[[الح الش[[ركة و9 يع[[ارض أنظم[[ة الس[[وق المالي[[ة ولوائح[[ة  ستفس[[ارح[[ق ا� -٦

 التنفيذية.

 

  

  

 

  
  رقم المادة

  ا�سباب والتفاصيل  8  اRجراء

  (ب)٦
ھل اسُتخدمت طريقة التصويت التراكمي على  بند  
  اختيار أعضاء مجلس اRدارة في الجمعية العامة؟  

✓ 
يتضمن النظام ا�ساسي للشركة طريقة التصويت  8
  لتراكمي.ا

  (د)١٠

وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة 
ومحددة للعضوية في مجلس اRدارة ووضعھا 

  موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية لھا.

تم وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة  ✓
ومحددة للعضوية في مجلس اRدارة، وسيتم اRفصاح 
 عنھا في أول إجتماع قادم للجمعية العمومية للحصول

  على الموافقة.



 
١٩ 

  ٢٠١١ لجمعية العامة العاديةلتوصيات  - ١٢
  .٢٠١١ديسمبر  ٣١ نتھية فيلسنة المعن اتقرير مجلس ا�دارة  المصادقة على •

  م. ٢٠١١ديسمبر  ٣١السنة المنتھية في  عن  المراجع القانونيوتقرير الختامية الحسابات المصادقة على  •

  .٢٠١١سنة مسئوليات إدارة الشركة عن مجلس ا�دارة من إبراء ذمة أعضاء  •

رب[[ع الس[[نوية  عل[[ى توص[[ية لجن[[ة المراجع[[ة، لمراجع[[ة الق[[وائم المالي[[ة مراجعي الحسابات الخارجيين، بن[[اءً تعيين  •
 . ، وتحديد أتعابھمم٢٠١٢والنھائية للسنة المالية 

ش[[ركة "إف. دبلي[[و. ي[[و" وال[[ذي ) ١الموافق[[ة عل[[ى ا�عم[[ال و العق[[ود الت[[ي تم[[ت ب[[ين ش[[ركة ا�ھل[[ي للتكاف[[ل و:  •
مس[[اھم وھ[[و ال اريج[[) البن[[ك ا�ھل[[ي الت٢ ،عض[[و مجل[[س ا�دارة ال[[دكتور/ مانفري[[د جوزي[[ف ديرھ[[ايمر ش[[ريكھا

 أ) من 9ئحة حوكمة الشركات.(١٨) من نظام الشركات و مادة ٦٩طبقا للمادة ( وذلكرئيسي في الشركة، ال

 .سياسات ومعايير ا�جراءات المحددة للعضوية في مجلس ا�دارةالموافقة على  •

  

 
  

  شكر وتقدير
   

  بالشكر لكافة منسوبي الشركة ومساھميھا أن ينتھز ھذه الفرصة ليتقدم مجلس إدارة شركة ا�ھلي للتكافل يسر 
  

  ار.مزيد من التطور وا�زدھلداعين ` عز وجل 
 
  

  و` ولي التوفيق،،،
  

  
 مجلس اRدارة        












































































