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  م2013مجلس اإلدارة للعام المالً  تقرٌر

 

 المحترمٌن   السادة / مساهمً شركة األهلً للتكافل

 رحمة هللا وبركاته،،،السالم علٌكم و

 31تقرٌر السنوي عن السنة المالٌة المنتهٌة فً الٌسر مجلس إدارة شركة األهلً للتكافل أن ٌقدم لمساهمً الشركة 
ومرفق مع التقرٌر السنوي تقرٌر تائج أعمالها خالل السنة المالٌة، ، الذي ٌستعرض أنشطة الشركة ونم2013دٌسمبر 

 .م31/12/2013مراقب حسابات الشركة والقوائم المالٌة مع إٌضاحاتها عن السنة المالٌة المنتهٌة فً 

 
 نبذة عن شركة األهلً تكافل:  -1

هـ )الموافق 22/11/1427بتارٌخ  70شركة األهلً للتكافل هً شركة مساهمة سعودٌة بموجب المرسوم الملكً رقم م/

تؤسست وقد  ،م(11/12/2006هـ )الموافق 20/11/1428بتارٌخ  262م( والقرار الوزاري رقم 13/12/2006

هـ 21/7/1428الصادر من مدٌنة جدة بتارٌخ  4030171573رقم الشركة فً مدٌنة جدة بموجب السجل التجاري 

 بتارٌخ (7/20079ت م ن/ ) م( وترخٌص أعمال التؤمٌن من مإسسة النقد العربً السعودي رقم4/8/2007)الموافق 

أعمال التؤمٌن وفقاً لنظام مراقبة شركات وقد بدأت الشركة بممارسة هذا ، م(11/9/2007هـ )الموافق 2/8/1428

 مساهمواملٌون لاير، وقد  وافق  100بلغ مال  بدأت شركة األهلً للتكافل برأسحٌث  التؤمٌن التعاونً والئحته التنفٌذٌة

 12بتارٌخ    سهم(1666666667إجمالً اإلصدار) لٌصبحلاير  16666666670مالها إلى  رأسعلى زٌادة الشركة 

 م.2011دٌسمبر 

 

 رسالة الشركة: -2

سعودٌة بمعاٌٌر عالمٌة لتقدم منتجاتها التؤمٌنٌة إستناداً إلى القٌم والضوابط الشرعٌة من خالل  تؤمٌنشركة أن تكون تسعى 

اإلستخدام األمثل لشركات ذي تقنٌة مهنٌة عالٌة، وإستحداث أفضل الحلول لتلبٌة إحتٌاجات وتوقعات عمالئها وشركائها 

 على حد سواء.

 

 م  3201أبرز النتائج المالٌة للعام  -3

م 2012مقارنة بالعام الماضً  ملٌون لاير سعودي 140.19 اقدرهم 2013تؤمٌن لعام حققت الشركة إجمالً مساهمات 
، هذا وقد أنهت شركة األهلً %8.7ملٌون لاير سعودي وذلك بإنخفاض بنسبة  153.50حٌث بلغت إجمالً المساهمات 

 قبل الزكاة مقارنة بصافً أرباحسعودي ملٌون لاير  8.05قدرها  قبل الزكاة أرباحم بصافً 2013للتكافل السنة المالٌة 
 م.2012% عن 681.5أي بزٌادة بنسبة   م2012ملٌون لاير للعام  1.03قدرها 

 
 2013ٌة األداء السنوي لشركة األهلً للتكافل للسنة المال/ 3-1

 المشاركٌن  تؤمٌن عملٌات 

مقارنة مع  2012الفرق ) 2009 2010 2011 2012 3012 الوصف
2013) 

 % لاير سعودي ملٌون بمالٌٌن الرٌاالت السعودٌة

 %8.7- (13.31) 115.86 208.80 188.11 05.351 140.19 التأمٌن إجمالً مساهمات 

 %28.9 144.61 69.77 238.57 373.55 .39..3 644.24 إستثمارات ونقد فً البنوك

 %27.3 132.49 64.27 229.22 355.91 315304 617.66 إحتٌاطٌات فنٌة

الفائض من عملٌات التأمٌن 
 خالل العام 

6.34 34.2 1423 14.0 -1420 3.86 155.8% 

 

  اإلنخفاض فً عدد العقود إلى م  2012مقارنًة بعام م  2013فً عام  التؤمٌن ٌعود اإلنخفاض فً إجمالً مساهمات

 المباعة خالل العام نظراً لزٌادة المنافسة فً السوق.

  إضافة الجزء اإلستثماري من المساهمات المتحصلة من تعزى الزٌادة فً قٌمة اإلستثمارات والنقد فً البنوك إلى

ود المباعة فً لة من العقالعقود المباعة خالل العام الحالً إضافًة إلى الجزء اإلستثماري من المساهمات المتحص

 االعوام السابقة إضافًة إلى تحسن أداء الصنادٌق اإلستثمارٌة الخاصة بحملة الوثائق.
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  ًحٌتث أن الشتركة تقتوم  وتعزى الزٌادة فً اإلحتٌاطات الفنٌة إلى الزٌادة فً مساهمات اإلستتثمار كمتا تتم ذكترب ستابقا

 بعمل إحتٌاطً فنً مقابل إجمالً اإلستثمارات.

 ٌتنازل نتٌجة التؤمٌن عملٌات من للفترة الفائض تحسنل ن للعام الحالًٌعود سبب الزٌادة فً الفائض من عملٌات التؤم 

 .م 30/06/2013 إلى م 1/1/2013 من الفترة عن المستحقة الرسوم عن للشركة( الموزع الشرٌك) االهلً البنك

 

 عملٌات المساهمٌن /3-2

 
 (2013مقارنة مع  2012الفرق ) الرٌاالت  بمالٌٌن البٌان

لاير  ملٌون 3112 3101 3100 2012 2013
 سعودي

% 

ستثمارات إلالدخل من ا
 لإلتجار

5.72  034. (0.74) 0.60  1.41           3.93  219.3% 

هذه  (الخسارةالربح )صافً 
 السنة

8.05  031. (4.90) (9.02) (5.2)           7.02  681.1% 

 %186.1  0.13           0301 0314 18314 1314  0.20 النقد ومافً حكمه 

 %4.7  5.72           93350 51300 513.4 0883.3  128.66 إجمالً  اإلستثمار

 %5.8  8.29           82.85  76.08 147.21 038380  150.50 إجمالً الموجودات

 %38.4  3.01           5.94  9.25 11.62 4315  10.86 إجمالً المطلوبات

 %3.9  5.28           76.90  66.83 135.59 02.420  139.64 إجمالً حقوق المساهمٌن

    

 

  إعتبارات السوق واآلداء الجٌد  إلىٌعود السبب فً تحقٌق األرباح من اإلستثمارات فً المحفظة االستثمارٌة

 للمحفظة اإلستثمارٌة .

 للفترة الفائض تحسن الماضً إلى بؤرباح العاممقارنة م 2013إرتفاع األرباح المحققة عن عام  ٌعود سبب 

 من الفترة عن المستحقة الرسوم عن للشركة( الموزع الشرٌك) االهلً البنك تنازل نتٌجة التؤمٌن عملٌات من

 .المساهمٌن أموال إستثمار من األرباح زٌادة، وإلى م 30/06/2013 الً م 1/1/2013

  م.2013 لعامالٌوجد أي تغٌرات جوهرٌة فً النقد ومافً حكمه 

  العام. عن نفسالعائد من اإلستثمار زٌادة م إلى 2013تعود الزٌادة فً مبلغ اإلستثمار لعام 

  ملٌون  150.50م إلى 2012ملٌون لاير فً عام  142.21إرتفاع مجموع أصول المساهمٌن من ٌعود سبب

فتتً  والزٌتتادة المستتاهمٌن استتتثمارات قٌمتتة فتتً % إلتتى الزٌتتادة5.8الحتتالً بمعتتدل إرتفتتاع قتتدرب لاير فتً العتتام 

   .التؤمٌن عملٌات من المستحق الرصٌد 

  ملٌتون لاير  10.86م إلتى 2012ملٌون لاير فً عام  7.85ٌعود سبب اإلرتفاع فً مطلوبات المساهمٌن من

عتن عتام الزكتاة والضترائب المستتحقة لزٌادة فً مخصص ا% إلى 38.4فً العام الحالً بمعدل إرتفاع قدرب 

ملٌتتون للعتام الحتتالً  1.93تتضتمن مطلوبتتات المستاهمٌن المطلوبتتات والمصتارٌح المستتتحقة بمبلتغ  ،م2013

 %.22.72م وبإرتفاع قدرب 2012ملٌون لاير للعام  1.58مقارنة بمبلغ 

 العام السابق إلى زٌادة األرباح بعد خصم الزكاة ٌعزى اإلرتفاع فً حقوق المساهمٌن فً العام الحالً مقارنة ب 

 م.2013والضرٌبة للسنة الحالٌة  
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 :السابقة بالسنوات لسنة الحالٌة ل المركز المالًمقارنة / 3-3

 (2013مقارنة مع  2012الفرق ) 3112 3101 3100 3103 2013 البٌان

لاير  ملٌون بمالٌٌن الرٌاالت السعودٌة
 سعودي

% 

 %23.70  152.56 152.82 315.09 523.03 933351 797.14 الموجودات إجمالً 

 %28.80  146.65 75.92 247.55 386.42 51.391 656.33 إجمالً المطلوبات 

رأس المال 
 المدفوع 

166.67 099394 166.67 100.00 100.00 -    0.00% 

 %3.90  5.28 76.90 66.83 135.59 02.420 139.64 حقوق المساهمٌن 

 

  797.14إلى  م2012عامملٌون لاير فً  644.58تعود الزٌادة فً مجموع األصول )الموجودات( من 

 قٌمة فً الزٌادةإلى  إضافةإلى الزٌادة الكبٌرة فً إستثمارات حملة وثائق التؤمٌن.  م2013عام ملٌون لاير فً 

 .األسهم حملة إستثمارات قٌمة فً والزٌادة الوثائق حملة دفاتر فً حكمه فً وما النقد

 عامب لعملٌات التؤمٌن المرتبطة الفنٌة االحتٌاطٌات فً زٌادة عن أسفرت الوثائق حملة إستثمارات فً الزٌادة 

 .المطلوبات إجمالً فً زٌادة إلى بدورب أدى الذي األمر ،2013

  ًم.2013االرباح بعد خصم الزكاة والضرٌبة للعام ٌعود االرتفاع فً مجموع حقوق المساهمٌن إلى الزٌادة ف 

 
  ) لاير سعودي ، آالف (ملخص المصروفات الحكومٌة / النظامٌة فً هذه الفترة / 3-4

 
 2013 الوصف

 باآلالف
 114 والضربٌة الزكاة

 420 المؤسسة العامة للتأمٌنات االجتماعٌة 

 42 حكومٌة تأشٌرات ورسوم 

 698 السعودي ـ رسوم اإلشراف والتفتٌشمؤسسة النقد العربً 

 220 هٌئة السوق المالٌة 

 1,494 اإلجمالً
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 ٌتعلق فٌما متؤخرات علٌها ولٌس منتظم أساس األخرى على والهٌئات الحكومٌة للجهات الرسوم الشركة جمٌعدفعت 
 نهاٌة فً ملٌون لاير 8.93 الزكاة مستحقات وبلغت ،الزكاة مدفوعات أو ،ةاالجتماعٌ اتوالتؤمٌن الجمركٌة، الرسومب

 م.2013العام الحالً 
 

 
 نتائج األداء حسب القطاعات -4

 

 دخارواإلالحماٌة  -األفراد  منتج 1 -.

 2013دٌسمبر  31ٌناٌر إلى  1مبٌعات برنامج الحماٌة واإلدخار للفترة من  االشتراكات المنتظمة من  حققت

والبالغ  م 2012%  بالمقارنة مع العام 12.19 انخفاض بلغ ملٌون لاير، بمعدل 122.38مساهمات إجمالٌة قدرها 

 نتٌجة زٌادة المنافسة فً السوق. ملٌون لاير 139.36

 

 المجموعات  منتجات 4-2

 

  رعاٌة المجموعاتل حماٌة األهلً 3-0-.

ملٌون  4.34فرد وبلغ إجمالً المحقق من مساهمات هذا المنتج  76651 بتوفٌر التغطٌة التؤمٌنٌة لعدد قامت الشركة
معدل  زٌادةبسبب  %12.44ها قدر بزٌادةوذلك  2012ملٌون لاير لعام  3.86 بـ م مقارنةً 2013لاير للعام 

 التغطٌة. 

 
 العقاري التموٌل لمدٌنً األهلً برنامج محفظة 4-2-2

م 2013دٌسمبر  31خالل السنة المنتهٌة فً  لاير ملٌون 10.93 بلغ إجمالً المحقق من مساهمات هذا المنتج
 ، وذلك نتٌجة نمو حجم المحفظة.%134.49م وبإرتفاع قدرب 2012العام لاير خالل  ملٌون  4.66 مقارنَة بمبلغ

 
 محفظة برنامج حماٌة األهلً لمدٌنً البطاقات اإلئتمانٌة 4-2-3

م مقابل 2013دٌسمبر  31المنتهٌة فً السنة لاير خالل  ملٌون 2.54بلغ إجمالً المحقق من مساهمات هذا المنتج 

. وذلك نتٌجة زٌادة المنافسة فً %54.68م وبإنخفاض قدرب 2012ملٌون لاير للعام  5.62مساهمات قدرها 

 السوق.

 

 التحلٌل الجغرافً لإلٌرادات الموحدة -5

تزاول شركة األهلً للتكافل عملٌاتها تحدٌداً فً المملكة العربٌة السعودٌة فقط، ولٌس لدٌها أي شركات تابعة أو 
 31الرسم أدناب ٌوضح التحلٌل الجغرافً لإلٌرادات الموحدة كما هو بتارٌخ  ،داخل المملكة أو خارجهافروع 

 .م 2013دٌسمبر 

 
 

 
 

 الغربٌة
 الشرقٌة  78.86 

 26.60  

 الوسطى
 21.81  

 أخرى
 12.93  

 حسب المناطق( ملٌون لاير سعودي)إجمالً مساهمات التؤمٌن على مستوى المملكة 
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 :م 2013أبرز قرارات وأحداث الشركة لعام  -6

 

 :القرارات 

 

  م إنهتاء العالقتة بتٌن الشتركة 11/11/2013قرر مجلس إدارة الشركة فتً إجتماعتة التذي عقتد ٌتوم اإلثنتٌن الموافتق

التوزٌع التً تربطهما، وقد تم  وإتفاقٌة التعاون التقنً  ٌة بطرٌقة ودٌة فً إتفاق وشركة )اح.دبلٌو.ٌو( الشرٌك التقنً

وتتم تؤكٌتد الٌتة إنهتاء العالقتة فتً  إلى أن ٌتم تحدٌد أطر إنهتاء العالقتة،األطراح اإلتفاق على أن ٌستمر التعاون بٌن  

 اإلجرائات التعاقدٌة التً تلً عملٌة إنهاء العالقة.كذلك م، و10/02/2014اإلدارة بتارٌخ مجلس  إجتماع

 

 وشتتركة الشتتركة بتتٌن العالقتتة إنهتتاء م10/02/2014ة فتتً إجتماعتتة التتذي عقتتد فتتً كمتتا قتترر مجلتتس اإلدار 

علتى ان  تربطهمتا التتً التوزٌتع  وإتفاقٌتة التقنتً التعاون  إتفاقٌة فً ودٌة بطرٌقة التقنً الشرٌك( ٌو.دبلٌو.اح)

 محفظتة عقتود  علتى شتهرٌا متن الرستوم المستتحقة( ٌتو.دبلٌتو.اح)% متن حصتة شتركة 50تقوم الشركة بتدفع 

  نشطة. طالما بقٌت تلك العقود 2013دٌسمبر  31بتارٌخ والمسجلة التؤمٌن النشطة 

 

  ًم التعاقد مع شركة )أح. دبلٌو. ٌو( بغرض تزوٌد 10/02/2014كما قرر مجلس اإلدارة فً إجتماعة الذي عقد ف

إلتى حتٌن إحتالل وتشتغٌل شتهرا (  30التى  18) متن  الشركة بخدمات نظتام التتؤمٌن األلتً ختالل المرحلتة اإلنتقالٌتة

 لاير شهرٌا. 3006000مقابل رسوم خدمات بمبلغ  النظام األلً الجدٌد الخاص بالشركة

 

 األحداث :

  

  م ٌفٌد  17/04/2013استالم خطاب من البنك االهلً التجاري )الشرٌك الموزع( )طرح ذو عالقة ( بتارٌخ

م حتى  01/01/2013االتعاب االدارٌة المستحقة عن الفترة من  بالتنازل عن رسوم اإلكتساب و رسوم التسجٌل و

خالل فترة تطوٌر قنوات  م للمبٌعات الجدٌدة و المحفظة التؤمٌنٌة القائمة حالٌا وذلك دعما للشركة 30/06/2013

  .دةجدٌ بٌعٌة

 

 مهامه بتارٌخ  باشروالذي لشغل منصب الرئٌس التنفٌذي للشركة  ب،تعٌٌن االستاذ/ عبدالرحمن بن صالح العبر

شهادة البكالورٌوس فً االقتصاد من جامعة الملك سعود االستاذ /عبد الرحمن العبرب ٌحمل ، م 20/02/2013

الحٌاة  ى( وهً هٌئة متخصصة فً علوم وادرة التؤمٌن علLOMAمن ) (ALMIاضافة على حصوله على درجة )

 .فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة 

 

  انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بٌن السادة المرشحٌن بطرٌقة التصوٌت العادي و ذلك لعضوٌة مجلس

عقد مجلس اإلدارة و م،25/06/2016م وتنتهً فً 26/06/2013فً دورته الثالثة التً تبدأ من تارٌخ  االدارة

م. وقد تم خالل هذا  25/06/2016م ولغاٌة 26/6/2013من  تبدأالجدٌد أول إجتماع له فً بداٌة دورته الثالثة التً 

دارة وتعٌٌن المهندس /صالح احمد حفنً نائب لرئٌس اإلجتماع تعٌٌن األستاذ / بلٌهٌد ناصر البلٌهٌد رئٌساً لمجلس اإل

مجلس االدارة كما تم إقرار لجان المجلس المختلفة )اللجنة التنفٌذٌة ولجنة المراجعة ولجنة الترشٌحات والمكافآت 

 .ولجنة االستثمار(
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 فًمن منصبه  صةلظروفه الخا عضو مجلس االدارة األستاذ/ عادل الحوار، )غٌر تنفٌذي( ) غٌرمستقل( إستقالة 

م ، على ان تسري 08/12/2013م ، وقد تم قبولها من المجلس بتارٌخ 08/12/2013مجلس االدارة بتارٌخ 

 م، 08/12/2013االستقالة اعتباراً من تارٌخ 

 

 ( الصادر من مإسسة النقد العربً السعودي واالدخارتؤمٌن الحماٌة تجدٌد تصرٌح مزاولة نشاط الشركة ) ًتارٌخ ف

فق م الموا08/07/2013إبتداء من تارٌخ  سنواتهـ، وذلك لمدة ثالث 03/08/1434م الموافق 12/06/2013

 هـ.29/08/1434

 

 خالل شبكة  قررت الشركة اإلستمرار فً بٌع وتسوٌق منتج الحماٌة واإلدخار لألفراد عبر قناة التؤمٌن المصرفً من

فروع البنك األهلً التجاري وتعزٌزها من خالل مجموعة من المبادرات التً تستهدح تحسٌن حجم وجودة المبٌعات 

 والخدمات المقدمة من خالل هذب القناة.

 
  :المستقبلٌة والخطط التوقعات -7

 

  وتطوٌر قنوات البٌع الحالٌة لتحسٌن جودة المبٌعات من خالل زٌادة اإلهتمام بتتدرٌب  إلى تعزٌز تسعى الشركة

 .عملٌة البٌع والتواصل مع العمالءالكوادر وتحسٌن الخدمات المتعلقة فً 

  (.  التؤمٌن الجماعً) من منتج تستهدح الشركة نمو إجمالً األقساط المكتتبة من خالل تعزٌز حصتها كما  

  السوق متطلبات ٌعزز قدرات الشركة لمواكبة  تؤمٌن آلً جدٌد نظام  للحصول على تسعى الشركة
 تحسٌن جودة الخدمات المقدمة لعمالئها3و

 

 سٌاسة توزٌع األرباح:  -8

سنوٌة لتعزٌز قٌمة العائد على المساهمٌن بما ٌتناسب مع أرباح الشركة ووضعها المالً  أرباحٍ  إلى توزٌعتسعى الشركة 

وحالة السوق والمناخ االقتصادي العام ، وغٌرها من العوامل بما فً ذلك تحلٌل الفرص االستثمارٌة ومتطلبات إعادة 

ي توزٌعات من هذا القبٌل على أي من االعتبارات االستثمار واالحتٌاجات النقدٌة والرأسمالٌة والتوقعات التجارٌة وتؤثٌر أ

القانونٌة والنظامٌة وعلى الرغم من توقع الشركة توزٌع أرباح سنوٌة للمساهمٌن فإنه ال توجد ضمانات لتوزٌع فعلً 

وٌخضع توزٌع األرباح للشروط الواردة فً المادة  مستقبالً ،لألرباح كما ال ٌوجد أي ضمان للمبالغ التً سٌتم توزٌعها 

توزع أرباح الشركة الصافٌة السنوٌة بعد خصم جمٌع المصروفات العمومٌة  ( من النظام األساسً التً تنص على47)

 والتكالٌح األخرى على النحو التالً:

 المقررة الدخل وضرٌبة الزكاة تجنب  

 العادٌة العامة للجمعٌة وٌجوز ، نظامً تٌاطًاح لتكوٌن الصافٌة األرباح من%( 20) ٌجنب 

 المدفوع المال رأس إجمالً المذكور االحتٌاطً بلغ متى التجنٌب هذا وقح  

 السنوٌة األرباح من مئوٌة نسبة تجنب أن اإلدارة مجلس اقتراح على بناء العادٌة العامة للجمعٌة  

 العامة الجمعٌة تقرها معٌنة أغراض أو لغرض وتخصٌصه إضافً احتٌاطً لتكوٌن الصافٌة  

 المدفوع المال رأس من%( 5) عن تقل ال للمساهمٌن أولى دفعة ذلك بعد الباقً من ٌوزع  

 المبقاة األرباح حساب إلى ٌحول أو األرباح فً كحصة المساهمٌن على ذلك بعد الباقً ٌوزع  
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 الواردة( 4)  الفقرة فً المحددة السنوٌة األرباح من تخصم دورٌة أرباح توزٌع اإلدارة مجلس من بقرار ٌجوز 

  .المختصة الجهات من والصادرة لذلك المنظمة للقواعد اً وفق أعالب

 
ملٌتون لاير والٌوجتد أي مخطتط حتالً  5.3 بمبلتغ م2013حققت الشركة أرباحاً بعد الزكاة فتً نهاٌتة الستنة المالٌتة لعتام 

أي ترتٌبتات أو إتفاقٌتات ، وعلٌته ال ٌوجتد الشتركة بتوزٌتع أربتاح عتن الستنةوعلٌته لتم تقتم على المستاهمٌن  اً أرباح لتوزٌع

   تنازل بموجبها أي من المساهمٌن عن حقه فً األرباح. 

 المزاٌا التنافسٌة : -9

تتمتع شركة األهلً للتكافل  بجملة من المزاٌا التنافسٌة القوٌة التً من شؤنها أن تنعكس إٌجابٌاً على تحقٌق ربحٌة عالٌة 
 فسٌن وتشمل تلك المزاٌا ما ٌلً :ارنة مع المنامق

 
  ملٌون  2االرتباط بالبنك األهلً التجاري ٌمكن الشركة من الوصول إلى قاعدة عرٌضة من العمالء )أكثر من

و توفٌر قدر كبٌر من التكالٌح الثابتة الالزمة إلنشاء شبكة التوزٌع التً تعتبر من   عمٌل فً أنحاء المملكة(

 أهم عوامل النجاح فً صناعة التؤمٌن. 

 

 .توافق منتجات وأعمال الشركة مع أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة 

 
 
  

 2013انجازات الشركة خالل العام المالً  -10
 

 ( لتقدٌم التغطٌة التؤمٌنٌة لمحفظة التموٌل  ي ) طرح ذو عالقةتجدٌد تعاقد الشركة مع البنك األهلً التجار

  م.11/18/2113العقاري لمدة عام إعتباراً من 

 

  تجدٌد تعاقد الشركة مع البنك األهلً التجاري ) طرح ذو عالقة ( لتقدٌم خدمات برنامج حماٌة األهلً لرعاٌة
 م.11/11/2113المجموعة ) لمنسوبً البنك ( لمدة عام إعتباراً من 

 

  حماٌة األهلً لمدٌنً  تجدٌد تعاقد الشركة مع البنك األهلً التجاري ) طرح ذو عالقة ( لتقدٌم خدمات برنامج
 .م11/11/2113مجموعة والخاص بالبطاقات اإلئتمانٌة لمدة عام إعتباراً من ال

 

 

 
 المخاطر التً قد تواجهها الشركة )مخاطر نشاط الشركة(:   -11
 

المخاطر الموضحة والجدٌر بالذكر بؤن  ،كؤي نشاط إقتصادي فً البٌئة اإلقتصادٌة واألسواق التً تعمل بها تتؤثر الشركة

و لٌست  ومن المحتمل أن تعترض الشركة مخاطر أخرى أدناب ال تشمل جمٌع المخاطر التً ٌمكن ان تواجهها الشركة،

 :تعٌق عملٌاتها جوهرٌة، قد غٌر مخاطر و تعدها الشركةأمعلومة للشركة فً الوقت الحالً، 

 

 قتصادٌة وظروف قطاع التؤمٌنخاطر الظروف اإلم: 

 أنماطستثمار ومن خالل التغٌرات فً ٌعتمد أداء الشركة  إلى حد كبٌر على ظروح سوق التؤمٌن ودخل اإل

تتسم بطبٌعة دورٌة، وقد تإثر الحوادث  التؤمٌنوإضافة إلى ذلك فإن أعمال ، ومنتجاتها خدمات الشركةل ٌنالمستهلك

غٌر المتوقعة مثل الكوارث الطبٌعٌة وضغوط التضخم والقرارات القضائٌة على حجم المطالبات المستقبلٌة مما قد 

 ٌنعكس بشكل سلبً على ربحٌة شركات التؤمٌن بشكل عام.
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 مخاطر تتعلق باألنظمة: 

ذٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة ت التؤمٌن التعاونً ولوائحه التنفٌتمارس الشركة أعمالها وفقاً لنظام مراقبة شركا
ٌتعلق نظام التؤمٌن بمجموعة من العناصر المالٌة وغٌر المالٌة األخرى تتمثل فً المستوٌات المصرح بها من حٌث 

، وكفاٌة قٌمتهاوستثمارات خطوط األعمال، ومتطلبات رأس المال والفائض، وحجم المطالبات التؤمٌنٌة، وأنواع اإل
ٌتطلب من الشركة سرعة االستجابة لهذب التؤمٌن وانظمة حتٌاطً وغٌرها. وعلٌه فإن أي تغٌٌرات فً قوانٌن اإل

 المتغٌرات.
 
 
 مخاطر أحداث الكوارث غٌر المتوقعة: 

 سوح قد ٌإثر بشكل مباشر على أداء الشركة التً ( منها أو غٌر الطبٌعٌةالطبٌعٌة )إن وقوع الكوارث غٌر المتوقعة

رتفاع عدد المطالبات التً قد تنشؤ عن وقوع الكوارث غٌر تقدم منتجات تؤمٌن على الممتلكات.وقد تتعرض الشركة إل

المطالبات المتعلقة تالً فإن الالمتوقعة مثل العواصح واألعاصٌر والزالزل والحرائق وأعمال اإلرهاب وغٌرها. وب

 بها قد تإدي إلى تقلب النتائج المالٌة للشركة وقد تإثر على وضعها المالً ونتائج عملٌاتها.

 

 :المخاطر المتعلقة بالسٌولة 

الشركة بالوفاء بكافة المتطلبات النظامٌة الكفٌلة بإبقاء الشركة قادرة على إستٌفاء دٌونها واإلحتفاظ  ٌجب ان تلتزم
ر ، وعلٌه فؤن ٌق إستثمار محفوفة بالمخاطعدم تعرض االحتٌاطٌات النقدٌة الستثمارات أو صناد و باحتٌاطٌاتها

تقوم بإجراء دراسة دقٌقة لكافة المنتجات الجدٌدة قبٌل اعتمادها بهدح إنماءها مع التركٌز فً الوقت نفسه الشركة 
 منتجات. على المالءة المالٌة واالحتٌاطٌات النقدٌة التً ستحتاجها هذب ال

 

 
  :المخاطر المتعلقة بالتقنٌة 

، وقد تحدث FWU AGتنفذ الشركة عملٌاتها التشغٌلٌة على موقع ونظام مبٌعات وإدارة المنتجات التابع لشركة 

قدرة الشركة  األمر الذي ٌعٌق مشاكل تقنٌة بسبب هجوم فٌروسً أو أخطاء عند تحدٌث النظام أو غٌرها وأعطال 
حدوث أي خالح جوهري بٌن الطرفٌن، أو وقوع أي مشاكل تقنٌة دائمة قد  ولهذا فؤن التشغٌلٌة، تنفٌذ عملٌاتهاعلى 

 ٌإثر بشكل سلبً على استمرارٌة أعمال الشركة وأداءها المالً ونتائج عملٌاتها.
 
 
 
 

  الموارد البشرٌة -12

رإٌتها ٌمثل الركن األساسً فً إذ أنه  المواطنٌن السعودٌٌن وتطوٌر مهاراتهم  تعمل إدارة الموارد البشرٌة على توظٌح 
تم تصنٌح الشركة ضمن درجة اإلمتٌاز من برنامج نطاقات التابع  م2113وفً نهاٌة العام  ،  للموارد البشرٌة المستقبلٌة

 % 21 السعودٌات الموظفاتتشغلها  نسبة الوظائح التً  ، كما بلغت%61لوزارة العمل وقد بلغت نسبة السعودة 

 

 
ق باإللتزام، مكافحة التً تتعلوتركز الشركة على تطوٌر مهارات منسوبٌها من خالل الحاقهم بالدورات التدرٌبٌة الالزمة 

وسٌتواصل هذا الجهد بإذن هللا على مدار ( والمحاسبة، IFCE)مبادئ أساسٌات التؤمٌن  ، حوكمة الشركات،غسل األموال

  .وخارجها إجراء دورات تدرٌبٌة داخل الشركةأٌضاً  بٌخطة التدرالسنوات القادمة وتتضمن 
  

فً أن  رإٌتها الشاملةشٌاً مع اتمحتٌاجات الخاصة الشركة بتوظٌح بعض األفراد من ذوي اإلوعلى صعٌد آخر، تقوم 
 لهم بشكل ٌراعً احتٌاجاتهم الخاصة وٌوفر هاتصمٌم مقر راعت الشركةوفً هذا السٌاق  ، متساوٌةعمل  تمنح فرص

 بٌئة عمل مرٌحة. 
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 :الشركة لموظفًالمقدمة المزاٌا والخدمات اإلجتماعٌة  /12-1

ة" لصالح موظفٌها، وهو البرنامج الذي رعاٌة المجموعاألهلً ل حماٌة"شركة األهلً للتكافل فً تقدٌم برنامج إستمرت 
ال قدر ب فً حال وفاة الموظح أو عجز سعودي لاير 265116111إلى  2516111 منٌتم بموجبه دفع تعوٌض ٌتراوح 

من جانب الشركة نٌابة شتراكات اإلكامل وٌتم دفع  ،توافق تماماً مع أحكام الشرٌعة اإلسالمٌةهذا البرنامج ٌأن  علماً  ،هللا
 .نموظفٌال، علماً بؤن الشركة لم تقم بإنشاء اي استثمارات او احتٌاطٌات لمصلحة موظفٌهاعن 

 
 ى صٌاغة واعادة النظر فً المضمونعٌة االجتماإولٌة المس -13

جتماعٌة والمشاركة فً تحقٌق رفعة هذا الوطن وأفراد المجتمع والتنمٌة اإلهمة فً خدمة تإمن الشركة بؤهمٌة المسا
تناسب  الوظائح التً حتٌاجات الخاصة فًمجتمعه من خالل برامج تحقق النفع العام للمجتمع، واستقطاب ذوي اإل

رامج التدرٌب التعاونً ، وتنفٌذ بفً برامج للتدرٌب الصٌفً سنوٌاً  ستٌعاب عدد من طلبة المدارس والمعاهد، وإقدراتهم
 وتسعى الشركة من خالل تدرٌب موظفٌها على خلق ثقافة المسإولٌة االجتماعٌة وأهمٌتها . لعدد من طلبة الجامعات

 
  حوكمة الشركات  -14

الشركات  ، ٌجب علىالئحة حوكمة الشركات الصادرة من هٌئة السوق المالٌة بناًء على المتطلبات المنصوص علٌها فً
لم ٌتم تطبٌقها  التًأوالتً تم تطبٌقها بالكامل  حكاماألتقرٌر مجلس إدارتها عن اإلفصاح من خالل السوق  المدرجة فً

 .إطالقاً 
  

وفً هذا السٌاق، ٌجرى  ،ومتطلبات الئحة حوكمة الشركاتتنفٌذ ومراعاة معاٌٌر على  تحرص إدارة الشركةوبناًء علٌه 
 تطبٌقها لتلك األحكام كافة إشتراطات اإللتزام النظامٌة.بتتخطى اإلحتفاظ بمستوٌات كافٌة من الشفافٌة وتسعى الشركة أن 

 
 

  مال الشركة واألسهم الحرة رأس /14-1

 
 العدد/ القٌمة البٌان  رقم

 لاير سعودي 099,999,941 المصرح به  المالرأس  0

 سهم 09,999,994  المصدرةاألسهم عدد  3

 سهم 7,,1,,716  الحرةاألسهم  2

 سعوديلاير  099,999,941 رأس المال المدفوع  .

 لاير سعودي 01 سهم كل القٌمة اإلسمٌة ل 5

 سعودي لاير11 القٌمة المدفوعة لكل سهم  0

 
 

 مجلس اإلدارة /  14-2

واألهداح المالٌة للشركة.  الشاملة والسٌاساتالخطط ً وضع وضمان تنفٌذ فالمهمة الرئٌسٌة لمجلس اإلدارة تتمثل 
 سٌرعتماد كافة المخصصات المالٌة والمٌزانٌات وٌعمل من خالل لجانه المختلفة على متابعة إب اإلدارةوٌقوم مجلس 

اهمٌن واألطراح بحماٌة  مصالح المس إلى جانب ذلك ٌلتزم المجلس ، لتزام باألهداح وتحقٌقهاالعمل ومدى اإل
منصوص علٌه فً عقد تؤسٌس ما هو حسب بكافة القواعد واللوائح المطبقة التام  التقٌدمن خالل ضمان  المعنٌٌن

 إعتمادها.التً تم حوكمة الشركات  الئحةوشركة ال
 

 عضوٌته والتمثٌل فٌه   تكوٌن مجلس اإلدارة، / 14-3
 

عضتتتواً ،حٌتتتث اعتمتتتدت الجمعٌتتتة العمومٌتتتة فتتتً اجتماعهتتتا التتتذي عقتتتد  فتتتً متتتن أحتتتد عشتتتر ٌتكتتتون مجلتتتس اإلدارة 

وقتد تتم إنتختاب  ،تخفٌض عدد االعضاء الى تسعة أعضاء وتعتدٌل ذلتك فتً النظتام األساستً للشتركة.م 25/6/2113

 .م24/16/2116والتً تنتهً فً   25/16/2113أعضاء مجلس اإلدارة  لدورته الجدٌدة بتارٌخ 
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ومشاركة  من حٌث المنصب والتصنٌح والجهة التً ٌمثلها لدورته الحالٌةٌبٌن الجدول أدناب تكوٌن مجلس اإلدارة  
 كل منهم فً مجالس إدارة شركات مساهمة سعودٌة أخرى:

عضوٌته فً  الجهة التً ٌمثلها التصنٌف المنصب اسم العضو 
مجالس إدارة 

شركات مساهمة 
 أخرى

 مجلس رئٌس األستاذ/ بلٌهٌد ناصر البلٌهٌد  0
 اإلدارة

البنك األهلً التجاري،  غٌر تنفٌذي
أحد المإسسٌن لشركة 

 للتكافلاألهلً 

333333333 

 
 
3 

 
 

 المهندس/ صالح أحمد حفنً

 رئٌسنائب 
 اإلدارة مجلس

الشركة السعودٌة  33333333333 مستقل
للخدمات الصناعٌة 

 سٌسكو(،)
،شركة حلوانً إخوان 

)شركة مساهمة 
 مدرجة(،

شركة حلوانً إخوان 
 مصر3)مساهمة مقفلة(

 333333333 33333333333 مستقل عضو األستاذ/ عمرو محمد خاشقجً  2

. 
 

 
 األستاذ/ عبدهللا علً الفراج

البنك األهلً التجاري،  غٌر تنفٌذي عضو
أحد المإسسٌن لشركة 

 األهلً للتكافل

333333333 

البنك األهلً التجاري،  غٌر تنفٌذي عضو *األستاذ/ عادل صالح الحوار 5
أحد المإسسٌن لشركة 

 األهلً للتكافل

333333333 

 333333333 333333333 مستقل عضو األستاذ/ جمال جمٌل مالئكة 0

. 
 

 

 
 الدكتور/ مانفرٌد جوزٌف دٌرهاٌمر

شركة إف دبلٌو ٌو, أحد  غٌر تنفٌذي عضو
المإسسٌن لشركة األهلً 

 للتكافل

333333333 

شركة إف دبلٌو ٌو, أحد  غٌر تنفٌذي عضو الدكتور/ ماركس ٌوجن فشر   2
األهلً المإسسٌن لشركة 

 للتكافل

333333333 

شركة فً إتش فً، أحد  غٌر تنفٌذي عضو األستاذ/ ٌوفا هانز روٌتر 2
المإسسٌن لشركة األهلً 

 للتكافل

333333333 

ترشتٌح األستتاذ فٌصتل الستقاح إلستتكمال متدة  وافتق المجلتس علتىو 18/12/2113بتتارٌخ صالح الحوار بإستتقالته عادل تقدم العضو *

علتى أن ٌتتم عترض ترشتٌحة فتً الجمعٌته العمومٌتة القادمتة التتً ستوح تعقتد فتً النصتح االول متن العتام 12/11/2114فتً عضوٌته 

   م.2114
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من حٌث المنصب والتصنٌح والجهة التً ٌمثلها ومشاركة كل  اإلدارة لدورته السابقة بٌن الجدول أدناب تكوٌن مجلس 
 منهم فً مجالس إدارة شركات مساهمة سعودٌة أخرى:

 

 التصنٌف المنصب اسم العضو 
الجهة التً 

 ٌمثلها

عضوٌته فً 
مجالس إدارة 

شركات 
مساهمة 

 أخرى

علً رضااألستاذ/ معتصم محمد زٌنل  0  
 مجلس رئٌس

 اإلدارة
 333333333 33333333333 مستقل

 33333333333 مستقل نائب الرئٌس المهندس/ صالح أحمد حفنً 8

الشركة 
السعودٌة 
للخدمات 
الصناعٌة 

سٌسكو(،)  
،شركة حلوانً 

 إخوان،
شركة حلوانً 
 إخوان مصر3

فٌصل مصطفى الكردي األستاذ/ .  333333333 33333333333 مستقل عضو 

 333333333 33333333333 مستقل عضو الدكتور/ عبد الرإوف سلٌمان باناجه 3

 333333333 33333333333 مستقل عضو األستاذ/ عمرو محمد خاشقجً 5

 غٌر تنفٌذي عضو األستاذ/ عادل صالح الحوار 9

البنك األهلً 
التجاري، أحد 

المإسسٌن لشركة 
 األهلً للتكافل

333333333 

 غٌر تنفٌذي عضو األستاذ/ عبد الرزاق محمد الخرٌجً 4

البنك األهلً 
التجاري، أحد 

المإسسٌن لشركة 
للتكافلاألهلً   

333333333 

 غٌر تنفٌذي عضو األستاذ/ داٌفٌد غرانت جونز 1

البنك األهلً 
التجاري، أحد 

المإسسٌن لشركة 
 األهلً للتكافل

333333333 

 غٌر تنفٌذي عضو الدكتور/ مانفرٌد جوزٌف دٌرهاٌمر .

شركة إف دبلٌو 
أحد المإسسٌن ٌو, 

لشركة األهلً 
 للتكافل

333333333 

 غٌر تنفٌذي عضو األستاذ/ آرنً ٌوهانس راٌف 01

شركة إف دبلٌو 
ٌو, أحد المإسسٌن 

لشركة األهلً 
 للتكافل

333333333 

 غٌر تنفٌذي عضو األستاذ/ ٌوفا هانز روٌتر 00

فً، شركة فً إتش 
أحد المإسسٌن 
لشركة األهلً 

 للتكافل

333333333 
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 /اجتماعات مجلس اإلدارة 14-4

اإلدارة الحالٌة  إجتماعات مجلس ضح الجدول أدنابٌووم 2113اجتماعات خالل العام  ( 5عدد )عقد مجلس اإلدارة 

 :اعضاء المجلس الحالً التً حضرها  جتماعاتوعدد اإل م2113خالل عام 

 
  . 2 3 0 سم العضوا

 اجمالً
 الحضور

25/06/2013 17/07/2013 07/10/2013 3102/00/00 

 .     البلٌهٌد ناصر بلٌهٌداألستاذ/ 

 .     المهندس/ صالح أحمد حفنً

 .     األستاذ/ عمرو محمد خاشقجً

     2 الفراج علً عبدهللااألستاذ/ 

     3 الحوارألستاذ/ عادل صالح ا

 .     مالئكة جمٌل جمالاألستاذ/ 

الدكتور/ مانفرٌد جوزٌف 
 دٌرهاٌمر

    . 

     2   فشر ٌوجن ماركس/ الدكتور

     0 األستاذ/ ٌوفا هانز روٌتر

 

 إجتماعات مجلس اإلدارة للدورة السابقة :

 : 2113خالل عام   اعضاء المجلس للدورة السابقةالتً حضرها  تارٌخ وعدد اإلجتماعات ضح الجدول أدنابٌو

 

  1 سم العضوا
 15/01/2013 الحضور اجمالً

 زٌنل محمد معتصماألستاذ/ 
 رضا على

 0 

  0 المهندس/ صالح أحمد حفنً

  0 جونس قرانت دافٌداألستاذ/ 

 سلٌمان عبدالرؤوف/ الدكتور
 ناجه با

  

 محمد عبدالرزاقألستاذ/ ا
 الخرٌجً

 1 

  1 راٌف ٌوهانس ارنًاألستاذ/ 

الدكتور/ مانفرٌد جوزٌف 
 دٌرهاٌمر

 1 

  0 كردي مصطفى فٌصل/ األستاذ

  0 الحوار صالح عادل/ األستاذ

  0   خاشقجً محمد/عمرو األستاذ

  1 األستاذ/ ٌوفا هانز روٌتر

 م08/8108/.1فً / عبدالرإوف با ناجة بإستقالته من المجلس تقدم العضو 
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 مجلس اإلدارة وكبار التنفٌذٌٌن: أعضاء مكافآت / 14-5

تدفع الشركة مكافآت سنوٌة وأتعاب حضور إجتماعات والنفقات األخرى ذات العالقة ألعضاء مجلس إدارتها واللجان 
وفقاً لنصوص نظامها األساسً واالنظمة االخرى ذات العالقة  كما تدفع الشركة أٌضاً لكبار التنفٌذٌٌن  االتابعة له

لدٌها وفق العقود المبرمة معهم. وٌبٌن الجدول أدناب المكافآت والتعوٌضات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفٌذٌٌن 
 م:2113خالل العام 

م، تنازل األعضاء الغٌر تنفٌذٌٌن الذٌن  2117الصادر فً شهر دٌسمبر  129/17بناًء على قرار مجلس اإلدارة رقم 

علماً ، المإسسٌن عن رواتبهم وتعوٌضاتهم ، إلى حٌن أن تصبح الشركة قادرة على تحقٌق األرباحٌمثلون المساهمٌن 
أنه لٌس هناك أي ترتٌب أو إتفاقٌة أخرى ٌتنازل بموجبها أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفٌذٌٌن عن حقه 

ء مجلس إدارتها كما أنها لم تضمن أي أي قرض نقدي من أي نوع ألعضاالشركة لم تقدم ، فً الرواتب والتعوٌضات
الح لاير بسبب  361، كما اقر مجلس اإلدارة بؤن تصبح مكافؤة نائب رئٌس المجلس مع الغٌر قرض ٌعقدب واحد منهم

  قٌامه بؤعمال إضافٌة فً سٌاق عمله كرئٌس اللجنة التنفٌذٌة .
 
 

 لجان مجلس اإلدارة: /14-6

أعتمد مجلس إدارة الشركة عدة لجان لمساعدته على تصرٌح مهامه ومسئولٌاته ورفع مستوى االشراح والرقابة 

المجلس وأعضاء مستقلٌن من خارج  منأعضاء  حٌث ٌضم وضوابط اتخاذ القرارت ضمن اطار حوكمة الشركات 

  على النحو التالً:وكانت مجلس اإلدارة 

 

 اللجنة التنفٌذٌة:  - أ

 
جمٌعهم أعضاء فً مجلس اإلدارة أٌضاً، وذلك  ( أعضاء طبقاً للنظام األساسً للشركة3اللجنة التنفٌذٌة من )تكون ت

ٌبٌن الجدول التالً عدد ، بالتزامن مع مدتهم فً المجلس بداٌة دورة المجلس الجدٌدةلمدة ثالث سنوات تبدأ من 
 م .2113عام لإلجتماعات اللجنة  خالل الدورة السابقة األعضاء وحضورهم 

 
 

اإلجتماعات التً  االسم
 حضرها 

االجتماعات المنعقدة 
 الحالٌة الدورةخالل 

 األدوار والمسئولٌات الرئٌسٌة

 حفنً أحمد صالح/ المهندس
 )الرئٌس( 

. .  3التشغٌلٌة اإلستراتٌجٌة وتطبٌق مراقبة 

 3المخاطر إدارة مراقبة 

 الحوار صالح عادلاألستاذ/   .الشركات حوكمة الئحة وتطبٌق مراقبة . 
 

 

. 

مانفرٌد جوزٌف / الدكتور
 دٌرهاٌمر

. . 

 مجلس اجتماعات بٌن ما الفترات أثناء األعمال تسهٌل على الفترة خالل التنفٌذٌة للجنة الرئٌسً التركٌز كانو
 والتجارٌة المالٌة الخطط ووضع المجلس، من علٌها الموافقة بعد للشركة اإلستراتٌجٌة التوجهات وضعو اإلدارة

 . للشركة اإلستراتٌجً التوجه على بناءاً 

خمسة من كبار التنفٌذٌٌن بما فً 
الرئٌس التنفٌذي والمسئول ذلك 

 المالً األول

 البٌان )ألف لاير( أعضاء مجلس اإلدارة واللجان الفرعٌة

 المستقلٌن الغٌر تنفٌذٌٌن  التنفٌذٌٌن 

  لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي

 إجمالً الرواتب/ المكافآت 872 - - 9911

 البدالت 154 - - 377

 المكافآت الدورٌة والسنوٌة - - - 387

 الخطط التحفٌزٌة - - - -

أي تعوٌضات أو مزاٌا عٌنٌة تدفع  - - - -
 بشكل شهري أو سنوي

 اإلجمالً 1126 - - 3392
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 لجنة المراجعة: - ب
  

( أعضاء طبقاً للنظام األساسً للشركة، جمٌع أعضاء لجنة المراجعة ٌتمتعون بخبرات كبٌرة 3لجنة من )التتكون 

بالشئون المالٌة والمحاسبٌة والتدقٌق مما ٌعد بمثابة قٌمة مضافة لشركة األهلً للتكافل وذلك لمدة ثالث سنوات 
 : الحالٌة عن الدورة لهذب السنهلإلجتماعات رهم بالتزامن مع مدة المجلس، ٌبٌن الجدول التالً عدد األعضاء وحضو

 
 
 
 

اإلجتماعات التً  االسم
 حضرها 

المنعقدة االجتماعات 
 لدورةل السنةخالل 

 الحالٌة

 الرئٌسٌةاألدوار والمسئولٌات 

 األستاذ/ مفضل عباس علً 
 )الرئٌس( 

8 8   دراسة القوائم المالٌة وإبداء الرأي والتوصٌة
 لمجلس اإلدارة3

  دراسة نظام الرقابة الداخلٌة وإبداء التوصٌة
 فً شؤنها3

 التؤكد من تطوٌر سٌاسات إدارة المخاطر  

 ماركس ٌوجن فشراألستاذ/ 
 ارنً

1 
 

 

8 

 8 8 فٌضً عبدالفتاح هانً/ األستاذ

 
 

 :عن الدورة السابقة ٌبٌن الجدول التالً عدد األعضاء وحضورهم لهذب السنه 
 
 

 االسم
 

اإلجتماعات التً 
 حضرها 

االجتماعات المنعقدة 
 لدورةل السنةخالل 

 السابقة

 األدوار والمسئولٌات الرئٌسٌة

 األستاذ/ مفضل عباس علً 
 )الرئٌس( 

8 8   دراسة القوائم المالٌة وإبداء الرأي والتوصٌة
 لمجلس اإلدارة.

  دراسة نظام الرقابة الداخلٌة وإبداء التوصٌة
 فً شؤنها.

  من تطوٌر سٌاسات إدارة المخاطرالتؤكد  

 1 راٌف  ارنً األستاذ/
 

 

8 

  األستاذ/ هانً عبدالفتاح فٌضً

 
8 

 
8 

 

 
 

الضوابط الداخلٌة وبالتقٌٌم والمراقبة  فٌما ٌتعلق الجنة المراجعة تعمل لمساندة مجلس اإلدارة فً تصرٌح واجباته
أعمال المراجعة الداخلٌة والخارجٌة مدى كفاٌة البٌانات المالٌة ووعملٌة إعداد التقارٌر المالٌة واإلفصاح وصحة 

العمل بالمتعلقة  وإدارة المخاطر الصادرة عنهموالتوصٌات  تهمإستقاللٌمدى والمراجعٌن الخارجٌٌن ومإهالت 
والمخاطر التشغٌلٌة. باإلضافة إلى ذلك تراجع لجنة المراجعة السٌاسات المحاسبٌة المطبقة وتقدم التوصٌات لمجلس 

 فً هذا الشؤن.اإلدارة 
لتزامها بدعم مجلس اإلدارة وشركة األهلً للتكافل فً تطوٌر وهٌكلة إعقدت لجنة المراجعة خالل العام للوفاء بحٌث 

 على مدار السنةالمالٌة األمور  كافة قامت بمراجعة لجنة مع المراجعٌن الداخلٌٌن والخارجٌٌن والإجتمعت الشركة. 
وقد تم تزوٌد  النتائجنشر قبل للتؤكد من أنها تفً بالمتطلبات من حٌث اإلفصاح قبل تقدٌمها للسلطات المختصة و

 . المجلس وإدارة الشركة بتقارٌر كاملة طوال السنة
خطة تطوٌر تطوٌر وٌن، وهً تقوم بدعم الخارجٌ ٌنالمراجع فً إقتراحلمراجعة مجلس اإلدارة لجنة اوقد ساعدت 

 تقرٌر المراجعة. الواردة فًالتصحٌحٌة  اإلجراءاتالمراجعة الداخلٌة وتنفٌذها وتؤكدت من تطبٌق 
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  الترشٌحات والمكافآت: لجنة -ج 
أن ٌكون المجلس مكوناً من أفراد ٌمتلكون أفضل القدرات فً تساعد هذب اللجنة مجلس اإلدارة والشركة فً ضمان 

جراءات الالزمة لتقٌٌم اإل توافروفً تعٌٌن كبار التنفٌذٌٌن المإهلٌن وضمان  اإلدارةأعضاء مجلس مسئولٌات أداء 
 لشركة. ء اللجان وموظفً ااوأعض ٌنرٌمدالمكافآت التً تدفع لل

( أعضاء طبقاً للنظام األساسً للشركة جمٌعهم أعضاء فً مجلس اإلدارة 3تتكون لجنة الترشٌحات والمكافآت من ) 

، علما انه لم ٌتم عقد اي اجتماع للجنة خالل عام بداٌة الدورة الجدٌدة للمجلسأٌضاً، وذلك لمدة ثالث سنوات تبدأ من 
2113. 

  
 

عضاء مجلس اإلدارة أل مزاٌا المدفوعةلسٌاسات وإجراءات المكافآت والبإجراء تحلٌل شامل قامت اللجنة أٌضاً و
التعاقب الوظٌفً وسٌاسة تعارض المصالح وتقٌٌم أعضاء مجلس  وحٌث قاموا بدراسة الشركةلموظفً  ولجانه التابعه

 .اإلدارة ولجانه التابعة
 

 ستثمار: لجنة اإل -د

ستثمار لموجودات الشركة ستراتٌجٌات اإلإة مساعدة مجلس اإلدارة فً تطوٌر سٌاسات وٌلجنة االستثمار مسئولتتولى 
سالمٌة ولألنظمة ستثمارات مطابقة لقواعد الشرٌعة اإلستثمار وضمان أن تلك اإلوحملة الوثائق ومراقبة أداء اإل

 واللوائح المطبقة فً المملكة العربٌة السعودٌة. 
 

ستثمار والشئون المالٌة باإلضافة اإلفً مجال  الممٌزةأصحاب الخبرات  من  أعضاء ةمن ثالثاإلستثمار  تتكون لجنة
 ستثمارالمتعلقة باإلواإلستراتٌجٌات الحالٌة حٌث قامت بمراجعة اإلرشادات سالمٌة. إلى معرفتهم بقواعد الشرٌعة اإل

الصادرة من مإسسة النقد  بالئحة اإلستثمار إلتزامهاد ٌوتؤك ستثمارأداء اإل لتعزٌز وقاموا بتعدٌل هذب السٌاسات
 عام خالل للجنة اجتماع اي عقد ٌتم لم انه علما ،العربً السعودي وبعد أخذ موافقة المإسسة على هذب التعدٌالت

2113. 

 
 
 
 
 
 اللجنة الشرعٌة:  - هـ

 اللجنة ثالثة من أصحاب الفضٌلة الفقهاء بالمملكة العربٌة السعودٌة وهم: تضم 

 
 ولٌات األساسٌةإاألدوار والمس الوظٌفة  االسم

متوافقة مع المنتجات والعملٌات  جمٌعالتؤكد من أن   الرئٌس  الشٌخ/ عبد هللا بن سلٌمان المنٌع
 قواعد الشرٌعة اإلسالمٌة

 توجٌهات لإلدارة حول تزوٌد اإلدارة بال
 عضو  العزٌز المصلح/ عبد هللا بن عبد الدكتور االستثمارات المتوافقة مع الشرٌعة 

 عضو  بن علً القريالدكتور/ محمد 

 
تنفٌذ إجراءات حٌث أشرفت على ، الشرعٌة بدور مهم فً تقدٌم المشورة الشرعٌة الالزمة للشركة اللجنةقامت 

الشرعٌة والتً أظهرت أن أعمال الشركة المتعلقة بهذب  اللجنةالمراجعة الشرعٌة السنوٌة على المنتجات المجازة من 
 .الشرعٌة، وعدم ظهور مخالفات شرعٌة مإثرة اللجنةالمنتجات متوافقة مع قرارات 
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 قائمة المالك الرئٌسٌٌن -15

 ٌبٌن الجدول أدناب ( من قواعد التسجٌل واإلدراج45، والمادة 11، النقطة رقم 43بناًء على المادة )

)عدا مجلس اإلدارة وكبار التنفٌذٌٌن( الذٌن  لألشخاصوصح ألي مصلحة فً فئة األسهم ذات األحقٌة فً التصوٌت تعود 
 ( أو أكثر وأي تغٌٌر فً تلك األحقٌة خالل السنة:%5لهم مصلحة ما نسبته )

 
عدد األسهم فً  الجنسٌة االسم رقم

 2013بداٌة 
الملكٌة فً 

 2013بداٌة 
عدد األسهم 
فً نهاٌة 

2013 

الملكٌة فً 
نهاٌة 
2013 

 الفرق
% 

شركة  البنك األهلً التجاري 1
 سعودٌة

560006000 29.99% 560006000 29.99% 0 

شركة  شركة إح. دبلٌو. ٌو  2
 ألمانٌة

 261876500 13.12% 261876500 13.12% 0 

مإسسة التموٌل الدولٌة )آي. إح .  3
 سً( 

 %(4.9) %8.23 163706834 %13.12 261876500  هٌئة دولٌة

شركة  شركة فً. إتش. فً  4
 ألمانٌة

 162506000 7.49% 162506000 7.49% 0 

 

 : وتغٌرها األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة و/أو أقاربهم من الدرجة األولىبٌان بعدد  -16

 

  2013السابقة فً عام  عضاء مجلس االدارة خالل دورتهألبعدد االسهم المملوكة بٌان : 

 
 عدد األسهم االسم رقم

 2013ٌناٌر 1فً 
 عدد األسهم

 2013 ٌونٌو 25فً 
 الفرق %

 على زٌنل محمد معتصم/ األستاذ 1
 رضا

1000 0 100% 

 0 1000 1000 المهندس/ صالح أحمد حفنً 2

 0 1000 1000 األستاذ/ عمرو محمد خاشقجً 3

 0 1000 1000 األستاذ/ عادل صالح الحوار 4

 0 1000 1000 الدكتور/ مانفرٌد جوزٌح دٌرهاٌمر 5

 0 1000 1000 األستاذ/ ٌوفا هانز روٌتر 6

 %100 0 1000 الخرٌجً محمد عبدالرزاق/ األستاذ 7

 %100 0 1000 ناجه با سلٌمان عبدالرإوح/ الدكتور 8

 %100 0 1000 كردي مصطفى فٌصل/ األستاذ 9

 %100 0 1000 جونس قرانت دافٌداألستاذ/  10

 %100 0 1000 راٌح ٌوهانس ارنً/ األستاذ 11

 
 

 810 عام فً الحالٌة دورته خالل االدارة مجلس عضاءأل المملوكة االسهم بعدد بٌان. : 

 
 عدد األسهم االسم رقم

 2013ٌونٌو 25فً 
 عدد األسهم

 2013 دٌسمبر 31فً 
 الفرق %

 0 1000 1000 األستاذ/ بلٌهٌد ناصر البلٌهٌد 1

 0 1000 1000 المهندس/ صالح أحمد حفنً 2

 0 1000 1000 األستاذ/ عمرو محمد خاشقجً 3

 0 1000 1000 األستاذ/ عبدهللا علً الفراج 4

 %100 0 1000 *األستاذ/ عادل صالح الحوار 5

 0 1000 1000 األستاذ/ جمال جمٌل مالئكة 6

 0 1000 1000 الدكتور/ مانفرٌد جوزٌح دٌرهاٌمر 7

 0 1000 1000 الدكتور/ ماركس ٌوجن فشر   8

 0 1000 1000 األستاذ/ ٌوفا هانز روٌتر 9

ترشتٌح األستتاذ فٌصتل الستقاح إلستتكمال متدة  وافق المجلتس علتىو 18/12/2113بتارٌخ صالح الحوار بإستقالته عادل تقدم العضو * 

علتى أن ٌتتم عترض ترشتٌحة فتً الجمعٌته العمومٌتة القادمتة التتً ستوح تعقتد فتً النصتح االول متن العتام 12/11/2114فتً عضوٌته 

   م.2114

o  وال توجد أي حقوق خٌارات فً أسهم او أي إستتثمارات أو إحتٌاطٌتات أخترى لفائتدة أعضتاء المجلتس أو كبتار
  التنفٌذٌٌن أو العاملٌن أو أسرهم.
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  : طراف ذوي العالقةامع صفقات  -17

التعامالت وذلك للعام  هذب وقٌمة وأطراح العالقة شركة االهلً للتكافل  بٌن تمت التً التعامالت أدناب الجدول ٌوضح
 م2113الحالً 

 
 :2113 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة شهرا عشر االثنً فترة خالل العالقة ذوي األطراح مع التعامالت  تفاصٌل ٌلً فٌما( أ

 
  مبلغ المعاملة  

 م2112 م2113  

 )مراجعة( )غٌر مراجعة(  الجهة ذات العالقة

 سعودي( لاير)ألح  سعودي( لاير)ألح  طبٌعة المعاملة عملٌات التؤمٌن

 148139 178815 إجمالً اشتراكات تؤمٌن للمجموعات مساهم

 28746 18714 المدفوعة لتوزٌع المنتجات  كتساباالرسوم  مساهم

 28814 38166 رسوم تسجٌل  مساهمون

 98932 88964 أتعاب إدارة  مساهمون

 38229 48138 صندوق االستثمارادارة رسوم  شركة تابعة لمساهم

 48259 28715 مزاٌا قصٌرة االجل كبار موظفً اإلدارة

 864 142 مكافآت نهاٌة الخدمة كبار موظفً اإلدارة

 
 

  
 

   )المدفوعة الى( جهة العالقة /ب( المستحقة من
 م2112دٌسمبر  31 م2113دٌسمبر 31  

 )مراجعة( )غٌر مراجعة(  

  

 

 سعودي لايرألح  سعودي لايرألح 

إجمالً اشتراكات تؤمٌن مستحقة من جهة ذات عالقة  

 184  463 مساهم -

 (562) (71) مستحق للمساهم الفنً 

 (18317) - مستحق للمساهم الموزع 

 326                     436 لمساهم تابعة شركةمن  مستحقة االستثمار صندوق ادارة رسوم               

 

الترتٌب الذي تم بٌن الشركة والشركاء المإسسٌن 6 فقد تم التنازل من قبل أحد الشركاء المإسسٌن عن رسوم  على بناء( ج
 م.2113ٌونٌو  31ٌناٌر إلى  1والتسجٌل واإلدارة للفترة من  الكتسابا

 
قدمت شركة األهلً للتكافل تقرٌر عن صفقات األطراح ذوي العالقة مع تقرٌر خاص من المحاسب القانونً للجمعٌة 
العمومٌة، حٌث تم الموافقة على صفقات األطراح ذوي العالقة التً تمت بٌن شركة األهلً للتكافل والبنك األهلً 

 التجاري و شركة إح. دبلٌو. ٌو. 
 

إلفصاح ستقدم الشركة صفقات األطراح ذوي العالقة للجمعٌة على أساس سنوي للموافقة وذلك ومن مبدأ الشفافٌة وا
   .)أ( من الئحة حوكمة الشركات 18( من نظام الشركات ومادة 69إلتزاماً بالمادة )
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 : الصادر من هٌئة السوق المالٌةإقرارات وفقاً لمتطلبات نظام حوكمة الشركات  -18

االسس واالجراءات الكفٌلة للتوافق مع بنود الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هٌئة تعمل الشركة على وضع 
السوق المالٌة وتطبق الشركة من الناحٌة العملٌة غالبٌة ما جاء فً الالئحة كلٌاً أو جزئٌاً من خالل منظومة النظام 

ات العالقة إلى جانب تطبٌقها للمعاٌٌر المحاسبٌة األساسً واللوائح واإلجراءات الداخلٌة واألنظمة واللوائح النظامٌة ذ
المتعارح علٌها فً المملكة العربٌة السعودٌة ، وتعمل الشركة على استكمال السٌاسات واإلجراءات المنظمة للتطبٌق، 

خالل تم تطبٌقها فً آخر جمعٌة عقدت  وتعمل على تطوٌر ذلك بصفة مستمرة وان كافة البنود المتعلقة بالجمعٌة العامة
 م وتوضح النقاط ادناب أهم االلتزامات واالفصاح على النحو التالً:2113عام 

 

  فٌما عدا ما تم اإلفصاح عنه أعالب بشؤن الصفقات المبرمة مع األطراح ذوي الصلة، لم تدخل الشركة كطرح
ن كبار فً أي عقد توجد أو كانت توجد فٌه مصلحة جوهرٌة ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو ألي م

 الرئٌس التنفٌذي أو المدٌر المالً أو أي شخص ذي عالقة بؤي من المذكورٌن. ٌهمفبما التنفٌذٌٌن 
 

 الصادرة من هٌئة السوق المالٌة عدا إستخدام  حوكمة الشركات إلتزمت الشركة بكافة البنود اإللزامٌة لالئحة
الجمعٌات العمومٌة تحسب االصوات فً أن النظام االساسً للشركة ٌنص على  حٌث أنالتصوٌت التراكمً 

 .بإستخدام التصوٌت العادي
 

  أعضاءاهمٌن أو ممتازة أو أسهم لها أولوٌة خاصة فً التصوٌت سواء للمس أسهم أيال توجد لدى الشركة 
حقوق تتساوى فً متساوٌة وذات قٌمة إسمٌة جمٌع األسهم هً أسهم عادٌة إن و ،أو العاملٌن اإلدارةمجلس 

 النظام.  بالتصوٌت وغٌرها من الحقوق حس

 
  إكتتاب حقوق مصلحة أو خٌارات أو  أيال توجد  ،فً الجدوال الواردة بالتقرٌرفٌما عدا ما تم اإلفصاح عنه

ٌن الخاصة فً أي من األسهم أو سندات الد القٌصروزوجاتهم وأطفالهم  وكبار التنفٌذٌٌن اإلدارةألعضاء مجلس 
 .م 2113ٌة بالشركة للسنة المال

 

 أي قروض أو مدٌونٌات غٌر مسددة. تقر الشركة بعدم وجود 
 

  ذلك من غٌر ما إلى أو  شهادات تفوٌض أو أو خٌاراتقابلة للتحوٌل سندات دٌن  أيتمنح  ولملم تصدر الشركة
 خالل السنة المالٌة.حقوق مماثلة 

 

 ٌوجد أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي سندات دٌن قابلة لإلسترداد. ال 
 

  ٌوجد أي عقوبة أو جزاء أو قٌد احتٌاطً مفروض على الشركة من الهٌئة أو من أي جهة اشرافٌة أو تنظٌمٌة ال
 .أو قضائٌة أخرى

 
 معاٌٌر المحاسبة المتبعة للقوائم المالٌة: -19

ٌّة  تقوم الشركة بإعداد قوائمها المالٌة طبقاً لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة الخاصة بالتقارٌر المالٌة، وتإكد الشركة عدم وجود أ
الدولٌة مقارنة لتلك الصادرة عن  التقارٌر أو أثر مالً على القوائم المالٌة نتٌجة إلعدادها وفقاً للمعاٌٌرفروقات جوهرٌة 

 ٌقر مجلس اإلدارة أنه تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحٌح.وة السعودٌة للمحاسبٌن القانونٌٌن الهٌئ

 
 

 تقرٌر المحاسب القانونً: -20

) العٌوطً مكتب وقد تم تعٌٌن ،  م2113أٌة تحفظات على القوائم المالٌة السنوٌة لعام  القانونًتقرٌر المحاسب من ضلم ٌت

 م.25/16/2113فً  للحسابات مراجع كوشركاب ( 

 
 

 نتائج المراجعة السنوٌة لفاعلٌة إجراءات الرقابة الداخلٌة بالشركة: -21

حسب المهام المنوطة بها والتً ترفع تقارٌرها إلى بعملٌات مراجعة دورٌة  م2113خالل عام قامت المراجعة الداخلٌة 

اإلدارة التنفٌذٌة متضمنة المالحظات والتوصٌات التً ٌتم التوصل لها لتعزٌز نظام الرقابة الداخلً و لجنة المراجعة 
 واجراءاتها.
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ابة الداخلٌة، ضمن مهمة مراجعتهم للبٌانات المالٌة لفعالٌة نظام الرقتقٌٌم بعملٌة  ٌٌنكما ٌقوم مراجعوا الحسابات الخارجٌ
مستمر لجمٌع انواع المخاطر و مراجعة فاعلٌة تنفٌد تقٌٌم الختامٌة لشركة. اضافة لذلك ٌقوم مستشار ادارة المخاطر بتنفٌد 

 سٌاسات ادارة المخاطر.
و لم تظهر عملٌات المراجعة  .لجنة المراجعةتقوم اإلدارة التنفٌذٌة بالعمل على تنفٌذ اإلجراءات التصحٌحٌة بمتابعة من 

 المعتاد بالشكل األعمال سٌر على مإثرة جوهرٌة مالحظات المشار الٌها
  

لتاكد من التطبٌق او اجراءات غسل األمول و  نظم المعلوماتدوري لٌم ٌبمراجعة وتق التنفٌذٌة تقوم اإلدارةنبها امن ج
 ذات العالقة واألنظمة  الفعال و التزام الشركة بجمٌع اللوائح

أنه ال ٌوجد أي شك ٌذكر  ،و ٌقر مجلس اإلدارة أنه تم إعداد نظام للرقابة الداخلٌة على أسس سلٌمة وٌتم تنفٌذب بفعالٌة
  نشاطها.بشؤن قدرة الشركة على مواصلة 

 
 

 
  :حقوق مساهمً الشركة -22

 

فصاح فقد تم تضمٌن البنود للعمل بمبدأ الشفافٌة واإل قاً بٌتطو ،على حقوق مساهمٌها حفاظوللحرصاً من إدارة الشركة 
 فً النظام األساسً للشركة ولوائحها الداخلٌة  :أدناب المذكورة 

 

 توزٌعها ٌتقرر التً األرباح من نصٌب على الحصول فً المساهم حق. 
 التصفٌة عند الشركة موجودات من نصٌب على الحصول فً المساهم حق. 
 قرارتها على والتصوٌت مداوالتها فً واإلشتراك العامة الجمعٌات حضور فً المساهم حق. 
 األسهم فً التصرح حق. 
 المجلس أعضاء على المسإولٌة دعوى ورفع اإلدارة مجلس أعمال مراقبة حق. 
 ولوائحة المالٌة السوق أنظمة ٌعارض وال الشركة بمصالح ٌضر ال بما المعلومات وطلب ستفساراإل حق 

 .التنفٌذٌة
 

 وتقدٌرشكر 
  

 بالشكر لكافة منسوبً الشركة ومساهمٌها أن ٌنتهز هذب الفرصة لٌتقدم مجلس إدارة شركة األهلً للتكافل ٌسر 
 

 مزٌد من التطور واإلزدهار.لداعٌن هللا عز وجل 
 

 مجلس اإلدارة                                            وهللا ولً التوفٌق،،،                                         


