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�سر مجلس إدارة شركة األه�� للت�افل أن ين��ز هذه الفرصة ليتقدم بالشكر 
أن يقدم ملساهم�ن الشركة التقر�ر السنوي و  ل�افة منسو�ي الشركة ومساهم��ا

 .م٢٠١٩د�سم��  ٣١�جلس اإلدارة عن السنة املالية املن��ية �� 
 

لقد أعد التقر�ر بما يتوافق مع متطلبات نظام الشر�ات والئحة حوكمة الشر�ات 

 والتعليمات الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق املالية.

 

ن أ�شطة الشركة وإنجازا��ا ونتائج أعمالها �ستعرض التقر�ر معلومات مفصلة ع

خالل السنة املالية، مرفقًا بھ التقر�ر السنوي ملراق�ي حسابات الشركة والقوائم 

 .م٢٠١٩د�سم��  ٣١ املالية مع إيضاحا��ا عن السنة املالية املن��ية ��

 

 وهللا و�� التوفيق،،،

 جلس اإلدارةم
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 نبذة عن شركة األه�� للت�افل .١

 هـ٢٢/١١/١٤٢٧ بتار�خ ٧٠شركة األه�� للت�افل �� شركة مساهمة سعودية بموجب املرسوم املل�ي رقم م/
م)، وقد ٢٠٠٦ /١١/١٢(املوافق  ه٢٠/١١/١٤٢٧ بتار�خ ٢٦٢الوزاري رقم  م) والقرار ١٣/١٢/٢٠٠٦(املوافق 

الصادر من مدينة جدة بتار�خ  ٤٠٣٠١٧١٥٧٣ري رقم تأسست الشركة �� مدينة جدة بموجب ال�جل التجا
صادر  أعمال التأم�نمزاولة  ترخيصتمارس الشركة �شاطها بموجب م) و ٤/٨/٢٠٠٧هـ (املوافق ٢١/٧/١٤٢٨

 م)،١١/٩/٢٠٠٧هـ (املوافق ٢٩/٨/١٤٢٨) بتار�خ ٧/٢٠٠٧٩من مؤسسة النقد العر�ي السعودي رقم ( ت م ن/
 من مؤسسة النقد العر�ي السعودي. ةالصادر   أم�ن التعاو�ي والئحتھ التنفيذيةوفقًا لنظام مراقبة شر�ات الت

 

 �شاط الشركة  .٢

عن  ةتمارس الشركة أعمال التأم�ن وفقًا لنظام مراقبة شر�ات التأم�ن التعاو�ي والئحتھ التنفيذية الصادر 
تقديم حلول تأمينية لألفراد ذلك من خالل و   مؤسسة النقد العر�ي السعودي �� مجال تأم�ن ا�حماية واإلدخار 

 وا�جموعات.

 

 قطاع األفراد ١-٢

تقوم الشركة بتقديم حلول تأمينية لألفراد تتناسب مع إحتياجا��م ا�حالية واملستقبلية من خالل 
 الشرعية ، و�� ع�� النحو التا��:واملتوافقة مع الضوابط  األه�� ل�حماية واإلدخار  اتمنتج

 

 ار.االه�� ل�حماية واإلدخ برنامج 

 للتعليم. االه��برنامج  

 للزواج. االه��برنامج  

 للتقاعد.  األه��برنامج  

 

 قطاع ا�جموعات  ٢-٢

جات من خالل املنتاملتوافقة مع الضوابط الشرعية تقدم الشركة حلول تأمينية للشر�ات واملؤسسات 
 :التالية

 

 .اتلرعاية ا�جموع األه��برنامج حماية  

 .اتملدي�ي ا�جموع األه��ج حماية برنام 

 

 رسالة الشركة .٣

�س�� أن ن�ون شركة تأم�ن سعودية بمعاي�� عاملية لتقديم منتجاتنا التأمينية إستنادًا إ�� القيم والضوابط 
الشرعية من خالل اإلستخدام األمثل ملواردنا وإستحداث أفضل ا�حلول لتلبية إحتياجات وتوقعات عمالئنا 

 ع�� حد سواء. وشر�ائنا

 

 رأس مال الشركة واألسهم ا�حرة .٤

سهم عادي قيمة ١٦٬٦٦٦٬٦٦٧لایر سعودي م�ون من  ١٦٦٬٦٦٦٬٦٧٠يبلغ رأسمال الشركة املصرح بھ واملصدر 
 لایر سعودي.  ١٠�ل سهم م��ا 
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 البيان العدد / القيمة

 رأس املال املصرح بھ لایر سعودي ١٦٦٬٦٦٦٬٦٧٠

 املصدرة عدد األسهم سهم ١٦٬٦٦٦٬٦٦٧

 األسهم ا�حرة سهم ١٠٬٢٩٥٬٨٣٣

 رأس املال املدفوع لایر سعودي ١٦٦٬٦٦٦٬٦٧٠

 القيمة اإلسمية ل�ل سهم لایر سعودي ١٠

 القيمة املدفوعة ل�ل سهم لایر سعودي١٠

 

 قائمة املالك الرئيسي�ن   .٥

ل أدناه وصف ألي مص�حة �� فئة األسهم يب�ن ا�جدو  طرح األوراق املالية واإلل��امات املستمرةبناًء ع�� قواعد 
ذات األحقية �� التصو�ت �عود لأل�خاص (عدا مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ن) الذين لهم مص�حة ما �سبتھ 

 :م٢٠١٩) أو أك�� وأي �غي�� �� تلك األحقية خالل %٥(
 

 %الفرق 
امللكية �� ��اية 

 م٢٠١٩
عدد األسهم �� ��اية 

 م٢٠١٩
� بداية امللكية �

 م٢٠١٩
عدد األسهم �� 

 م٢٠١٩بداية  
 االسم ا�جنسية

 التجاري  �األه�البنك  شركة سعودية ٥٬٠٠٠٬٠٠٠ %٢٩٫٩٩ ٥٬٠٠٠٬٠٠٠ %٢٩٫٩٩ % ٠

 مؤسسة التمو�ل الدولية  (آي. إف . ��ي) هيئة دولية ١٬٣٧٠٬٨٣٤ %٨٫٢٣ ١٬٣٧٠٬٨٣٤ %٨٫٢٣ % ٠

 شركة اف . دبليو . يو  شركة أملانية ١٬٣٣١٬٣٦٧ ٧٫٩٩% ٢١٩٬١٢٦ ١٫٣١% (٥٫٠٧%)

 
 

 املزايا التنافسية .٦

 أ��ا أن �عزز قدرة الشركة ع��ـبجملة من املزايا التنافسية القو�ة ال�ي من ش تتمتع شركة األه�� للت�افل
 و�شمل تلك املزايا ما ي��: املنافسة �� سوق التأم�ن �� اململكة العر�ية السعودية،

 

إلس��اتيجية مع البنك األه�� التجاري تمكن الشركة من الوصول إ�� قاعدة عر�ضة من العمالء الشراكة ا 
املتواجدين ع�� شب�ات   )م٢٠١٩عام  ب��اية �� جميع انحاء اململكة العر�ية السعودية �ن عميليمال  ٧٫٤(

 لتوزيعة إل�شاء شبكة االثابتة الالزم النفقاتقدر كب�� من  الشركة ر توف الفروع البنك �� اململكة و�التا��
 ال�ي �عت�� من أهم عوامل النجاح �� صناعة التأم�ن. و 

 توافق منتجات وأعمال الشركة مع أح�ام الشريعة اإلسالمية. 

تكفل للشركة تقديم منتجا��ا ع�� فروع البنك األه�� التجاري حول اململكة ال�ى البنية التقنية املتطورة  
 حصول ع�� منتجا��ا التأمينية بيسر وسهولة.ا�لعمال��ا  تكفلمكننة ممن خالل آليات 

 من مختلف الشرائح.تقدم الشركة منتجات تأمينية مبتكرة �غطي �افة إحتياجات العمالء  

 ألعمالها.ع�� تحقيق نمو مستمر الشركة  ساعد� بمالءة مالية عالية مماتتمتع الشركة  

 

 م٢٠١٩ حداث للشركة لعامأبرز القرارات واأل  .٧
 

املوافق  ،هـ٢٩/١١/١٤٤٠بتار�خ  املنعقدجتماعها اخالل  عاديةالغ�� العامة وافقت ا�جمعية  
 كما ي��: التغ��ات املق��حة ع�� النظام األساس للشركة،ع��   م٠١/٠٨/٢٠١٩

 

 ) من النظام األساس واملتعلقة بأغراض الشركة.٣املوافقة ع�� �عديل املادة ( .١

 ) من النظام األساس واملتعلقة بإدارة الشركة. ١٥املوافقة ع�� �عديل املادة ( .٢

  .ا�جلس اجتماع ) من النظام األساس واملتعلقة بنصاب٢٢ة ع�� �عديل املادة (املوافق .٣
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  .والعقود ) من النظام األساس واملتعلقة باالتفاقيات٢٤املوافقة ع�� �عديل املادة ( .٤

  .ا�جمعيات ) من النظام األساس واملتعلقة بدعوة٣٠املوافقة ع�� �عديل املادة ( .٥

 غ��  العامة ا�جمعية اجتماع ) من النظام األساس واملتعلقة بنصاب٣٣املوافقة ع�� �عديل املادة ( .٦

 .العادية

  ة.املالي ) من النظام األساس واملتعلقة بالوثائق٤٣املوافقة ع�� �عديل املادة ( .٧
 

ع��  م٠١/٠٨/٢٠١٩هـ املوافق ٢٩/١١/١٤٤٠العادية �� إجتماعها بتار�خ  غ�� ا�جمعية العامة  وافقت 
) وملدة ( ثالث سنوات م٠١/٠٨/٢٠١٩دأ من إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة �� دورتھ ا�جديدة وال�ي تب

 .سا��ي للشركة، حسب النظام األ ال��اك�يو�طر�قة التصو�ت 

 :االعضاء هم والسادة

 .غالب آلبن مالك  خالد الشر�ف .١

 حمد حف�ي.أصا�ح  .املهندس .٢

 .باشني�ي محمد خالد .األستاذ .٣

 . جمال جميل مالئكة.األستاذ .٤

 ولفجانج جيموند. .األستاذ .٥

 .لنجاوي  حس�ن رق طا. األستاذ .٦

 .الكنا�ي فرج محمد. الدكتور  .٧

 

 /١٠/ ٢٧بتار�خ  ٥٣٨٤/ ٨٩استالمها خطاب مؤسسة النقد العر�ي السعودي رقم  الشركة عن  أعلنت 
م ع�� ٢٠١٩أغسطس  ١م والذي يتضمن عدم مما�عة املؤسسة ع�� قرار مجلس اإلدارة بتار�خ ٢٠١٩
صا�ح أحمد  . نفيذي) رئيسًا �جلس إدارة الشركة واملهندس(عضو غ�� تخالد آل غالب الشر�ف �عي�ن 

إعتبارًا  وذلك ا�جلس منو �شكيل ال�جان املنبثقة  حف�ي (عضو غ�� تنفيذي) نائبًا لرئيس مجلس اإلدارة
  .م٢٠٢٢ /٠٧/ ٣١م وح�ى ��اية الدورة ا�حالية �جلس اإلدارة وال�ي ستنت�ي �� ٢٠١٩ /١٠/ ٢٧من 

 

سياسة م�افآت أعضاء مجلس اإلدارة وال�جان املنبثقة واإلدارة كًال من  تحديثت املوافقة ع�� تم 
من خالل ا�جمعية العامة العادية وال�ي معاي�� وإجراءات العضو�ة �� مجلس اإلدارة  وسياسةالتنفيذية 

 .م٢١/٠٥/٢٠١٩ه املوافق ١٦/٠٩/١٤٤٠عقدت بتار�خ 
 

 ع��  م٠١/٠٨/٢٠١٩ املوافق ه٢٩/١١/١٤٤٠ بتار�خ العادية غ��  العامة ا�جمعية قبل من املوافقة تمت 
ح�ى ��اية الدورة ا�حالية  م٠١/٠٨/٢٠١٩ تار�خ من تبدأ وال�ي ا�جديدة للدورة املراجعة �جنة �شكيل

 عملها وضوابط مهامها تحديث ع�� املوافقةم كما تمت ٢٠٢٢ /٠٧/ ٣١تنت�ي �� �جلس اإلدارة وال�ي س
 .أعضا��ا وم�افآت

 

العادية بتار�خ  غ�� الالئحة الداخلية ل�حوكمة من قبل ا�جمعية العامة  تحديثتمت املوافقة ع��  
 . م٠١/٠٨/٢٠١٩ واملوافقه ٢٩/١١/١٤٤٠

 

 سعوديال العر�ي النقد مؤسسة قبل من للت�افل األه�� لشركة التأم�ن �شاط مزاولة تصر�ح تجديد تم 
دخار) ملدة ثالث سنوات �� اململكة العر�ية السعودية �� فرع (تأم�ن ا�حماية واإل   التأم�ن �شاط ملزاولة

 .ه٢٧/٠٨/١٤٤٣و تنت�ي بتار�خ  ه٢٧/٠٨/١٤٤٠دأ من تب
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  التوقعات وا�خطط املستقبلية .٨

 ر قنوات البيع املباش��  التوسعو   االستمرار نمو حجم محفظ��ا التأمينية من خالل إ��  �س�� الشركة 
 القانط الشركة وتتوقع املبيعات حصة ز�ادة الشركة �س��دف كما الر�اض، فرع �� ملياتالع وإطالق

 م. ٢٠٢٠ألول من عام الر�ع ا خالل الر�اض مدينةفرعها ا�جديد ��  مبيعاتعمليات 

ة حصة سوقي لكسبمتوافقة مع أح�ام الشريعة اإلسالمية  جديدة �س��دف الشركة طرح حلول تأمينية 
ر�حة لشحلول تأمينية  أله�� ل�حماية (أمان) والذي �س��دف تقديمك��نامج ا ،جديدة بما �عظم ر�حي��ا

ة بمناسبأسعار ل�حماية املالية من ا�حوادث والوفاة واإلصابة بال�جز، واسعة من املواطن�ن واملقيم�ن 
 .ل�جميع ومتاحة

 www.alahlitakaful.com/ar/home)حول منتجاتنا ير�� ز�ارة موقع الشركة  املعلومات من ملز�د(

�س�� الشركة  إ�� �عز�ز وتطو�ر قنوات البيع ا�حالية لتحس�ن جودة املبيعات من خالل ز�ادة اإلهتمام  
 بتدر�ب ال�وادر وتحس�ن ا�خدمات املتعلقة �� عملية البيع والتواصل مع العمالء.

 اليةأبرز النتائج امل .٩

مليون لایر سعودي  ١٣٫٧٥م بصا�� أر�اح قبل الز�اة بلغت ٢٠١٩أ��ت شركة األه�� للت�افل السنة املالية 

 م.٢٠١٨عن  % ٣٢وقدره  رتفاعابأي   م٢٠١٨مليون لایر للعام  ١٠٫٤٢مقارنة بصا�� أر�اح قبل الز�اة قدرها 

لایر سعودى لعام  ٠٫٦٣لایر سعودى مقابل  ٠٫٨٢� م ا�٢٠١٩ام لع الز�اة قبل السهم ر�حية �صا� ارتفاع وكذلك

 .%٣٠م بنسبة ٢٠١٨

 

 م٢٠١٩األداء السنوي لشركة األه�� للت�افل للسنة املالية  .١٠
 

  
 مليون لایر سعودي

  

 �سبة الفرق 

 م)٢٠١٨م/٢٠١٩(

 مبلغ الفرق 

 )م٢٠١٨/م٢٠١٩(
 الوصف م٢٠١٩ م٢٠١٨ م٢٠١٧ م٢٠١٦ م٢٠١٥

 إجما�� إش��ا�ات التأم�ن املكتتبة ٢٣٨٫٨٤  ٣٣٨٫٣٥  ٣٥٣٫١١  ٣٥٦٫٢٨  ٣٦١٫٠٥ )٩٩٫٥١( )%٢٩ (

 فائض السنة من عمليات التأم�ن ١١٫٧٤  ١٣٫١٢  ٤٣٫٠٢  ٤٠٫٩٢  ٤٣٫٤٥ )١٫٣٨( )%١١(

 نقد �� البنوك ١٩٫٦٢  ١٨٫٨٧  ٢٦٫٦٧  ١٩٫٠٣  ٤٠٫١٣  ٠٫٧٥ %٤

 مرتبطة بالوحدات �حملة الوثائقستثمارات ا ٦٧١٫٦٧  ٦٤٧٫٠٨  ٦٩٤٫٤١  ٧٤٩٫٧٧  ٧٧٨٫٦٧  ٢٤٫٥٩ %٤

 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلستثمارات ا ٣١٦٫٥٣  ٢٨٦٫٦١  ٣٢١٫٠٧  ٢٩٤٫٣٠  ٢٣٤٫٤٨  ٢٩٫٩٢ %١٠

 أر�اح من إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ١٣٫٠١  ٥٫٩٨  ٧٫٦٢  ٦٫١٣  ١٫٢٠  ٧٫٠٣ %١١٨

 اإلحتياطي الف�ي لعمليات التأم�ن ٦٨٩٫٦٠  ٦٦١٫٤٢  ٧١٦٫٨٩  ٧٦٧٫٦١  ٧٩٨٫١٣  ٢٨٫١٨ %٤

 صا�� ر�ح السنة قبل الز�اة ١٣٫٧٥  ١٠٫٤٢  ٣٨٫٥٣  ٣٣٫٣٤  ٣٤٫٤٠  ٣٫٣٣ %٣٢

 إجما�� حقوق املساهم�ن ٢٤١٫٧٦ ٢٣٤٫٧٤ ٢٤١٫١٠ ٢١٥٫٧١ ١٩٤٫١٧  ٠٢٫٧ %٣

 إجما�� املوجودات ١٬٠٧٤٫٥٢  ١٬٠٩٨٫٦٢  ١٬١٠٩٫٥١  ١٬١٨٤٫٣٧  ١٬١٢٥٫٥٣ )١٠٫٤٢( )%٢(

 إجما�� املطلو�ات ٨٣٢٫٧٥ ٨٦٣٬٨٨ ٨٦٨٬٤١ ٩٦٨٬٦٦ ٩٣١٬٣٦ )١٣٫٣١( )%٤(

 

م �ش�ل عام ٢٠١٨مقارنًة �عام  م٢٠١٩تتبة �� عام اإلنخفاض �� إجما�� إش��ا�ات التأم�ن املك سبب ود�ع 
 انخفاض ھعن نتج مما �ه�األ  للبنك ال�خ��ي التمو�ل �حفظة ا�جموعة يمدي� تأم�ن وثيقة تجديد عدمإ�� 

ة  لعام إجما�� إش��ا�ات التأم�ن املكتتب تإجما�� إش��ا�ات التأم�ن املكتتبة لقطاع ا�جموعات حيث بلغ ��
م بإنخفاض ٢٠١٨مليون لایر سعودي لعام  ١٤٦٫٤٢مليون لایر سعودي مقارنة بمبلغ  ٦١٫٦١ م مبلغ ٢٠١٩
فاض �� إجما�� إش��ا�ات التأم�ن املكتتبة نخال ا�� إ ضافةباإل  %٥٨بنسبة  يسعود لایر مليون  ٨٤٫٨١ قدره
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مليون لایر سعودي  ١٧٧٫٢٣ م مبلغ ٢٠١٩االش��ا�ات املكتتبة لعام   �جما�إبلغت  حيثلقطاع االفراد 
 .  %٨م بنسبة ٢٠١٨مليون لایر سعودي لعام  ١٩١٫٩٢مقارنة بمبلغ 

م ٢٠١٨م مقارنة بالعام السابق ٢٠١٩�عود سبب اإلنخفاض �� الفائض من عمليات التأم�ن للعام ا�حا��  
ا هو جموعات كموا� فراداأل  �قطا� من لكالً  املكتتبة التأم�ن أقساط �إجما� �� االنخفاض�ش�ل عام إ�� 

 والز�ادة %٦٤ بنسبة  سعودى لایر مليون  ٥ قدرة بمبلغ خرى األ  يراداتاإل  �� نخفاضاإل  وكذلك عالهأمو�ح 
 ،%١٣ بنسبة سعودى لایر مليون  ٢٫٨ قدره بمبلغ الوثائق بحملة ا�خاصة واإلدار�ة العمومية املصروفات ��

 ت املتحملة.املطالبا �صا� �نخفاض �ع�� الرغم من اإل 

 �� طفيف رتفاعإمقارنة بالعام السابق مع  �ا�حا� للعام�� البنك  ىرصيد النقدال الشركة ع�� حافظت 
 .�للعام ا�حا� يالنقد الرصيد

 األداءم إ�� ٢٠١٩�� قيمة اإلستثمارات املرتبطة بالوحدات �حملة الوثائق خالل عام   رتفاعاال  سبب �عود 
ساعدت �� ز�ادة القيمة السوقية للواحدات االستثمار�ة مقارنة بالسنة  يال� ستثمار�ةاال  للصناديق املمتاز 

 السابقة. 

ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل �حملة الوثائق خالل �� قيمة اال  رتفاعاال  سبب �عود  
�� الز�ادة �� العائد ع�� إفة ضامليون لایر سعودي باإل  ١٧ستثمارات جديدة بمبلغ ا شراءم إ�� ٢٠١٩عام 

 داء ا�حفظة االستثمار�ة للشركة .أوذلك نتيجة تحسن  االستثمارات

م إ��  ٢٠١٩ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل للعام األر�اح من اال  �� اإلرتفاع�عود سبب  
 لداخ االستثمار�ة االصول  وزيعت بإعادة الشركة قامت حيثداء ا�حفظة االستثمار�ة للشركة أتحسن 
 .�ا�حا� العام خالل االستثمارات ر�احأ�� ز�ادة  ثر األ بالغ لھ �ان امم ا�حفظة

ابقة  قيمة الوحدات مقارنة بالسنة الس إرتفاعحتياطي الف�ي لعمليات التأم�ن إ�� �� اال  رتفاعاال  سبب �عود 
حيث تقوم الشركة �عمل إحتياطي ف�ي مقابل  ،املكتتبة نخفاض إجما�� إش��ا�ات التأم�ناالرغم من  ع��

 ستثمارات �حملة الوثائق.إجما�� مساهمات اال 

�عود سبب اإلرتفاع �� صا�� الر�ح قبل الز�اة للعام ا�حا�� مقارنة بالعام السابق �ش�ل أسا��ي إ�� إنخفاض  

، كما إنخفضت بالعام السابقمقارنة  %٣٨٫٢٤مجموع مصروفات العمليات األخرى للعام ا�حا�� بنسبة 

إرتفعت   مقارنة بالعام السابق، باإلضافة إ�� ذلك، %٤٧٫٤٩صا�� املطالبات املتحملة للعام ا�حا�� بنسبة 

ع��  ،مقارنة بالعام السابق %١٥٥٫٤١ستثمارت أموال املساهم�ن للعام ا�حا�� وذلك بنسبة اصا�� أر�اح 

 .%٢٩٫٤١�ن املكتتبة للعام ا�حا�� مقارنة بالعام السابق بنسبة الرغم من إنخفاض إجما�� أقساط التأم

أر�اح  رتفاعام �ش�ل عام إ�� ٢٠١٨م مقارنة �عام ٢٠١٩لعام  املساهم�ن حقوق  إجما����  رتفاع�عود اال  
 .�ا�حا� العام خاللوجود توزيعات أر�اح  عدملسنة باإلضافة إ�� ا

م �ش�ل عام إ�� اإلنخفاض �� رصيد ٢٠١٨م مقارنة �عام ٢٠١٩�عود اإلنخفاض �� إجما�� املوجودات لعام  
 .التأم�ن من املطالبات القائمة يحصة معيد رصيدالتأم�ن و  يذمم مدينة ملعيد

م �ش�ل عام إ�� اإلنخفاض �� ٢٠١٨م مقارنة �عام ٢٠١٩طلو�ات لعام �عود اإلنخفاض �� إجما�� امل 
 .تأم�نال يرصدة مستحقة الدفع ملعيداملطالبات القائمة واأل خرى و ت األ واالل��اما الدفع مستحقة رصدةاأل 
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حماية األه�� 
اتملدي�ي ا�جموع

١٣١٬٧٠
٣٨٫٩٣%

حماية األه�� 
لرعاية ا�جموعات

١٤٫٧٢
٤٫٣٥%

-منتجات األفراد 

ا�حماية واإلدخار
١٩١٫٩٢

٥٦٫٧٢%

ع�� مستوى        إجما�� أقساط التأم�ن املكتتبة 
م٢٠١٨لعام املنتجات

مليون لایر سعودي

مليون لایر سعودي٣٣٨٬٣٥:  اإلجما�� 

حماية األه�� 
ملدي�ي 

ا�جموعات
٤٩٫٥٩

%٢٠٫٧٦

حماية األه�� 
لرعاية 

ا�جموعات
١٢٫٠٢

%٥٫٠٣

-منتجات األفراد 

ا�حماية واإلدخار
١٧٧٫٢٣

%٧٤٫٢٠

ع�� مستوى إجما�� أقساط التأم�ن املكتتبة 
م٢٠١٩لعام املنتجات

مليون لایر سعودي

مليون لایر سعودي٢٣٨٫٨٤:  اإلجما�� 

34.4

33.34

38.53

10.42

13.75

2015

2016

2017

2018

2019

صا�� ر�ح السنة قبل الز�اة

194.17

215.71

241.1

234.74

241.76

2015

2016

2017

2018

2019

إجما�� حقوق املساهم�ن

2.06 

2.00 

2.31 

0.63 

0.82 

2015

2016

2017

2018

2019

ر�حية السهم قبل الز�اة

1,125.53

1,184.37

1,109.51

1,098.62

1,074.52

2015

2016

2017

2018

2019

إجما�� املوجودات

931.36

968.66

868.41

863.88

832.75

2015

2016

2017

2018

2019

إجما�� املطلو�ات
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 ب القطاعاتنتائج األداء حس .١١

 ا�حماية واإلدخار -منتجات األفراد  ١-١١

 ٣١يناير إ��  ١فراد للف��ة من حققت االش��ا�ات املنتظمة من مبيعات منتجات ا�حماية واإلدخار لأل 

باملقارنة مع  %٨مليون لایر، بمعدل إنخفاض بلغ  ١٧٧٫٢٣م مساهمات إجمالية قدرها ٢٠١٩د�سم�� 

 ن لایر، وذلك �سبب إنخفاض مبيعات منتجات ا�حماية واإلدخارمليو  ١٩١٫٩٢م والبالغ ٢٠١٨العام 

 لألفراد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منتجات ا�جموعات ٢-١١

 حماية األه�� لرعاية ا�جموعات ١-٢-١١

مليون  ١٤٫٧٢بـ  م مقارنة٢٠١٩مليون لایر للعام  ١٢٫٠٢بلغ إجما�� إش��ا�ات التأم�ن املكتتبة  ١-٣-١١

نخفاض قيمة إش��ا�ات �عض وثائق التأم�ن مقارنة نظرًا إل  %١٨وقدره  نخفاضم بإ٢٠١٨لایر لعام 

 بالعام السابق.

 

 

  

 حماية األه�� ملدي�ي ا�جموعات ٢-٢-١١

مليون لایر  ٤٩٫٥٩بلغ إجما�� إش��ا�ات التأم�ن املكتتبة من منتج حماية األه�� ملدي�ي ا�جموعات 

 نخفاضم و�إ٢٠١٨مليون لایر خالل العام السابق  ١٣١٫٧٠بمبلغ  م مقارنةً ٢٠١٩خالل العام ا�حا�� 

ا�جموعة �حفظة التمو�ل ال�خ��ي  يتجديد الشركة وثيقة تأم�ن مدي� عدموالناجم عن  %٦٢ره قد

 التجاري. �ه�للبنك األ 

  
 

4.51 

7.23 

13.33 

14.72 

12.02 

2015

2016

2017

2018

2019

إجما�� إش��ا�ات التأم�ن املكتتبة حماية األه�� لرعاية ا�جموعات

258.02 

246.16 

224.40 

191.92 

177.23 

2015

2016

2017

2018

2019

ا�حماية واإلدخار-إجما�� إش��ا�ات التأم�ن املكتتبة ملنتجات األفراد 
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  التحليل ا�جغرا�� لإليرادات املوحدة .١٢

تزاول شركة األه�� للت�افل عمليا��ا تحديدًا �� اململكة العر�ية السعودية فقط، وليس لد��ا أي شر�ات تا�عة 

املوحدة  يرادات إجما�� إش��ا�ات التأم�ن املكتتبة، الرسم أدناه يو�ح التحليل ا�جغرا�� إل اململكة خارجأو فروع 

 م.٢٠١٩د�سم��  ٣١للسنة املن��ية �� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  معاي�� ا�حاسبة املتبعة للقوائم املالية  .١٣

عدم  ية ا�خاصة بالتقار�ر املالية، وتؤكد الشركةتقوم الشركة بإعداد قوائمها املالية طبقًا ملعاي�� ا�حاسبة الدول

فروقات جوهر�ة أو أثر ما�� ع�� القوائم املالية نتيجة إلعدادها وفقًا للمعاي�� التقار�ر الدولية مقارنة  يوجود أ

 إعداد وحفظ ال�جالتو�قر مجلس اإلدارة أنھ تم لتلك الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسب�ن القانوني�ن 

 .حاسبية بالش�ل ال�حيحا�

 

 سياسة توزيع األر�اح .١٤

 مصار�فالز�اة و ضر�بة الدخل و إن سياسة الشركة �عتمد ع�� توزيع األر�اح ع�� املساهم�ن (�عد خصم  

�� دخل ع وحقوق حام�� وثائق التأم�ن) وذلك من منطلق  �عز�ز العائد االستثماري للشر�اء بصورة سنو�ة بناءً 

� وأحوال السوق واألوضاع االقتصادية العامة باإلضافة إ�� عوامل أخرى، م��ا وجود توافر الشركة ووضعها املا�

حتياجات النقدية واملالية والتوقعات التجار�ة، إ�� غ�� ذلك فرص استثمار�ة ومتطلبات إعادة االستثمار، واال 

 .من االعتبارات التنظيمية األخرى 

98.52 

102.89 

115.38 

131.70 

49.59 

2015

2016

2017

2018

2019

إجما�� إش��ا�ات التأم�ن املكتتبة حماية األه�� ملدي�ي ا�جموعات

أخرى 
٢٣٫٠٦

٩٫٦٦%

الشرقية
٤٢٫٨٧
١٧٫٩٥%

الوسطى
٣٧٫٠١
١٥٫٤٩%

الغر�ية
١٣٥٫٩١

٥٦٫٩٠%

م ع�� مستوى ٢٠١٩إجما�� إش��ا�ات التأم�ن املكتتبة لعام 
مليون لایر سعودي-اململكة بحسب املناطق  

مليون لایر سعودي٢٣٨٫٨٤:  اإلجما�� 
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نو�ة للمساهم�ن فإنھ ال توجد ضمانات لتوزيع فع�� لألر�اح كما وع�� الرغم من توقع الشركة توزيع أر�اح س 

ال يوجد أي ضمان للمبالغ ال�ي سيتم توزيعها �� أي سنة �� املستقبل و�خضع توزيع األر�اح للشروط الواردة 

 ع�� الوجھ التا��: ") من النظام األساس ال�ي تنص ع�� "توزع أر�اح الشركة الصافية٤٥�� املادة (

 ز�اة وضر�بة الدخل املقررة.تجنب ال -١

العادية وقف هذا و�جوز ل�جمعية العامة نظامي  احتياطي) من األر�اح الصافية لت�و�ن %٢٠ُتجنب ( -٢
 .التجنيب م�ى بلغ االحتياطي املذ�ور إجما�� رأس املال املدفوع

و�ة السن من األر�اح نب �سبة مئو�ة معينة�اح مجلس اإلدارة، أن ُتجل�جمعية العامة العادية، بناًء ع�� اق� -٣
 .أو أغراض معينة تقررها ا�جمعية العامة يصھ لغرضإضا�� وتخص الصافية لت�و�ن احتياطي

 .) من رأس املال املدفوع%٥ُيوزع من البا�� �عد ذلك دفعًة أو�� للمساهم�ن ال تقل عن ( -٤

�افأة أعضاء مجلس اإلدارة، مع مراعاة ) من البا�� مل%١٠ال تز�د ع�� ( ُتخصص �عد ما تقدم �سبة -٥
 األنظمة والتعليمات الصادرة من ا�جهات ا�ختصة ومؤسسة النقد العر�ي السعودي ��ذا الشأن.

 وُ�وزع البا�� �عد ذلك ع�� املساهم�ن كحصة إضافية �� األر�اح أو يحول إ�� حساب األر�اح املبقاة. -٦

 

 م٢٠١٨عن العام املا�� م�ن املساهأر�اح 

هـ ١٤٤٠/ ١١/ ١شركة األه�� للت�افل عن قرار مجلس اإلدارة والصادر بالتمر�ر يوم ا�خميس بتار�خ  تعلنأ

م وذلك ٢٠١٨م، بالتوصية ل�جمعية العامة ع�� عدم توزيع أر�اح عن السنة املالية لعام ٢٠١٩/ ٧/ ٤واملوافق 

ماع اجت خاللمن  ا�حصول ع�� موافقة املساهم�نو  عرض التوصية تم حيث ،املا�� للشركة ��دف دعم املركز 

 .م ٢٠١٩أغسطس  ١تار�خ بوال�ي عقدت  غ�� العادية ا�جمعية العامة

 

 �� أسهم الشركةأقار��م و  وكبار التنفيذي�ن   بيان �عدد األسهم اململوكة ألعضاء مجلس اإلدارة .١٥

 م :٢٠١٩عام سهم اململوكة ألعضاء مجلس االدارة خالل بيان �عدد األ : أوالً 

 

 املنصب سم اال 
صفة 

 العضو�ة

 عدد األسهم

 م١/١/٢٠١٩
 عدد األسهم

 م٣١/١٢/٢٠١٩
 �سبة الفرق 

 - - - غ�� تنفيذي رئيس ا�جلس غالب آلبن مالك الشر�ف خالد 

 - - - غ�� تنفيذي نائب الرئيس حمد حف�يأ. صا�ح املهندس

 - - - غ�� تنفيذي اً عضو  األستاذ. خالد محمد باشني�ي

 - - - مستقل اً عضو  جمال جميل مالئكةاألستاذ. 

 - - - مستقل اً عضو  ولفجانج جيمونداألستاذ. 

 - - - مستقل اً عضو  اذ. طارق حس�ن لنجاوي األست

 - - - مستقل اً عضو  الدكتور. محمد فرج الكنا�ي

 ديرهايمر. مانفر�د الدكتور 

 م٢٠١٩ يوليو  ٣١ ح�ى
 - - غ�� تنفيذي اً عضو 

- 

  أنصاري محمد  األستاذ.
 م٢٠١٩ يوليو  ٣١ ح�ى

 - - غ�� تنفيذي اً ضو ع
- 

 عمرو محمد خاشق�� األستاذ.

 م٢٠١٩ يوليو  ٣١ ح�ى 
 . % ١٠٠٠ ١٠٠٠ مستقل اً عضو 

 عبدهللا ع�� الفراجاألستاذ. 

 م٢٠١٩ يوليو  ٣١ ح�ى
 - - - غ�� تنفيذي اً عضو 

 

 رار قال( سابقاً  نظام الشر�ات��  �انسهم الضمان ا�خاصة �عضو�ة مجلس اإلدارة كما أ تملك ضرورة ا�جديد النظام يذكر  لم
 .ه)٢٨/١/١٤٣٧تار�خ ب)  ٣(م/ رقم املل�ي واملرسوم هـ٢٨/١/١٤٣٧تار�خ ب ٣٠رقم 
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 م :٢٠١٩سهم اململوكة لكبار التنفيذي�ن خالل عام : بيان �عدد األ ثانياً 

 

 املنصب سم اال 
 عدد األسهم

 م١/١/٢٠١٩
 عدد األسهم

 م٣١/١٢/٢٠١٩
 بة الفرق �س

 - - - الرئيس التنفيذي األستاذ. عبدالرحمن صا�ح الع��ه

 - - - رئيس املالية التنفيذي األستاذ. ها�ي فر�د ضمره

 - - - رئيس العمليات التنفيذي األستاذ. محمد حسان عقيل

 - - - مدير مبيعات الشر�ات األستاذ. عصام أحمد محمد

 - - - وأم�ن سر ا�جلسمدير إدارة ا�حوكمة  لقي��ياألستاذة. لينا جالل ا

 - - - مدير إدارة العناية بالعمالء األستاذة. دار�ن خلف املط��ي 

 

ستثمارات أو إحتياطيات أخرى لفائدة أعضاء ا�جلس أو او أي أتوجد أي حقوق خيارات �� أسهم ال  بأنھتقر الشركة 
 هم. كبار التنفيذي�ن أو العامل�ن أو أسر 

 

 

 األسهم هذه استخدامات وتفاصيل الشركة قبل من ��ا ا�حتفظ ا�خز�نة أسهم

 .الشركة قبل من ��ا محتفظ خز�نة سهمأ أي م٢٠١٩ عام خالل توجد ال 

 

 مجلس اإلدارة .١٦

تتمثل املهمة الرئيسية �جلس اإلدارة �� وضع وضمان تنفيذ ا�خطط والسياسات الشاملة واألهداف املالية 
�قوم مجلس اإلدارة بإعتماد �افة ا�خصصات املالية وامل��انيات ويعمل من خالل �جانھ ا�ختلفة للشركة، و 

ع�� متا�عة س�� العمل ومدى اإلل��ام باألهداف وتحقيقها، إ�� جانب ذلك يل��م ا�جلس بحماية مصا�ح 
ئح املطبقة حسب ما هو املساهم�ن واألطراف املعني�ن من خالل ضمان التقيد التام ب�افة القواعد واللوا

ي أمنصوص عليھ �� عقد تأسيس الشركة والئحة حوكمة الشر�ات ال�ي تم إعتمادها ولم يرد �جلس اإلدارة 
 دا��ا.أم�حوظات حيال الشركة و  أو مق��حات 

 

  ت�و�ن مجلس اإلدارة، عضو�تھ والتمثيل فيھ ١-١٦

غ�� العادية �� اجتماعها  اعتمدت ا�جمعية العامة حيثأعضاء،  سبعة�ون مجلس اإلدارة من يت
إ�� سبعة أعضاء و�عديل   من �سعة تخفيض عدد األعضاء ع�� م٢٠١٩ /٠٨/ ٠١الذي ُعقد �� 

سنوات،   ٣ملدة دورتھ ا�جديدة �� تم إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وعليھ النظام األساس للشركة، 
 م.٣١/٠٧/٢٠٢٢��   وتنت�يم ٠١/٠٨/٢٠١٩وال�ي تبدأ من 

 

جدول أدناه ت�و�ن مجلس اإلدارة لدورتھ ا�حالية من حيث املنصب والتصنيف وا�جهة يب�ن ا� كما
 ال�ي يمثلها وعضو�ا��م ا�حالية أو السابقة �� مجالس إدارة شر�ات أخرى:

 املنصب اسم العضو
صفة 

 العضو�ة

ا�جهة ال�ي 
يمثلها �� 
 الشركة

عضو�تھ 
ا�حالية �� 

مجالس إدارة 
 أخرى  شر�ات

داخل/ خارج 
 اململكة

الكيان 
القانو�ي 
 للشركة

عضو�تھ 
السابقة �� 

مجالس إدارة 
 شر�ات أخرى 

داخل/ 
خارج 
 اململكة

الكيان القانو�ي 
 للشركة

بن مالك الشر�ف خالد 
 آل غالب 

 

 رئيس

 جلسم
 اإلدارة

غ�� 
 تنفيذي

البنك األه�� 
التجاري، 
مساهم 

رئي��ي لشركة 
األه�� 
 للت�افل

وقف امللك 
عبدالعز�ز الع�ن 
 العز�ز�ة (جدة)

 

شركة رؤى 
 املدينة القابضة

 

اململكة العر�ية 
 السعودية

 

 

اململكة العر�ية 
 السعودية

 

 

 

 

 وقف

 

 

 

 ح�ومي

 

بنك تركيا 
 فاينا�س

 

هيئة املدن 
الصناعية 
ومناطق 
 التقنية

 

 تركيا

 

 

اململكة 
العر�ية 
 السعودية

 

 

 مساهمة شركة

 

 

 ح�ومية هيئة
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الشركة العر�ية 
لتجارة املواد 

  الب��ولية
 )أبسكو(

لكة العر�ية املم
 السعودية

مساهمة 
 مدرجة

صندوق 
أور�كس 
�حساب 
االستثمار 
 املش��ك

شركة مساهمة  البحر�ن
 مغلقة

 

حمد أ. صا�ح املهندس
 حف�ي

 

 رئيسنائب 

 جلسم
 اإلدارة

 

 غ�� 
 تنفيذي

 

- 

 الشركة

السعودية 
ل�خدمات 
الصناعية 
 (سيس�و)

لكة العر�ية املم
  السعودية

مساهمة 
  مدرجة

شركة الشرق 
األوسط 
للرعاية 
 ال�حية

اململكة 
العر�ية 
 السعودية

 مساهمة مدرجة

 شركةال
السعودية 

 خدماتل�
  األرضية

اململكة العر�ية 
 السعودية

مساهمة 
  مدرجة

شركة ��امة 
لإلعالن 

والعالقات 
 العامة

اململكة 
العر�ية 
 السعودية

 ةمساهمة مدرج

شركة كنداسة 
  �خدمات املياه

اململكة العر�ية 
 السعودية

مساهمة 
  مقفلة

شركة حلوا�ي 
 إخوان

اململكة 

العر�ية 

 السعودية

 مساهمة مدرجة

 لو��شركة 
  بو�نت

اململكة العر�ية 
 السعودية

 ذات
 مسؤولية
  محدودة

شركة حلوا�ي 

 إخوان

 مصر

 

 مساهمة مقفلة

   
هيئة تنمية 

رات الصاد
 السعودية

ذاململكة 
العر�ية 
 السعودية

 هيئة ح�ومية

خالد محمد األستاذ. 
  باشني�ي

 عضو
غ�� 

 تنفيذي

البنك األه�� 
التجاري، 
مساهم 

رئي��ي لشركة 
األه�� 
 للت�افل

شركة جدة 
للتنمية 
والتطو�ر 
 العمرا�ي

اململكة العر�ية 
 السعودية

مساهمة 
 مغلقة

   

   

    

    

جمال جميل األستاذ. 
  مالئكة

 - مستقل عضو

شركة �� �ي 
  ��ي إيھ

  شراكة  اإلمارات
   

   

الشركة الوطنية 
للصناعات 
 الب��وكيماو�ة

NATPET  

اململكة العر�ية 
  السعودية

ذات 
مسئولية 
  محدودة

   

اململكة العر�ية  
  السعودية

    شراكة
  شركة �ي إم ��ي

ولفجانج األستاذ. 
  جيموند

 

 - مستقل  عضو 

مساهمة  أملانيا شركة يورو�ي�ن
أملانية 
 مدرجة

ناشيونا�� 
 سو�زي 

مساهمة سويسر�ة  سويسرا
 مدرجة

      

شركة 
إييمو�يلي�� إي 

 ٢جوز�ف 

مساهمة  أملانيا
أملانية 
 مدرجة

ناشيونا�� 
سو�زي إس إيھ 

 فرا�س

مساهمة فر�سية  فر�سا
 ةمقفل

      

 

  

ناشيونا�� 
سو�زي إس إيھ 

 بي�جيوم

مساهمة ب�جيكية  ب�جي�ا
 مقفلة

األستاذ. طارق حس�ن 
  لنجاوي 

 - مستقل  عضو 
 سيد�و �ابيتال 

اململكة العر�ية 
 السعودية

ذات 
مسئولية 
 محدودة

   

    بناء وإنتماء



  

 

م٩٢٠١تقر�ر مجلس اإلدارة السنوي لعام  ١٢    

 

 

 اجتماعات مجلس اإلدارة ٢-١٦

جتماعات او�و�ح ا�جدول أدناه ، جتماعاتا )٤( دعد م٢٠١٩خالل العام عقد مجلس اإلدارة 
 ا�جلس : ال�ي حضرها أعضاءجتماعات اال وعدد  م٢٠١٩مجلس اإلدارة  خالل عام 

 

 املنصب اسم العضو
صفة 

 العضو�ة

 االجتماع

 األول 

 م٢٠١٩-٢- ٧

 االجتماع

 الثا�ي

 م٢٠١٩-٤-٣٠

 االجتماع

الثالث          
 م٢٠١٩-٨-١

 االجتماع

 عالرا�
 م٢٠١٩-١٢-١٩

عدد اإلجتماعات 
ال�ي حضرها 

 العضو

 ٤ √ √ √ √ غ�� تنفيذي ا�جلس رئيس الشر�ف خالد آل غالب
 ٤ √ √ √ √ غ�� تنفيذي ا�جلس رئيسنائب  حمد حف�يأ. صا�ح هندسامل

 ٤ √ √ √ √ غ�� تنفيذي اً عضو  مد باشني�يخالد محاألستاذ. 
 ٣ √ √ ꭓ √ مستقل اً عضو  جمال جميل مالئكةاألستاذ. 
 ٤ √ √ √ √ مستقل اً عضو  ولفجانج جيمونداألستاذ. 

 ٢ √ √ - - مستقل اً عضو  األستاذ. طارق حس�ن لنجاوي *
 ٢ √ √ - - مستقل اً عضو  الدكتور. محمد فرج الكنا�ي *

 ١ - - ꭓ √ مستقل اً عضو  ** عمرو محمد خاشق��األستاذ. 
 ٢ - - √ √ غ�� تنفيذي اً عضو  ** عبدهللا ع�� الفراجاألستاذ. 
 . - - ꭓ ꭓ غ�� تنفيذي اً عضو  ** . مانفر�د ديرهايمر الدكتور 

 ١ - - ꭓ √ غ�� تنفيذي اً عضو  ** محمد أويس أنصاري  األستاذ.

 % ٨٦ % ١٠٠ % ١٠٠  % ٥٦ % ٨٩ �سبة إجما�� حضور األعضاء إلجتماعات ا�جلس

  .م٢٠١٩أغسطس  ١بتار�خ  �� دورتھ ا�جديدة إ�� عضو�ة مجلس اإلدارة  الكنا�ي فرج محمد. الدكتور و   لنجاوي  حس�ن طارق األستاذ.  كًال من انضم  *
 .م٢٠١٩يوليو  ٣١ح�ى تار�خ  **

 

 

 

 

 

اململكة العر�ية 
  السعودية

ذات 
مسئولية 
  محدودة

   

شركة صندوق 
 الصناديق

اململكة العر�ية 
  السعودية

ذات 
مسئولية 
  محدودة

   

الدكتور. محمد فرج 
 الكنا�ي

 

 عضو

 

 - مستقل

شركة وادي 
 الظهران للتقنية

اململكة العر�ية 
 السعودية

مساهمة 
 مقفلة

   

الشركة 
السعودية 

إلعادة التمو�ل 
 العقاري 

اململكة العر�ية 
 عوديةالس

مساهمة 
 مقفلة

   

شركة �جام 
 للر�اضة

اململكة العر�ية 
 السعودية

مساهمة 
 مدرجة

   

االستثمار 
 �ابيتال

اململكة العر�ية 
 السعودية

مساهمة 
 مقفلة

   
شركة الص�وك 

الوطنية 
 ا�حدودة

اململكة العر�ية 
 السعودية

ذات 
مسئولية 
 محدودة
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 بالشركة وكبار التنفيذي�ن وأعضاء ال�جان أعضاء مجلس اإلدارة و�دالت م�افآت ٣-١٦

عالقة ألعضاء مجلس خرى ذات نفقات او جتماعات اتدفع الشركة م�افآت سنو�ة وأ�عاب حضور 
ع كما تدف  خرى ذات العالقةنظمة األ وفقًا لنصوص نظامها األساس واأل  ،إدار��ا وال�جان التا�عة لها

وقد تم صرف امل�افآت ا�خاصة  لد��ا وفق العقود امل��مة معهم الشركة أيضًا لكبار التنفيذي�ن
 ،با�جلس وال�جان وكبار التنفيذي�ن وفقًا لسياسة م�افآت ا�جلس وال�جان املنبثقة وكبار التنفيذي�ن

 كما ي��:

 

من م�افآت و�دل حضور ع�� مبلغ أن ال يتجاوز مجموع ماحصل عليھ عضو مجلس اإلدارة  
 خمسمائة ألف لایر سنو�ًا، ويستث�ى من ذلك رئيس مجلس اإلدارة و�جنة املراجعة.

يجب أن �شتمل تقر�ر مجلس اإلدارة ع�� بيان شامل ل�ل ما حصل عليھ أعضاء ا�جلس خالل  
ذلك ع�� بيان ما السنة املالية من م�افآت و�دل مصروفات وغ�� ذلك من املزايا، وأن �شتمل ك

حصل عليھ أعضاء ا�جلس وأعضاء ال�جان بوصفهم عامل�ن أو إدار��ن أو ما قبضوه نظ�� أعمال 
فنية أو إدار�ة أو استشارات، وأن �شتمل أيضًا ع�� بيان �عدد جلسات ا�جلس وعدد ا�جلسات ال�ي 

 حضرها �ل عضو من تار�خ آخر اجتماع ل�جمعية العامة.

م�افآت أعضاء مجلس اإلدارة متفاوتة املقدار بحيث �عكس مدى خ��ة العضو  يجوز أن ت�ون  
واختصاصاتھ واملهام املنوطة بھ واستقاللھ وعدد ا�جلسات ال�ي يحضرها وغ��ها من االعتبارات 

 .األخرى 

ن أيجب أال ت�ون م�افأة أعضاء مجلس اإلدارة املستقل�ن �سبة من األر�اح ال�ي تحققها الشركة أو  
 ت�ون مبنية �ش�ل مباشر أو غ�� مباشر ع�� ر�حية الشركة. 

دالت و� -ستثناء �جنة املراجعة إب -يحدد ويعتمد مجلس اإلدارة م�افآت عضو�ة �جانھ املنبثقة منھ  
 .�جنة امل�افآت وال��شيحاتا�حضور وغ��ها من استحقاقات بناًء ع�� توصية 

م�افأة سنو�ة (مبلغ مقطوع) و�دالت  ع��املنبثقة من مجلس اإلدارة  تت�ون م�افآت عضو�ة ال�جان 
 :وفقًا ل�جدول أدناهحضور االجتماعات 

 
 

 نو�ة:امل�افآت السأوًال:                   

 

 

 

 

 

   أ�عاب بدل ا�حضور: ثانيًا:                 

 

 

 



  

 

 

 

 

م٩٢٠١تقر�ر مجلس اإلدارة السنوي لعام  ١٤    

 أوًال: م�افآت و�دالت أعضاء مجلس اإلدارة
 

ه ١٦/٠٩/١٤٤٠ا�جمعية العامة العادية وال�ي عقدت بتار�خ تمت املوافقة ع�� سياسة م�افآت أعضاء مجلس اإلدارة وال�جان املنبثقة واإلدارة التنفيذية من خالل 
م با�حصول ع�� كًال من موافقة مجلس اإلدارة وا�جمعية ١١/٢٠١٩/ ٢٨كما أوصت �جنة ال��شيحات وامل�افآت �� اجتماعها املنعقد �� تار�خ  ،م٢١/٠٥/٢٠١٩املوافق 

 مجلس اإلدارة: املدفوعة ألعضاء والتعو�ضات امل�افآت �شأن فيما ي�� بيان العامة السنو�ة.
 

 

  م.٢٠١٩أغسطس  ١إ�� عضو�ة مجلس اإلدارة �� دورتھ ا�جديدة بتار�خ   الكنا�ي فرج محمد. الدكتور و   لنجاوي  حس�ن طارق كًال من األستاذ.  انضم *

 ٠.م٢٠١٩يوليو  ٣١ح�ى تار�خ ** 
 

  
 لایر سعوديألف   

 سم العضوا

 امل�افأة املتغ��ة    امل�افآت الثابتة   

م�افأة 
رئيس 

ا�جلس أو 
 العضو

بدل 
 حضور 

جلسات 
 ا�جلس

مجموع 
بدل حضور 

جلسات 
 ال�جان

م�افأة  
عمال األ 
فنية ال
دار�ة واإل 

 واالستشار�ة

م�افأة رئيس 
ا�جلس أو العضو 

 املنتدب أو

أم�ن السر إن �ان 
 من األعضاء

 ا�جموع

�سبة 
من 
  األر�اح

  
خطط 
تحف��ية 
طو�لة 
 األجل

  

م�افأة 
��اية 
 ا�خدمة

ا�جموع 
 الك��

�عو�ض عن 
 مصروفات 

 سفر وإقامة

 مزايا عينية

م�افأة 
 دور�ة

خطط 
تحف��ية 
قص��ة 

 األجل    

األسهم 
 املمنوحة

 ا�جموع

   أوًال: أعضاء ا�جلس املستقل�ن
   

     
 

 - ٢١٥ - - - - - - - ٢١٥ - - - ٥٠ ١٥ ١٥٠ جمال جميل مالئكةاألستاذ. 

 ٢٥٢ ٢١٥ - - - - - - - ٢١٥ - - - ٤٥ ٢٠ ١٥٠ ولفجانج جيمونداألستاذ. 

 - ٨٧٫٥ - - - - - - - ٨٧٫٥ - - - ١٥ ١٠ ٦٢٬٥ لنجاوي  حس�ن طارق األستاذ. 

 ٨٫٨ ٩٢٫٥ - - - - - - - ٩٢٫٥ - - - ٢٠ ١٠ ٦٢٬٥ الكنا�ي فرج محمد. الدكتور 

 - ١٠٧٫٥ - - - - - - - ١٠٧٫٥ - - - ١٥ ٥ ٨٧٬٥ عمرو محمد خاشق��األستاذ. 

 ٢٦٠٬٨ ٧١٧٫٥ - - - - - - - ٧١٧٫٥ - - - ١٤٥ ٦٠ ٥١٢٫٥ ا�جموع

            ثانيًا: أعضاء ا�جلس غ�� التنفيذي�ن

 - ٢٦٠ - - - - - - - ٢٦٠ - - - ١٥ ٢٠ ٢٢٥ الشر�ف خالد آل غالب 

 - ٢١٠ - - - - - - - ٢١٠ - - - ٤٠ ٢٠ ١٥٠ . صا�ح أحمد حف�ياملهندس

 - ١٩٥ - - - - - - - ١٩٥ - - - ٢٥ ٢٠ ١٥٠ خالد محمد باشني�ياألستاذ. 

 ١٢٫١ ١٣٧٫٥ - - - - - - - ١٣٧٫٥ - - - ٤٠ ١٠ ٨٧٬٥ عبدهللا ع�� الفراجاألستاذ. 

 - ٨٧٫٥ - - - - - - - ٨٧٫٥ - - - - ٠ ٨٧٬٥ . مانفر�د ديرهايمرالدكتور 

 - ١٠٧٫٥ - - - - - - - ١٠٧٫٥ - - - ١٥ ٥ ٨٧٬٥ محمد أويس أنصاري األستاذ. 

 ١٢٬١ ٩٩٧٫٥ - - - - - - - ٩٩٧٫٥ - - - ١٣٥ ٧٥ ٧٨٧٫٥ �جموعا

 
 

 
  

   
     

 

 ٢٧٢٫٩ ١٬٧١٥ - - - - - - - ١٬٧١٥ - - - ٢٨٠ ٢٨٠ ١٬٣٠٠ ا�جموع الك��



  

 

م٩٢٠١تقر�ر مجلس اإلدارة السنوي لعام  ١٥    

 ت أعضاء ال�جانثانيًا: م�افآت و�دال 

 :ال�جان املدفوعة ألعضاء والتعو�ضات امل�افآت �شأن بيان فيما ي��

 

 صفة العضو�ة املنصب سم العضو

امل�افآت الثابتة 
 (عدا بدل حضور 

 ا�جلسات)

بدل حضور 
 جلسات

 ا�جموع

  أوًال: ال�جنة التنفيذية
  م٢٠١٩يوليو  ٣١ح�ى 

    

 ٦٨٫٧ ٢٥ ٤٣٫٧ مستقل رئيس صا�ح أحمد حف�ي. املهندس

 ٥٤٫١ ٢٥ ٢٩٫١ غ�� تنفيذي اً عضو  عبدهللا ع�� الفراج. األستاذ

 ٣٩٫١ ١٠ ٢٩٫١ غ�� تنفيذي اً عضو  محمد أويس أنصاري . األستاذ

 ٥٤٫١ ٢٥ ٢٩٫١ غ�� تنفيذي اً عضو  ولفجانج جيموند. األستاذ

  ال�جنة التنفيذية
      م٢٠١٩أكتو�ر   ٢٧ابتداًء من 

 ١٨٫٥ ٥ ١٣٫٥ غ�� تنفيذي رئيس الشر�ف خالد آل غالب 

 ١٤ ٥ ٩ غ�� تنفيذي اً عضو  صا�ح أحمد حف�ي .املهندس

 ١٤ ٥ ٩ مستقل اً عضو  طارق حس�ن لنجاوي  األستاذ.

 ٢٦٢٫٥ ١٠٠ ١٦٢٫٥   ا�جموع

      ثانيًا: �جنة املراجعة

لسمن خارج ا�ج مستقل رئيس . صالح خالد الطالبالدكتور   ١١٥ ٢٥ ٩٠ 

اً عضو  سعيد أحمد الغامدي األستاذ. من خارج ا�جلس مستقل   ١١٠ ٣٥ ٧٥ 

  جمال جميل مالئكة األستاذ.
 م٢٠١٩ يوليو  ٣١ ح�ى

ًا عضو   ٦٣٫٧ ٢٠ ٤٣٫٧  مستقل 

 الكنا�ي فرج محمد. الدكتور 

 م٢٠١٩ أغسطس ١من ابتداًء  
اً عضو   ٤١٫٢ ١٠ ٣١٫٢ مستقل 

 ٣٢٩٫٩ ٩٠ ٢٣٩٫٩   ا�جموع

 ثالثًا: �جنة ال��شيحات وامل�افآت

      م٢٠١٩ يوليو  ٣١ ح�ى

 ٤٨٫٧ ٥ ٤٣٫٧ مستقل رئيس عمرو محمد خاشق�� األستاذ.

اً عضو  حمد حف�يأصا�ح  املهندس.  ٣٤٫١ ٥ ٢٩٫١ مستقل 

اً عضو  محمد أويس أنصاري  األستاذ.  ٣٤٫١ ٥ ٢٣٫١ غ�� تنفيذي 

      

 �جنة ال��شيحات وامل�افآت

      م٢٠١٩  أكتو�ر  ٢٧ من ابتداءً 

 ٢٣٫٥ ١٠ ١٣٫٥ مستقل رئيس جمال جميل مالئكة األستاذ.

اً عضو  خالد محمد باشني�ي األستاذ.  ١٩ ١٠ ٩ غ�� تنفيذي 

اً عضو  الكنا�ي فرج محمد. الدكتور   ١٩ ١٠ ٩ مستقل 

 ١٧٨٫٤ ٤٥ ١٣٣٫٤   ا�جموع

 را�عًا: �جنة اإلستثمار

      م٢٠١٩يوليو  ٣١ح�ى 

 ٥٣٫٧ ١٠ ٤٣٫٧ مستقل رئيس عمرو محمد خاشق�� .األستاذ

اً عضو  جمال جميل مالئكة األستاذ.  ٣٩٫١ ١٠ ٢٩٫١ مستقل 

اً عضو  خالد محمد باشني�ي األستاذ.  ٣٩٫١ ١٠ ٢٩٫١ غ�� تنفيذي 

 �جنة اإلستثمار

 م٢٠١٩  أكتو�ر  ٢٧ من ابتداءً 
     

 ٢٣٫٥ ١٠ ١٣.٥ مستقل رئيس لنجاوي  حس�ن طارق . األستاذ

اً عضو  شر�ف خالد آل غالبال  ١٩ ١٠ ٩ غ�� تنفيذي 

اً عضو  جمال جميل مالئكة األستاذ.  ١٩ ١٠ ٩ مستقل 

 ١٩٣٫٧ ٦٠ ١٣٣٫٧   ا�جموع

 

 
 ألف لایر سعودي 



  

 

م٩٢٠١تقر�ر مجلس اإلدارة السنوي لعام  ١٦    

 : �جنة إدارة ا�خاطرخامساً 

      م٢٠١٩يوليو  ٣١ح�ى 

 ٥٨٫٧ ١٥ ٤٣٫٧ غ�� تنفيذي الرئيس ولفجانج جيموند األستاذ.

 ٣٩٫١ ١٠ ٢٩٫١ من خارج ا�جلسمستقل  اً عضو  حس�ن ف��وز ع�� األستاذ.

 ٤٤٫١ ١٥ ٢٩٫١ غ�� تنفيذي اً عضو  عبدهللا ع�� الفراج األستاذ.

 �جنة إدارة ا�خاطر

 م٢٠١٩أكتو�ر   ٢٧ابتداًء من 
     

 ١٨٫٥ ٥ ١٣٫٥ غ�� تنفيذي الرئيس حمد حف�يأ. صا�ح املهندس

 ١٤ ٥ ٩ غ�� تنفيذي اً عضو  خالد محمد باشني�ي األستاذ.

 ١٤ ٥ ٩ مستقل اً عضو  ولفجانج جيموند ألستاذ.ا

 ١٨٨٫٧ ٥٥ ١٣٣٫٧   ا�جموع

 ١٫١٥٣٫٢ ٣٥٠ ٨٠٣٫٢   ا�جموع الك��

 

 ثالثًا: م�افآت كبار التنفيذين
 

 �ي:حيث سياسة الشركة �� م�افأت كبار التنفيذي�ن تتمثل �� اآل

ا افأة كبار التنفيذي�ن و�شمل ميحدد مجلس اإلدارة بناًء ع�� توصية �جنة امل�افآت وال��شيحات م�
 ي��: 

مبلغ ثابت يدفع بصورة راتب و�دالت، و�شمل البدالت بدل السكن و�دل املواصالت والتذاكر  -١
 بدالت أخرى وال�ي تق��حها �جنة امل�افآت وال��شيحات ويعتمدها مجلس اإلدارة.  وأيالسنو�ة 

 نوي الذي يتم ��ذا ا�خصوص.م�افأة سنو�ة مرتبطة بمؤشرات األداء وفقًا للتقييم الس -٢

يتم اعتماد خطط وسياسة وأنواع امل�افآت للموظف�ن وكبار التنفيذي�ن من قبل مجلس اإلدارة  -٣
 بناًءع�� توصية �جنة امل�افآت وال��شيحات. 

يجب ع�� �جنة امل�افآت وال��شيحات اإلشراف ع�� تنفيذ سياسة امل�افآت للموظف�ن وكبار  -٤
 وال��امج والتوج��ات العامة ال�ي يقرها ا�جلس.  التنفيذي�ن �� ضوء ا�خطط

 

ممن تلقوا والتعو�ضات ال�ي حصل عل��ا خمسة من كبار التنفيذي�ن  امل�افآت �شأن فيما ي�� بيان
 ، كما ي��:التنفيذي واملدير املا�� أع�� امل�افآت من الشركة من ضم��م الرئيس

 

من كبار  خمسة
التنفيذي�ن بما �� ذلك 

التنفيذي الرئيس 
 واملدير املا��

 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي

 امل�افأة املتغ��ة امل�افآت الثابتة

م�افأة 
��اية 
 ا�خدمة

مجموع م�افأة 
التنفيذي�ن عن 

ا�جلس إن 
 وجدت

ا�جموع 
 بدالت رواتب الك��

مزايا 
 عينية

 ا�جموع
م�افآت 

 دور�ة
 أر�اح

خطط 
تحف��ية 
قص��ة 
 األجل

خطط 
 تحف��ية
طو�لة 
 األجل 

األسهم 
 املمنوحة

 ا�جموع

٣٬٩٩٩ - ٢٥٣ ٥٥٤ - - - - ٥٥٤ ٣٬١٩٢ - ٩٧٦ ٢٬٢١٦ 

 

لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع ألعضاء مجلس إدار��ا كما أ��ا لم تضمن أي قرض �عقده واحد م��م 
 .مع الغ��

 

 

 

 



  

 

م٩٢٠١تقر�ر مجلس اإلدارة السنوي لعام  ١٧    

 املساهم�ن أو  التنفيذي�ن كبار  حدأ أو  اإلدارة مجلس أعضاء قبل من املصا�ح عن التنازل 

يتب�ن وجود أي معلومات عن ترتيبات أو اتفاقيات قام بموج��ا أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء  لم

مساه�ي الشركة بالتنازل عن مصا�حھ أو  من ال�جان أو أحد كبار التنفيذي�ن للتنازل عن أي م�افآت أو أي

 حقوقھ �� ا�حصول ع�� األر�اح. 

 

بار وك من خارج ا�جلسالذين هم  ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء ال�جانموجزة س��ة ذاتية  ٤-١٦
 التنفيذي�ن بالشركة: 

 

 وًال : أعضاء مجلس اإلدارة :أ

 

 ا�خ��ات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف ا�حالية سماال 

 خالد آل غالب الشر�ف 

رئيس  نائب أول الرئيس التنفيذي،
 - املصرفية لألفرادجموعة ا�

 البنك األه�� التجاري 

نائب أول الرئيس التنفيذي، رئيس ا�جموعة 
 البنك األه�� التجاري  -املصرفية للشر�ات 

نائب أول الرئيس التنفيذي، رئيس ا�جموعة 
 البنك األه�� التجاري  -املصرفية لألفراد 

 الب�الور�وس درج�يحاصل ع�� 

ن م �� إدارة األعمال واملاجست�� 

 املتحدة الواليات نوتردام، �لية

 األمر�كية

العديد من املناصب القيادية �� البنك  تقلد

 عاماً  ٣٠تمتد ألك�� من  ةخ�� األه�� التجاري، 

 ا�جال املا�� واملصر���� 

 

 حف�يحمد أ. صا�ح املهندس
الرئيس التنفيذي �جموعھ عمر 

  قاسم العيسائي

العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لشركة 

 حلوا�ي اخوان

ة هندس�� الب�الور�وس درجة ال
 املتحدة الواليات ،املدنية

 األمر�كية

وارد ملافلسفة �� اجست�� درجة امل
 املتحدة كةاململ ،بشر�ةال

 مجالسنة ��  ٢٠تمتد ألك�� من  ةخ�� 

 صناعة املنتجات الغذائيةو  ا�خدمات

 جمال جميل مالئكةاألستاذ. 

 ورئيسالرئيس التنفيذي 
 الوطنية لشركةا - العمليات

 الب��وكيماو�ة للصناعات

عضو مجلس إدارة شركة ا�خليج 
 للب��وكيماو�ات والكيماو�ات.

 عضو مجلس إدارة ناتبت.

مجلس إدارة الشركة  عضو 
 الب��وكيميائية.

 نائب الرئيس (التسو�ق واملبيعات)

مدير عام      ،املدير العام ،نائب املدير العام

لشركة الوطنية للصناعات ا -أول 

 الب��وكيماو�ة

 

ب�الور�وس �� اإلدارة درجة ال

 الصناعية

سنة �� العمل  ٢٥تمتد ألك�� من  ةخ�� 

 اإلداري والشر�ات النفطية

 خالد محمد باشني�ياألستاذ. 

 

نك الب - التجار�ة صرفيةاملرئيس 

 األه�� التجاري 

�� البنك األه –رئيس مصرفية النقد والتجارة 
 التجاري 

مدير إقلي�ي باملنطقة الغر�ية  مجموعة 

 البنك األه�� التجاري  -تمو�ل الشر�ات 

درجة املاجست�� �� العلوم املالية 
واملصرفية من اال�اديمية 

لعر�ية للعلوم املالية ا
 األردن ،واملصرفية

درجة الب�الور�وس �� ا�حاسبة 
 العز�ز عبد امللك جامعةمن 

خ��ة تمتد إ�� أك�� من خمسة عشر عامًا �� 

 ا�جال املا�� واملصر��

 سنة �� قطاع التأم�ن ٤٠تمتد ألك�� من  ةخ��  �الور�وس �� القانون درجة الب رئيس تنفيذي لشر�ات تأم�ن مختلفة محامي ولفجانج جيمونداألستاذ. 

 لنجاوي  حس�ن طارق . األستاذ

والشر�ك  التنفيذي الرئيس
مكتب مشورة  –اإلداري 

 املتحدون لإلستشارات اإلدار�ة

الرئيس التنفيذي امل�لف ورئيس إدارة 
 شركة األه�� �ابيتال –ال��وات 

 –رئيس قسم االس��اتجية وإدارة األداء 
 البنك األه�� التجاري 

 األعمال إدارةدرجة املاجست�� �� 
 اململكة ،كرانفيلد جامعةمن 

 املتحدة

 ادقتصاالدرجة الب�الور�وس �� 
 اوكسيدنتال، جامعةمن 

 األمر�كية املتحدة الواليات

خ��ة تمتد إ�� أك�� من خمسة عشر عامًا �� 

 ا�جال املا�� واملصر��

 استشاري  الكنا�ي فرج محمد. الدكتور 

جامعة امللك فهد للب��ول واملعادن (معيد، 
أستاذ املالية، مساعد رئيس قسم املالية، 

 عميد ال�لية)

  املاليةدرجة الدكتوراه �� 

  املاليةدرجة املاجست�� �� 

 الب�الور�وس �� املالية  رجةد

 معتمد ما�� محلل

CFA Charterholder 

 واملالية اإلدارةسنة ��  ٢٠تمتد ألك�� من  ةخ�� 
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 ثانيًا : أعضاء ال�جان الذين هم من خارج ا�جلس:

 

 ا�خ��ات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف ا�حالية اسم العضو

 د. صالح خالد البخيت الطالب

الهيئة العامة  مستشار رئيس
 للسياحة وال��اث الوط�ي

رئيس مجلس إدارة الشركة 
 السعودية للضيافة ال��اثية

نائب الرئيس املشرف العام ع�� 
 برنامج التطو�ر الشامل

نائب الرئيس لقطاع االستثمار 
 والتطو�ر السيا��

درجة الدكتوراه �� ا�حاسبة واملالية 
 –جامعة جورج واشنطن،  –

 دة األمر�كيةالواليات املتح

 –درجة املاجست�� �� ا�حاسبة 
الواليات  –جامعة ميامي ، فلور�دا 

 املتحدة األمر�كية

�� سنة  ٢٥تمتد ألك�� من  ةخ�� 
 دارةا�حاسبة و التدقيق و اإل 

 مستشار ما�� �ي إي ��يمستشار �� شركة  سعيد أحمد سعيد الغامدياألستاذ. 
 ت�� ��  ا�حاسبةاجسدرجة امل

 ب�الور�وس �� ا�حاسبةدرجة ال

سنة ��  ٢٥تمتد ألك�� من  ةخ�� 
 ةاالستشارات املاليالتدقيق و و  ا�حاسبة

 ثالثًا : كبار التنفيذي�ن بالشركة:

 

 ا�خ��ات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف ا�حالية  االسم

عبدالرحمن صا�ح األستاذ. 

 الع��ه
 الرئيس التنفيذي

ت لمبيعات وقنوالالتنفيذي رئيس النائب 

 �� شركة ا�جز�رة ت�افل �عاو�ي  التوزيع

 درجة الب�الور�وس �� االقتصاد من جامعة امللك سعود 

وما معهد ل شهادات متخصصة �� التأم�ن منع��  حاصل

  �� الواليات املتحدة االمر�كية

�� مجال  سنة ١٦خ��تھ تمتد ألك�� من 

 التأم�ن

 ا�حمل التجاري �� شركة  مدير ما�� رئيس املالية التنفيذي هــانــي فر�د ضمرهاألستاذ. 

درجة املاجست��  �� العلوم املالية واملصرفية من املعهد 

العر�ي للدراسات املالية واملصرفية �عَمان األردن و درجة 

الب�الور�وس �� إدارة األعمال من جامعة امللك عبدالعز�ز 

قانو�ي معتمد من ا�جمع الدو�� وهو محاسب ، بجدة

 العر�ي للمحاسبي�ن القانوني�ن باألردن

عامًا �� مجال اإلدارة  ٢٦خ��تھ تمتد ألك�� من 

 املالية وا�حاسبية

 محمد حسان عقيل . األستاذ
رئيس العمليات 

 التنفيذي

السوق شركة ��  مدير تراخيص الوسطاء
، وقبل ذلك املالية السعودية (تداول)

مدير شعبة ال��اخيص (بالت�ليف)باإلدارة 
قابة ع�� التأم�ن �� مؤسسة العامة للر 

 النقد العر�ي السعودي

 سايمون دارة ا�خاطر املالية من جامعة إدرجة املاجست�� �� 
كندا ودرجة الب�الور�وس �� ب مدينة فان�وفر  فر�زر ��

  امللك سعود ا�حاسبة من جامعة  ، قسماإلدار�ة العلوم

سنوات �� مجال  ١٠خ��تھ تمتد ألك�� من 
 الرقابة ع�� شر�ات التأم�ن والبنوك ا�حاسبة
رقابية والتشريعية ا�جهات ال ولوائح و أنظمة

 مؤسسة النقد العر�ي السعودي(بما ف��ا 
 وهيئة سوق املال)

 الفنيةدارة اإل مدير  محمد ثاقب ألطافاألستاذ. 
 �� شركة  رئيس عمليات التأم�ن املصر��

 يو للتأم�ن ع�� ا�حياة بباكستان إي إف

درجة املاجست��  �� إدارة األعمال من جامعة ف���شوال، 

 باكستان

عامًا �� مجال  ١٨خ��تھ تمتد ألك�� من 

التأم�ن ع�� ا�حياة والتأم�ن الص�� لألفراد 

وا�جموعات، والتأم�ن الت�اف��، وإعادة 

الء مالتأم�ن، وإكتتابات التأم�ن، وخدمات الع

 مراكز اإلتصال ونظم �شغيل عملياتو 

 مدير مبيعات الشر�ات عصام أحمد محمداألستاذ. 
�� شركة دراية  مدير وحدة املبيعات

 للتأم�ن
 حاسبةدرجة الب�الور�وس �� ا�

سنة �� املبيعات و  ٢٠ألك�� من  خ��تھ تمتد

 الوساطة و التأم�ن  ع�� ا�حياة 

 محمد عثمان األستاذ. 
دارة تقنية إمدير 

 املعلومات

 مدير تكنولوجيا املعلومات

 �� شركة وقاية للتأم�ن

حاسب اآل�� من درجة الب�الور�وس �� التجارة وعلوم ا�

 ا�جامعة العثمانية �� حيدر أباد، الهند

عامًا �� مجال تقنية  ٣٣خ��تھ تمتد ألك�� من 

املعلومات للعديد من القطاعات مثل الرعاية 

ال�حية والتوزيع، واملؤسسات املالية 

 والبنوك وشر�ات التأم�ن (ا�حياة / العام)

 لينا جالل القي��ي األستاذة. 
مدير إدارة ا�حوكمة 

 وأم�ن سر مجلس اإلدارة

مدير قسم عالقات ا�حوكمة �� شركة 

 للتأم�نبو�ا العر�ية 

ع�� درج�ي املاجست�� و الب�الور�وس �� اإلدارة  حاصلة

اململكة العر�ية  ،املالية من جامعة األعمال والتكنولوجيا

السعودية، تحمل شهادات مهنية متخصصة �سوق األوراق 

تحمل عدة شهادات مهنية �� ا�حوكمة  ٢ - ١ CMEاملالية 

  ع�� شهادة مسؤول ال��ام معتمد حاصلة

سنوات �� مجال  ٧تد ألك�� من خ��ة تم

وعالقة  ، أمانة سر مجلس اإلدارة ا�حوكمة

 املساهم�ن

 دار�ن خلف املط��ي األستاذة. 
العناية  إدارةمديرة 

 بالعمالء

مسؤولة إدارة وحدة الوكالء �� شركة 

 التعاونية للتأم�ن

من جامعة امللك عبد  درجة الب�الور�وس �� علم اإلجتماع

 ملكة العر�ية السعوديةاملالعز�ز، 

سنوات �� مجال  ١٠خ����ا تمتد ألك�� من 

 تأم�ن الخدمة العمالء و الوساطة �� شر�ات 

  مدير مبيعات االفراد  هشام ص��ي ابو�كراألستاذ. 
 مدير التأم�ن املصر�� للمنطقھ الوسطى

ت�افل  ةا�جز�ر  �� شركة  

من عمال األ  ةدار إتجاره شعبھ ال�� ر�وس و ب�الالدرجة 

  جامعھ ع�ن شمس
 خ��ه �� مجال مبيعات التأم�ن بجميع فروعھ 
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 الزهرا�ي عوضھ فهداألستاذ. 
 اإلل��ام إدارة م�لف مدير 

 األموال وغسل

إدارة التحر�ات املالية �� م�افحة غسل 
 األموال وتمو�ل اإلرهاب

بنك ا�جز�رة ��   

ب�الور�وس هندسة إلك��ونيات من جامهة الدرجة 

 �وفن��ي، اململكة املتحدة

 شهادة مسؤول ال��ام معتمد ع�� حاصل

م�افحة غسل األموال وتمو�ل  خ��ه ��

 اإلرهاب

 

 �جان مجلس اإلدارة ٥-١٦

مهامھ ومسئولياتھ ورفع مستوى اإلشراف  أداءعتمد مجلس إدارة الشركة عدة �جان ملساعدتھ ع�� ا
عضاء حيث يضم أعضاء من ا�جلس وأوالرقابة وضوابط اتخاذ القرارت ضمن إطار حوكمة الشر�ات 

 :ع�� النحو التا��وذلك  ،مستقل�ن من خارج مجلس اإلدارة
 

 ال�جنة التنفيذية    ١-٥-١٦

�عمل ال�جنة التنفيذية ع�� �سهيل األعمال أثناء الف��ات ما ب�ن إجتماعات مجلس اإلدارة 
ووضع التوجهات اإلس��اتيجية للشركة �عد املوافقة عل��ا من ا�جلس، ووضع ا�خطط 

  .س��اتي�� للشركةار�ة بناًء ع�� التوجھ اال املالية والتج

 كالً  ع�� عضو�ةم ٣١/٠٧/٢٠١٩م وح�ى ٠١/٠١/٢٠١٩ال�جنة خالل الف��ة من  تتضمن
محمد األستاذ.  ،عبدهللا ع�� الفراج األستاذ. ،(رئيسًا)أحمد حف�ي  صا�ح  املهندس.من 

 .ندولفجانج جيمو واألستاذ. أويس أنصاري 

 وذلك �عد لدورة ا�جلس ا�جديدة التنفيذية قام مجلس اإلدارة بإعادة �شكيل ال�جنة وقد
من  كالً عضو�ة تضمن لتم، ٢٧/١٠/٢٠١٩ا�حصول ع�� املوافقات املطلو�ة بتار�خ 

طارق حس�ن . ذاألستاو  أحمد حف�ي صا�ح  املهندس.، (رئيسًا) الشر�ف خالد آل غالب
 تتو�� األستاذة لينا جالل القي��ي مهام أم�ن سر ال�جنة.كما ، لنجاوي 

�و�ح ا�جدول و  ،م٢٠١٩) إجتماعات خالل عام ٦عقدت ال�جنة التنفيذية عدد (لقد و 
 .%٨٨�سبة ا�حضور  حيث بلغتجتماعات ال�جنة أدناه عدد األعضاء وحضورهم ال 

 

 م٣١/٠٧/٢٠١٩تار�خ  ح�ىم ٠١/٠١/٢٠١٩اجتماعات ال�جنة من تار�خ    

عدد 
جتماعات اال 

ال�ي حضرها 
 العضو

 املنصب اسم العضو
صفة 

 العضو�ة

 االجتماع

 األول 

 يناير  ٢٨
 م٢٠١٩

 االجتماع

 الثا�ي

 مارس ٢٥
 م٢٠١٩

 االجتماع

 الثالث

 مايو  ١

 م٢٠١٩

 االجتماع

 الرا�ع

 مايو  ٢١
 م ٢٠١٩

 االجتماع

 ا�خامس

 يوليو  ١
 م٢٠١٩

 ٥ √ √ √ √ √ مستقل اً رئيس حف�يحمد أ. صا�ح املهندس
 ٥ √ √ √ √ √ غ�� تنفيذي اً عضو  عبدهللا ع�� الفراج األستاذ.
 ٢ × × × √ √ غ�� تنفيذي اً عضو  محمد أويس أنصاري  األستاذ.
 ٥ √ √ √ √ √ غ�� تنفيذي اً عضو  ولفجانج جيموند األستاذ.
 

 م٣١/١٢/٢٠١٩تار�خ  ح�ىم ٠١/٠٨/٢٠١٩اجتماعات ال�جنة من تار�خ  

جتماعات عدد اال 
ال�ي حضرها 

 العضو

 صفة العضو�ة املنصب اسم العضو

                                                                                      االجتماع
 السادس

 م٢٠١٩ نوفم��  ٣

 ١ √ غ�� تنفيذي اً رئيس غالب آل خالد الشر�ف
 ١ √ غ�� تنفيذي اً عضو  صا�ح احمد حف�ي. املهندس
 ١ √ مستقل اً عضو  لنجاوي  حس�ن طارق . األستاذ
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 �جنة املراجعة ٢-٥-١٦

واجبا��ا فيما يتعلق بالتقييم واملراقبة ملراجعة بمساندة مجلس اإلدارة ع�� أداء تقوم �جنة ا
والضوابط الداخلية وعملية إعداد التقار�ر املالية واإلفصاح و�حة البيانات املالية ومدى 

خارجية ومؤهالت املراجع�ن ا�خارجي�ن ومدى إستقاللي��م كفاية أعمال املراجعة الداخلية وا�
والتوصيات الصادرة ع��م وإدارة ا�خاطر املتعلقة بالعمل وا�خاطر التشغيلية، باإلضافة إ�� 
ذلك تراجع �جنة املراجعة السياسات ا�حاسبية املطبقة وتقدم التوصيات �جلس اإلدارة �� 

 .هذا الشأن

بدعم وذلك للوفاء بإل��امها  م٢٠١٩ عامسلسلة من اإلجتماعات خالل  عقدت �جنة املراجعة
إجتمعت ال�جنة مع حيث مجلس اإلدارة وشركة األه�� للت�افل �� تطو�ر وهي�لة الشركة، 

املراجع�ن الداخلي�ن وا�خارجي�ن وقامت بمراجعة �افة األمور املالية ع�� مدار العام للتأكد 
حيث اإلفصاح قبل تقديمها ل�جهات ا�ختصة وقبل �شر النتائج  من أ��ا تفي باملتطلبات من

  .وقد تم تزو�د ا�جلس وإدارة الشركة بتقار�ر �املة طوال العام

تقوم و املراجع�ن ا�خارجي�ن،  إختيار مجلس اإلدارة �� بالتوصية إ�� املراجعة كما تقوم �جنة  
أكدت من تطبيق اإلجراءات بدعم وتطو�ر خطة تطو�ر املراجعة الداخلية وتنفيذها وت

  .الت�حيحية الواردة �� تقر�ر املراجعة

غ�� تم التصو�ت �� إجتماع ا�جمعية العامة حيث ) أعضاء ٣تت�ون �جنة املراجعة من (
ع�� �شكيل �جنة املراجعة لدورتھ ا�جديدة وال�ي  م٠١/٠٨/٢٠١٩بتار�خ  وال�ي عقدتالعادية 

صالح خالد البخيت  .الدكتور برئاسة  ث سنوات.وملدة ثال  م١/٠٨/٢٠١٩تبدأ من تار�خ 
 الكنا�يمحمد فرج . الدكتور و  سعيد أحمد سعيد الغامدي. األستاذ من وعضو�ة كالً  الطالب

 .األستاذ وليد بامعروف مهام أم�ن السر ال�جنةكما يتو�� 
 

بالشئون املالية وا�حاسبية  عالية تختصجميع أعضاء �جنة املراجعة بخ��ات يتمتع  
وتؤكد �جنة املراجعة بأنھ  ،والتدقيق مما �عد بمثابة قيمة مضافة لشركة األه�� للت�افل

  .ب�ن قرار��ا وقرارت مجلس اإلدارةاليوجد �عارض 
 

جلس اإلدارة � السنوي  جتماعاإل حضور  �شمل أيضاً  اجتماعات) ٧وقد عقدت ال�جنة عدد (
لعرض خطة عمل املراجعة الداخلية وعرض مالحظات  م١٩/١٢/٢٠١٩والذي عقد �� تار�خ 

حيث بلغت �سبة  �و�ح ا�جدول أدناه عدد األعضاء وحضورهم إلجتماعات ال�جنةو ال�جنة، 
 .% ٨٥ا�حضور 

 

 

 

  م٣١/٠٧/٢٠١٩تار�خ  ح�ىم ٠١/٠١/٢٠١٩ال�جنة من تار�خ  اجتماعات   

 صفة العضو�ة املنصب اسم العضو

 االجتماع

 األول 

 يناير ٢٨

 م٢٠١٩

 االجتماع

 الثا�ي

 مارس ٢٠

 م٢٠١٩

 االجتماع

 الثالث

 مارس ٢٤

 م٢٠١٩

 االجتماع

 الرا�ع

 إبر�ل ٢٩

 م٢٠١٩

 االجتماع

 ا�خامس

  يوليو  ٢٩
 م٢٠١٩

عدد 
جتماعات اال 

ال�ي حضرها 
 العضو

 ٤ √ √ √ √ × من خارج ا�جلس اً رئيس صالح خالد الطالبالدكتور. 
 ٥ √ √ √ √ √ من خارج ا�جلس اً عضو  سعيد أحمد الغامدياألستاذ. 
 ٤ √ √ √ × √ مستقل اً عضو  جمال جميل مالئكةاألستاذ. 
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 �جنة ال��شيحات وامل�افآت ٣-٥-١٦

�ساعد هذه ال�جنة مجلس اإلدارة والشركة �� ضمان أن ي�ون ا�جلس م�ونًا من أفراد 
ء مسئوليات أعضاء مجلس اإلدارة و�� �عي�ن كبار التنفيذي�ن يمتل�ون أفضل القدرات �� أدا

أعضاء و  ألعضاء ا�جلساملؤهل�ن وضمان توفر اإلجراءات الالزمة لتقييم امل�افآت ال�ي تدفع 
  ال�جان وموظفي الشركة.

 ق السو  هيئة من الصادرة ا�حوكمة الئحة �� الواردة واملسؤوليات املهام إ�� باإلضافة وذلك
 .ال�جنة عمل والئحة املالية

وذلك �عد ا�حصول  لدورة ا�جلس ا�جديدة قام مجلس اإلدارة بإعادة �شكيل ال�جنة وقد
تت�ون �جنة ال��شيحات وامل�افآت من حيث م، ٢٧/١٠/٢٠١٩بتار�خ  املوافقات املطلو�ةع�� 

. األستاذوعضو�ة كًال من جمال جميل مالئكة األستاذ  برئاسة ) أعضاء من داخل ا�جلس٣(
تتو�� األستاذة لينا جالل القي��ي مهام ، و  محمد فرج الكنا�يوالدكتور.  خالد محمد باشني�ي

 أم�ن سر ال�جنة.

عدد أدناه ا�جدول  �و�حو  ،م٢٠١٩ خالل عام ات) اجتماع٣عقدت ال�جنة عدد (ولقد 
 .%١٠٠�سبة ا�حضور  حيث بلغت ال�جنة اتاألعضاء وحضورهم إلجتماع

  

  م٣١/٠٧/٢٠١٩تار�خ  ح�ىم ٠١/٠١/٢٠١٩ة من تار�خ اجتماعات ال�جن  

جتماعات ال�ي عدد اال 
 حضرها العضو

 صفة العضو�ة املنصب اسم العضو

 االجتماع

 األول 

 م٢٠١٩ ف��اير  ٢٧

 ١ √ مستقل رئيساً  عمرو محمد خاشق��األستاذ. 
 ١ √ مستقل عضواً  حمد حف�يأصا�ح املهندس. 

 ١ √ غ�� تنفيذي عضواً  األستاذ. محمد أويس أنصاري 

 

   م٣١/١٢/٢٠١٩تار�خ  ح�ىم ١/٠٨/٢٠١٩اجتماعات ال�جنة من تار�خ  

 صفة العضو�ة املنصب اسم العضو

 االجتماع

 الثا�ي

 م٢٠١٩ أكتو�ر  ٣١

 االجتماع

 الثالث

 م٢٠١٩ نوفم��  ٢٨

جتماعات ال�ي عدد اال 
 حضرها العضو

 ٢ √ √ مستقل اً رئيس يل مالئكةاألستاذ. جمال جم
 ٢ √ √  غ�� تنفيذي اً عضو  األستاذ. خالد محمد باشني�ي
 ٢ √ √  مستقل اً عضو  الدكتور. محمد فرج الكنا�ي

 

  م٣١/١٢/٢٠١٩تار�خ  ح�ىم ٠١/٠٨/٢٠١٩اجتماعات ال�جنة من تار�خ   

 صفة العضو�ة املنصب اسم العضو

 االجتماع

 السادس

 م٢٠١٩ أكتو�ر  ٢٩

 االجتماع

 السا�ع

 م٢٠١٩ د�سم��  ١٩

عدد 
جتماعات اال 

ال�ي حضرها 
 العضو

 ١ × √ من خارج ا�جلس اً رئيس صالح خالد الطالبالدكتور. 
 ٢ √ √ ارج ا�جلسمن خ اً عضو  سعيد أحمد الغامدياألستاذ. 

 ٢ √ √ مستقل اً عضو  الدكتور. محمد فرج الكنا�ي



  

 

م٩٢٠١تقر�ر مجلس اإلدارة السنوي لعام  ٢٢    

 ستثمار�جنة اال  ٤-٥-١٦

 س��اتيجياتاو تتو�� �جنة االستثمار مسئولية مساعدة مجلس اإلدارة �� تطو�ر سياسات 
ستثمار وضمان أن تلك لوثائق ومراقبة أداء اال ا ستثمار ملوجودات الشركة وحملةاال 
ريعة اإلسالمية ولألنظمة واللوائح املطبقة �� اململكة العر�ية ستثمارات مطابقة لقواعد الشاال 

 .السعودية

وذلك �عد ا�حصول  لدورة ا�جلس ا�جديدة قام مجلس اإلدارة بإعادة �شكيل ال�جنة وقد
) أعضاء ٣من ( االستثمار �جنة  تت�ون حيث ، م٢٧/١٠/٢٠١٩املوافقات املطلو�ة بتار�خ ع�� 

ف خالد آل �الشر وعضو�ة كًال من لنجاوي  حس�نطارق برئاسة األستاذ  من داخل ا�جلس
ا�خ��ات املم��ة �� مجال بحيث يتمتع أعضاء ال�جنة  ،مالئكة جميل غالب واألستاذ. جمال

 تتو�� األستاذة لينا جالل القي��ي مهام أم�ن سر ال�جنة. و ، ستثمار والشئون املاليةاال 

باإلضافة إ�� ذلك، فإن أعضاء �جنة االستثمار ع�� دراية تامة للضوابط الشرعية املتعلقة 
 . مارستثاملتعلقة باال حيث قامت بمراجعة اإلرشادات واإلس��اتيجيات ا�حالية ،ستثمارباال 

د عدأدناه ا�جدول  و�و�ح، م٢٠١٩ ) اجتماعات خالل عام٤عقدت ال�جنة عدد (لقد و  
 .%١٠٠حيث بلغت �سبة ا�حضور  ال�جنة جتماعاتاألعضاء وحضورهم ال 

 

  م٣١/٠٧/٢٠١٩تار�خ  ح�ىم ٠١/٠١/٢٠١٩اجتماعات ال�جنة من تار�خ   

 صفة العضو�ة املنصب اسم العضو

 االجتماع

 األول 

 م٢٠١٩ ف��اير  ١٤

 االجتماع

 الثا�ي

 م٢٠١٩ إبر�ل ٢٩

عدد 
عات ال�ي جتمااال 

 حضرها العضو

 ٢ √ √ مستقل اً رئيس عمرو محمد خاشق��األستاذ. 
 ٢ √ √ مستقل اً عضو  جمال جميل مالئكةاألستاذ. 
 ٢ √ √ غ�� تنفيذي اً عضو  باشني�ي محمد خالد األستاذ.

 
 

   م٣١/١٢/٢٠١٩تار�خ  ح�ىم ١/٠٨/٢٠١٩اجتماعات ال�جنة من تار�خ  

 صفة العضو�ة املنصب اسم العضو

 االجتماع

 الثالث

 م٢٠١٩ نوفم��  ٣

 االجتماع

 الرا�ع

 م٢٠١٩ د�سم��  ١٩

عدد 
جتماعات ال�ي اال 

 حضرها العضو

 ٢ √ √ مستقل اً رئيس األستاذ. طارق حس�ن لنجاوي 
 ٢ √ √ غ�� تنفيذي اً عضو  الشر�ف خالد آل غالب

 ٢ √ √ لمستق اً عضو  جمال جميل مالئكةاألستاذ. 

ــرا�خ إدارة �جنة ٥-٥-١٦  ـاطـ

تحديد ا�خاطر ال�ي قد تتعرض لها الشركة وا�حافظة ع��  مسئولية�خاطر اإدارة  تتو�� �جنة
مستوى مقبول من ا�خاطر ا�خاصة بالشركة كما تقوم باإلشراف ع�� أنظمة إدارة ا�خاطر 

ها شاملة إلدارة ا�خاطر واإلشراف ع�� تطبيقس��اتيجيات اوتقييم فاعلي��ا باإلضافة إ�� وضع 
وتحدي��ا �ش�ل دوري ورفع تقار�ر مفصلة إ�� مجلس اإلدارة حول ا�خاطر ا�حتملة  ومراجع��ا

 .ل�حد م��ا أو سبل إدار��ا تزو�دها بالتوصيات الالزمةمع 

وذلك �عد ا�حصول  لدورة ا�جلس ا�جديدة قام مجلس اإلدارة بإعادة �شكيل ال�جنة وقد
) ٣من ( خاطر إدارة ا�تت�ون �جنة حيث ، م٢٧/١٠/٢٠١٩املوافقات املطلو�ة بتار�خ ع�� 



  

 

م٩٢٠١تقر�ر مجلس اإلدارة السنوي لعام  ٢٣    

. األستاذ. صا�ح أحمد حف�ي وعضو�ة كًال من املهندسأعضاء من داخل ا�جلس برئاسة 
خالد محمد باشني�ي، و�تمتع أعضاء ال�جنة بمستوى مالئم من  واألستاذ. جيموند ولفجانج

تتو�� األستاذة لينا جالل القي��ي مهام أم�ن سر إدارة ا�خاطر واألمور املالية، كما  املعرفة ��
 ال�جنة.

 

عدد األعضاء أدناه ا�جدول  �و�حو  ،م٢٠١٩عام ) اجتماعات خالل ٤عقدت ال�جنة عدد (
 .%٩٢حيث بلغت �سبة ا�حضور  ال�جنة جتماعاتوحضورهم ال 

 

  م٣١/٠٧/٢٠١٩تار�خ  ح�ىم ٠١/٠١/٢٠١٩اجتماعات ال�جنة من تار�خ   

 صفة العضو�ة املنصب اسم العضو

 االجتماع

 األول 

 م٢٠١٩ مارس ٢٥

 االجتماع

 الثا�ي

 م٢٠١٩ مايو  ١

 االجتماع

 الثالث

 م٢٠١٩ يوليو  ٣١

عدد 
جتماعات ال�ي اال 

 حضرها العضو

 ٣ √ √ √ غ�� تنفيذي اً رئيس ولفجانج جيمونداألستاذ. 

 ٢ √ × √ ستقلم اً عضو  حس�ن ف��وز ع��األستاذ. 

 ٣ √ √ √ غ�� تنفيذي اً عضو  اجالفر  ع�� عبدهللا األستاذ.

 
 

   م٣١/١٢/٢٠١٩تار�خ  ح�ىم ١/٠٨/٢٠١٩اجتماعات ال�جنة من تار�خ   

 صفة العضو�ة املنصب اسم العضو

 االجتماع

 الرا�ع

 د�سم�� ١٨

 م٢٠١٩

جتماعات عدد اال 
ال�ي حضرها 

 العضو

 ١ √ غ�� تنفيذي اً رئيس صا�ح أحمد حف�ي املهندس.

 ١ √ مستقل اً عضو  ولفجانج جيمونداألستاذ. 

 ١ √ غ�� تنفيذي اً عضو  خالد محمد باشني�ياألستاذ. 

 

 ال�جنة الشرعية ٦-٥-١٦

تقوم ال�جنة الشرعية بدور مهم �� تقديم املشورة الشرعية الالزمة للشركة، حيث أشرفت 
لشرعية ع�� تنفيذ إجراءات املراجعة الشرعية السنو�ة ع�� املنتجات ا�جازة من ال�جنة ا

وال�ي أظهرت أن أعمال الشركة املتعلقة ��ذه املنتجات متوافقة مع قرارات ال�جنة الشرعية، 
من أ�حاب الفضيلة الفقهاء أر�عة وعدم ظهور مخالفات شرعية مؤثرة، وتضم ال�جنة 

عبد هللا بن سليمان املنيع وعضو�ة كًال  .باململكة العر�ية السعودية برئاسة فضيلة الشيخ
عبدهللا  .وفضيلة الشيخ الدكتور  عبد هللا بن عبد العز�ز املص�ح .ضيلة الشيخ الدكتور من ف

 .محمد بن ع�� القري . وفضيلة الشيخ الدكتور بن محمد املطلق 

 

 معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة .١٧

ة دارة العليا للشركتتمثل ا�جهات ذات العالقة �� املساهم�ن الرئيسي�ن وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإل 

واملنشآت ال�ي �سيطر عل��ا الشركة أو ال�ي �سيطر عل��ا الشركة سيطرة مش��كة أو لها تأث�� جوهري ع�� تلك 

ا�جهات. تتم جميع املعامالت مع تلك ا�جهات ذات العالقة وفقًا للضوابط والشروط اإلعتيادية وتتم املوافقة 

 عل��ا من إدارة الشركة.

 



  

 

م٩٢٠١تقر�ر مجلس اإلدارة السنوي لعام  ٢٤    

 :م٢٠١٩ د�سم�� ٣١ �� املن��ية السنة خالل العالقة ذات ا�جهات مع الرئيسية املعامالت ١-١٧

  الف لایر سعودي     

 مدة العقد قيمة املعاملة طبيعة ا�حساب طبيعة املعاملة طبيعة العالقة العالقة ذات عضو مجلس اإلدارة املمثل عن ا�جهة ا�جهة ذات العالقة

 لتجاري البنك األه�� ا

 الشر�ف خالد آل غالب 

 خالد محمد باشني�ي أ. 

 م٢٠١٩يوليو  ٣١ح�ى عبدهللا ع�� الفراج  أ. 
 مساهم

إجما�� إش��ا�ات تأم�ن 

 عةللمجمو 
 سنة واحدة ٥٣٬٢٥٥ عمليات التأم�ن

    

إجما�� املطالبات 

 املدفوعة
 سنة واحدة ٨٧٬٥٨٢ عمليات التأم�ن

شركة األه�� لتسو�ق 

خدمات التأم�ن 

 ا�حدودة

 ل غالب الشر�ف خالد آ

 خالد محمد باشني�ي أ. 

 م٢٠١٩يوليو  ٣١ح�ى عبدهللا ع�� الفراج .أ

شركة تا�عة 

 ملساهم

عمولة و�الة توزيع 

منتجات وت�اليف 

 حمالت التسو�ق

 عشر  سنوات - عمليات التأم�ن

 إف دبليو يو
 م٢٠١٩يوليو  ٣١ح�ى  د. مانفر�د جوز�ف ديرهايمر 

 م٢٠١٩يوليو  ٣١ح�ى  محمد أويس محمد أنصاري أ. 
 غ�� محددة املدة ١٬٥٨٦ عمليات التأم�ن أ�عاب إدارة مساهم

شركة األه�� املالية 

 (األه�� �ابيتال)

 لب الشر�ف خالد آل غا

 خالد محمد باشني�يأ. 

 م٢٠١٩يوليو  ٣١ح�ى عبدهللا ع�� الفراج أ. 

شركة تا�عة 

 ملساهم

ا�جزء املس��د من 

رسوم إدارة صندوق 
 اإلستثمار

 غ�� محددة املدة ٥٬٠٦٢ عمليات التأم�ن

العليا  اإلدارة موظفي

 بالشركة
- 

في موظ

 الشركة

 سنة واحدة ٣٬٧٤٦ عمليات التأم�ن االجل قص��ة مزايا

    

 غ�� محددة املدة ٢٥٣ عمليات التأم�ن ا�خدمة ��اية م�افآت

 

اإلفصاح ع��ا  يتم لم م٢٠١٩د�سم��  ٣١ �� كما عالقة ذات من / (إ��) جهات الرصيد املستحق ٢-١٧

 ي��: كما و�� ليةاملا القوائم �� بالتفصيل

  الف لایر سعودي     

 ذات العالقة عضو مجلس اإلدارة املمثل عن ا�جهة ا�جهة ذات العالقة
طبيعة 

 العالقة
 طبيعة ا�حساب طبيعة الرصيد

قيمة الرصيد مستحق 

القبض / (مستحق 

 الدفع)

 مدة العقد

 البنك األه�� التجاري 

 الشر�ف خالد آل غالب

 خالد محمد باشني�ي أ. 

 م٢٠١٩ يوليو  ٣١ ح�ىعبدهللا ع�� الفراج أ. 
 مساهم

  صا�� إش��ا�ات تأم�ن
 املستحقة

 سنة واحدة ٨٬٥٦٢ عمليات التأم�ن

    

إجما�� املطالبات القائمة 
 املستحقة

 سنة واحدة )٣٧٬٩٧٥( عمليات التأم�ن

شركة األه�� لتسو�ق 

خدمات التأم�ن 

 ا�حدودة

 الشر�ف خالد آل غالب

 محمد باشني�ي  خالدأ. 

 م٢٠١٩يوليو  ٣١ح�ى  عبدهللا ع�� الفراج أ. 

شركة 

تا�عة 

 ملساهم

عموالت و�الة توزيع 
املنتجات وحمالت 
 التسو�ق املستحقة

 عشر سنوات )٣٥٨( عمليات التأم�ن

 إف دبليو يو
 م٢٠١٩يوليو  ٣١ح�ى  د. مانفر�د جوز�ف ديرهايمر 

 م٢٠١٩يوليو  ٣١ح�ى  س محمد أنصاري محمد أويأ. 
 غ�� محددة املدة )١٢٠( عمليات التأم�ن أ�عاب إدارة مستحقة مساهم

شركة األه�� املالية 

 (األه�� �ابيتال)

 الشر�ف خالد آل غالب 

 خالد محمد باشني�ي أ. 

 م٢٠١٩يوليو  ٣١ح�ى  عبدهللا ع�� الفراج أ. 

شركة 

تا�عة 

 ملساهم

جزء من رسوم إدارة 
صندوق اإلستثمار 

 مستحقة

 غ�� محدد املدة ٧٠٢ عمليات التأم�ن

 

عالقة مع تقر�ر خاص من ا�حاسب القانو�ي قدمت شركة األه�� للت�افل تقر�ر عن صفقات األطراف ذوي ال

ع�� م ٢٠١٩  مايو  ٢١بتار�خ  ةاملنعقدو  عاديةال العامةا�جمعية جتماع ا، حيث تم املوافقة �� العامةل�جمعية 

� التجاري وشركة األه�� صفقات األطراف ذوي العالقة ال�ي تمت ب�ن شركة األه�� للت�افل والبنك األه�

 لتسو�ق خدمات التأم�ن ا�حدودة و شركة إف. دبليو. يو و األه�� �ابيتال و�افة األطراف ذات العالقة األخرى.



  

 

م٩٢٠١تقر�ر مجلس اإلدارة السنوي لعام  ٢٥    

 :مع وصف موجز لها و�يان أسبا��ام ٢٠١٩السداد لعام  واملستحقة املسددة النظامية املدفوعات بقيمة بيان .١٨

  ألف لایر سعودي  

 وصف موجز األسباب
املستحق ح�ى ��اية السنة ولم 

 �سدد
 البيان املبلغ املسدد

يتضمن ز�اة مستحقة السداد عن أعوام سابقة  

مليون لایر وفقًا  للر�وطات الز�و�ة طبقًا  ٨٫٤

ألنظمة الهيئة العامة للز�اة والدخل كما يتضمن 

مليون لایر ز�اة مستحقة عن عام  ٦٫١مبلغ 

م، علمًا بأن الشركة قد قامت بت�و�ن ٢٠١٩

مليون لایر و�� �افية  ٢٩٬٢مخصص للز�اة يبلغ 

 لتغطية املستحقات الز�و�ة

ألنظمة الهيئة العامة للز�اة  الز�اة السنو�ة طبقاً 

 والدخل
 الز�اة ٥٢٦ ١٤٬٥١٩

وال�ي سيتم م ٢٠١٩ضر�بة مستحقة عن عام 

 م٢٠٢٠ادها خالل سد

ألنظمة الهيئة العامة  الضر�ية السنو�ة طبقاً 

 للز�اة والدخل
 الضر�ية ٤٨٨ ٥١

م وقد تم سدادها ٢٠١٩مستحق عن شهر د�سم�� 

 م٢٠٢٠�� يناير 
 ١٢٥,١ ٣٢٨ تدفع ملؤسسة النقد العر�ي السعودي

مؤسسة النقد العر�ي 

رسوم اإلشراف  -السعودي 

 والتفتيش

وقد تم سدادها م ٢٠١٩مستحق عن شهر د�سم�� 

 م٢٠٢٠�� يناير 
 ١٬٢٤٨ ١١٧ إش��ا�ات التأمينات اإلجتماعية ملوظفي الشركة

املؤسسة العامة للتأمينات 

 االجتماعية

 مستمرة بصفةيتم سدادها 
م إصدار تأش��ات وجوازات ورسوم ح�ومية رسو 

 للشركة وموظف��ا والعامل�ن ��ا
- ١٦٤ 

تأش��ات وجوازات ورسوم 

 ح�ومية

 مستمرة بصفةيتم سدادها 
رسوم اإلدراج �� السوق املالية السعودية تدفع 

 لهيئة السوق املالية
 هيئة السوق املالية ٢٢٠ -

 اإلجما�� ٣٬٧٧١ ١٥٬٠١٥  

 

 املوارد البشر�ة  .١٩

تا�ع نامج نطاقات التصنف شركة األه�� للت�افل ضمن النطاق البالتي�ي �� بر و  %٨٧,٧٠ التوط�نبلغت �سبة 
املوظف�ن  عددمن إجما��  %,٤٠٧٥كما بلغت �سبة الوظائف ال�ي �شغلها املوظفات السعوديات لوزارة العمل ، 

 .�� الشركة

 

 ومن ثم العمل ع�� ،داراتعمل الشركة ع�� استقطاب و توظيف ال�وادر السعودية املتمكنة �� مختلف اإل � 
 ر مهارا��م لتتما��ى مع آلية التعي�ن للمناصب القيادية من داخل الشركة.تطو�

 

�� ععمالهم أآلداء  بالدورات التدر�بية الالزمة�حاقهم إوتركز الشركة ع�� تطو�ر مهارات منسو���ا من خالل 
مستمر دورات متخصصة �� مجال التأم�ن كدورة أساسيات  ھ، حيث تمنح الشركة موظف��ا ع�� وجھأكمل وج

مهنة التأم�ن املقدمة من املعهد املا�� السعودي ودورة تأم�ن ا�حياة املتقدمة من  جمعية إدارة مكتب تأم�ن 
املطالبات و  ع�� ا�حياة�عليم وتأهيل ال�وادر البشر�ة �� مجال تأم�ن ا�حياة (لوما) األمر�كية واملتخصصة �� 

باإلضافة إ�� منح الشركة ل�افة موظف��ا دورة خاصة �� نظم م�افحة غسيل  ،واإلكتتاب وخدمة العمالء
 .و ميثاق الشركة األخال�� تمو�ل اإلرهاب، األموال

 

 

 املسؤولية االجتماعية .٢٠

تؤمن الشركة بأهمية املساهمة �� خدمة ا�جتمع والتنمية اإلجتماعية واملشاركة �� تحقيق رفعة هذا الوطن 
وأفراد مجتمعھ من خالل برامج تحقق النفع العام للمجتمع، وإستيعاب عدد من طلبة املدارس واملعاهد �� 
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للتدر�ب الصيفي سنو�ًا، وتنفيذ برامج التدر�ب التعاو�ي لعدد من طلبة ا�جامعات و�س�� الشركة من برامج 
 املسؤولية االجتماعية وأهمي��ا. ثقافة َخْلقخالل تدر�ب موظف��ا ع�� 

 

  املزايا املقدمة ملوظفي الشركة .٢١

��نامج " لصا�ح موظف��ا، وهو الا�جموعاتمج "حماية األه�� لرعاية إستمرت شركة األه�� للت�افل �� تقديم برنا
لایر سعودي �� حال وفاة  ٢٬٥٠٠٬٠٠٠إ�� لایر سعودي  ٣٥٠٬٠٠٠الذي يتم بموجبھ دفع �عو�ض ي��اوح من 

املوظف أو �جزه ال قدر هللا، علمًا أن هذا ال��نامج يتوافق تمامًا مع أح�ام الشريعة اإلسالمية، و�تم دفع �امل 
ستثمارات أو إحتياطات أعدت االشركة بأنھ اليوجد  وتؤكد، الشركة نيابة عن موظف��ااإلش��ا�ات من جانب 
 لصا�ح موظفي الشركة.

 

ة من قبل هيئة السوق قرارات وفقًا ملا ورد �� قواعد الت�جيل واإلداراج و الئحة حوكمة الشر�ات الصادر اإل .٢٢
  املالية

فيما عدا ما تم اإلفصاح عنھ أعاله �شأن الصفقات امل��مة مع األطراف ذوي العالقة، لم تدخل الشركة  
كطرف �� أي عقد توجد أو �انت توجد فيھ مص�حة جوهر�ة ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو ألي 

 .املدير املا��و من كبار التنفيذي�ن بما ف��م الرئيس التنفيذي 

 .إل��مت الشركة ب�افة البنود اإللزامية لالئحة حوكمة الشر�ات الصادرة من هيئة السوق املالية 

مجلس اإلدارة أعضاء  �عود أل�خاص (عدا �� التصو�ت  ذات األحقية سهم فئة األ  مص�حة �� أيال توجد  
أبلغوا الشركة بتلك ا�حقوق بموجب املادة الثامنة والست�ن من قواعد طرح وكبار  التنفيذي�ن وأقر�ا��م) 

  . م٢٠١٩ األوراق املالية واالل��امات املستمرة، وأي �غي��  �� تلك ا�حقوق خالل عام

ألعضاء  �عود بالتقر�ر، ال توجد أي مص�حة أو خيارات أو حقوق إكتتابفيما عدا ما تم اإلفصاح عنھ  
ملص�حة أو �غي�� �� تلك ا  ،خاصة بالشركةدين أدوات أسهم أو ��  وأقر�ا��ممجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ن 

 م.٢٠١٩ أو تلك ا�حقوق خالل عام

 تقر الشركة �عدم وجود أي قروض أو مديونيات غ�� مسددة. 

�ل أو خيارات أو شهادات تفو�ض أو ما إ�� غ�� لم تصدر الشركة ولم تمنح أي سندات دين قابلة للتحو  
 ذلك من حقوق مماثلة خالل السنة املالية.

 ال يوجد أي إس��داد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي سندات دين قابلة لإلس��داد. 

 تا�عة لها. ات�عدم وجود أي شر� تقر الشركة 

 بالش�ل ال�حيح.ة ا�حاسبي�جالت ال وحفظ يقر مجلس اإلدارة أنھ تم إعداد 

 يقر مجلس اإلدارة أنھ تم إعداد نظام للرقابة الداخلية ع�� أسس سليمة و�تم تنفيذه بفاعلية.  

 يقر مجلس اإلدارة أنھ ال يوجد أي شك يذكر �شأن قدرة الشركة ع�� مواصلة �شاطا��ا. 
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 ا�خاطر ال�ي قد تواجهها الشركة (مخاطر �شاط الشركة) .٢٣

كة ع�� مخاطر ولكن هذه ا�خاطر تدار من خالل عملية تحديد وقياس ومراقبة مستمرة تنطوي أ�شطة الشر 
للمخاطر تخضع لضوابط ا�حد من ا�خاطر وضوابط أخرى. إن عملية إدارة ا�خاطر هذه �� غاية األهمية 

ھ أو تلضمان استمرار ر�حية الشركة و�ل فرد �� الشركة مسئول عن التعرض للمخاطر فيما يتعلق بمسئوليا
 .س��اتي��اإذ أن من سياسة الشركة مراقبة ا�خاطر ع�� األعمال من خالل عملية تخطيط  ،مسئوليا��ا

 

 هي�ل ادارة ا�خاطر

 تم تأسيس هي�ل تنظي�ي محكم داخل الشركة لتحديد وتقييم وضبط ومراقبة ا�خاطر.

  مجلس االدارة

ة عن حوكمة ا�خاطر حيث يقوم بتقديم التوجيھ وإعتماد إن مجلس االدارة هو ا�جهة العليا املسئول
 س��اتيجيات والسياسات لتحقيق األهداف ا�حددة للشركة .اال 

 اإلدارة العليا

س��اتيجية ضمن سياسة محددة إن اإلدارة العليا مسؤولة عن العمليات اليومية من أجل تحقيق األهداف اال 
 قبول ا�خاطر.مسبقًا من قبل مجلس إدارة الشركة �شأن 

 �جنة املراجعة

�جنة املراجعة �ساعد مجلس اإلدارة فيما يتعلق بتنفيذ جودة ونزاهة التقار�ر املالية ومخاطر اإلدارة من خالل 
 مراجعة ا�حسابات لتحس�ن الرقابة الداخلية �� الشركة.

 املراجعة الداخلية

داخل الشركة من قبل إدارة املراجعة الداخلية  يتم تدقيق �افة العمليات الرئيسية واملالية وإدارة ا�خاطر 
وال�ي تقوم بالتأكد من كفاية اإلجراءات ومن اإلل��ام ��ذه اإلجراءات، تقوم إدارة املراجعة الداخلية ببحث 

�جنة �� إومناقشة �افة نتائج عمليات التقو�م مع اإلدارة العليا، وتقديم تقر�ر بالنتائج والتوصيات مباشرة 
 عة. املراج

 وفيما ي�� م�خص للمخاطر ال�ي تواجهها الشركة وطر�قة قيام الشركة بتقليل هذه ا�خاطر: 

 التأم�ن الت�اف�� مخاطر ١-٢٣

تجاوز قيمة املطالبات املستحقة �حملة الوثائق عن القيمة الدف��ية  مخاطر الت�اف�� �� التأم�ن مخاطر
ت طر �عدد املطالبات املدفوعة والتطورات الالحقة للمطالباالحتياطي أ�شطة التأم�ن الت�اف��. وتتأثر هذه ا�خا

لذا فإن هدف عمليات التأم�ن هو التأكد من وجود احتياطيات �افية لتغطية هذه املطلو�ات.  ،طو�لة األجل
وتدار عمليات التأم�ن الت�اف�� هذه ا�خاطر عن طر�ق التأكد من وجود غطاء إعادة تأم�ن �ا�� ل�حد من أق��ى 

 ة مستحقة مقابل أي مطالبة فرديھ.خسار 

 ال��ك�� ا�جغرا�� للمخاطر

 عقود التأم�ن �حملة الوثائق �ش�ل أسا��ي �� اململكة العر�ية السعودية. ت��كز ا�خاطر الناجمة عن
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 االف��اضات الرئيسية

يمكن أن تتأثر وت��ة وشدة املطالبات �عدة عوامل مثل ال�وارث الطبيعية والفيضانات والعوامل البيئية 
�ي، وما إ�� ذلك. تقوم الشركة عمال الشغب املدأواالقتصادية، واضطرابات الغالف ا�جوي، وترك�� ا�خاطر، و 

 س��اتيجيات االكتتاب ا�حافظة وإستخدام ترتيبات إعادة التأم�ن.ابإدارة هذه ا�خاطر من خالل 

 تكرر وحجم املطالبات  

 ،مؤمن عل��مو املؤقت) للأفاة وال�جز(الدائم �� الو  بالنسبة للت�افل العائ�� لألفرادتتمثل ا�خاطر الرئيسية 
س��اتيجيات تأم�ن فعالة ومحددة املعالم عند اكتتاب الوثيقة ايتم إدارة هذه ا�خاطر من خالل حيث 

هناك مستو�ات وإجراءت مختلفة ماقبل التغطية وال�ي �شتمل ع�� اإلعالن عن ال�حة  ،التأمينية للفرد
ي، وا�حصول ع�� تقار�ر من اإلخصائي�ن/ اإلستشار��ن وإجراء فحوصات طبية ا�جيدة، وإجراء إستبيان ط�

. كما تقوم الشركة بتقييم الوضع املا�� ومستوى املعيشة واألخطار املهنية للتأكد من درجة ا�خاطر شاملة
 .ذا �ان من املمكن تصنيفها كـ "حياة عادية"إاملؤمن عل��ا، و 

، تتمثل ا�خاطر الرئيسية �� الوفاة وال�جز (الدائم او املؤقت) للمؤمن مجموعاتبالنسبة للت�افل العائ�� للأما 
 أنھ يوجد حيث �عت�� مخاطر الوفاة مركبة �سبب تركز ا�خاطر مثل تواجد املوظف�ن �� أماكن العمل .و   عل��م

وهناك مستو�ات س��اتيجية تأم�ن وا�حة املعالم عند اكتتاب وثائق التأم�ن للمجموعات االشركة  ىلد
مختلفة ما قبل التغطية وال�ي �شتمل ع�� اإلعالن عن ال�حة ا�جيدة، وإجراء إستبيان ط�ي، وا�حصول ع�� 

كما تقوم الشركة بدراسة طبيعة العمل  ،تقار�ر من اإلخصائي�ن/ اإلستشار��ن وإجراء فحوصات طبية شاملة
ملنطقة ا�جغرافية، وا�خلفية الثقافية، والعمالة الذي تقوم بھ ا�جموعة، وحجم ا�جموعة، والس�ان حسب ا

 اليدو�ة/ غ�� اليدو�ة.

ي وهذا يح� ،يتم حماية محفظة الت�افل العائ�� لألفراد وا�جموعات بموجب ترتيبات إعادة تأم�ن فعالة
 الشركة من أي أثار عكسية نتيجة للوفاة / ال�جز .

 حساسية املطالبات

ن من غ�� املمك، حيث أنھ و مذ�ورة �� اإليضاح أعالهتتأثر مطالبات التأم�ن بمختلف اإلف��اضات كما ه
تغ�� إن ال ، كماعدم التأكد من عملية التقديرات و أتحديد آثار �عض اإلف��اضات مثل التغ��ات التشريعية 

جما�� إسيؤثر ع�� الدخل بمبلغ  ى ف��اض ثبات العوامل األخر إ�� صا�� �سبة املطالبات و  %٥اإلف��ا��ي بواقع 
 الف لایر سعودي) �� السنة . ٣٬٥٦٠م : ٢٠١٨لایر سعودي تقر�بًا ( لفأ ٢٬٣٧٤ قدره

 التأم�ن إعادة مخاطر ٢-٢٣

 املطالبات عدد �� الز�ادة تجة عنالنا املالية للمخاطر التعرض ولتقليل التأم�ن شر�ات لدى ا�حال هو كما

 التأم�ن. إعادة ألغراض أخرى  طرافأ مع بإبرام عقود �شاطها املعتاد سياق �� التأم�ن عمليات تقوم املدفوعة
تفاقيات إعادة التأم�ن ال�عفي الشركة من إل��اما��ا تجاه حملة الوثائق ولذلك تظل الشركة مل��مة ان أحيث 

حت التسو�ة املعاد التأم�ن عل��ا بالقدر الذي لم تفي بھ شركة إعادة التأم�ن بإل��اما��ا بحص��ا من املطالبات ت
 تفاقيات إعادة التأم�ن.ابموجب 

 

تقوم إدارة عمليات التأم�ن بتقييم الوضع ، عسار مدراء إعادة التأم�نإ�عرضها �خسائر كب��ة نتيجة  ولتقليل
 تأم�ن عاملية إعادة شر�ات مع إعادة تأم�ن حصة تفاقيةاالتأم�ن  عمليات ىلدحيث املا�� ملدراء إعادة التأم�ن. 

نيفها تصواململكة العر�ية السعودية  ، لبنان، البحر�نالواليات املتحدة األمر�كية، أملانيا مقرها �� �ل من



  

 

م٩٢٠١تقر�ر مجلس اإلدارة السنوي لعام  ٢٩    

 عن جموعات الصادرةوا� الفردية جميع العقود التأم�ن إعادة إتفاقية ) أو أع��. كما �غطي–اإلئتما�ي (أ أ 

 السعودية.  العر�ية اململكة �� الشركة
 

�ستث�ى من عملية التصنيف الشر�ات ا�حلية ال�ي ال تحمل أي تصنيف ائتما�ي. ومع ذلك، يقتصر ع�� 
قدرة �� ذلك يتم مراجعة الإباإلضافة الشر�ات امل�جلة واملعتمدة من املنظم�ن لنشاط التأم�ن ا�حليي�ن. 

�خ��ة اإلدار�ة والفنية فضًال عن األداء التار��� من إدارة الشركة م�ى ما �ان ذلك مالئمًا ومطابقتھ املالية وا
 مع قائمة املتطلبات ا�حددة مسبقًا قبل املوافقة ع�� تبادل عمليات إعادة التأم�ن.

 

م : ٢٠١٨د (فر  �ل عن التأم�ن غطاء من % ٥٠ بنسبة التأم�ن تحتفظ عمليات اإلتفاقية و�موجب و�موجب
 ٣٠٠(بحد أق��ى قدرة  %٢٠لایر سعودي)  ٩٣٬٧٥٠م : ٢٠١٨لایر سعودي) ( ٩٣٬٧٥٠ قدره أق��ى بحد ) (%٥٠

 إعادة صندوق  �� فائض وأي الف لایر سعودي) فيما يتعلق بتأم�ن حماية ا�جموعات وتأم�ن حماية اإلئتمان.

 للت�افل ليتم توزيعھ األه�� �� صندوق  التأم�ن ةإعاد �سدده وكيل ) الوفاة مخاطر ( التأم�ن مخاطر عن التأم�ن

 ع�� حملة الوثائق.

 ة باألنظمةا�خاطر املتعلق ٣-٢٣

إن هذه األنظمة ال تق��ي فقط  ،تخضع عمليات الشركة أيضًا ملتطلبات أنظمة اململكة العر�ية السعودية
تفرض �عض القيود (مثل كفاية رأس ��ا أول ع�� املوافقة ع�� األ�شطة ومراقبة هذه األ�شطة بل با�حص

ار من جانب شر�ات التأم�ن ملواجهة أي مطلو�ات غ�� عساملال) لتقليل مخاطر التع�� �� سداد االل��امات واإل 
 متوقعة حال �شو��ا والشركة مل��مة باألنظمة املتعلقة بذلك.

 مخاطر إدارة رأس املال (االعسار) ٤-٢٣

تحدد األهداف من قبل الشركة ل�حفاظ ع�� معدالت رأس املال ا�جيدة لدعم أهداف الشركة و�عظيم القيمة 
 للمساهم�ن.

 

احتياجا��ا من رأس املال عن طر�ق تقييم النقص ب�ن مستو�ات رأس املال امل�جلة واملستو�ات وتدير الشركة 
املطلو�ة ع�� أساس منتظم. و�تم إجراء �عديالت ع�� مستو�ات رأس املال ا�حالية ع�� ضوء التغ��ات �� أحوال 

 متقو  ال أو �عديلھ ر�ما�حافظة ع�� مستو�ات رأس املامن أجل و ، السوق وخصائص مخاطر أ�شطة الشركة
 ع�� �سو�ة التوزيعات املدفوعة للمساهم�ن أو إصدار أسهم جديدة.بالعمل الشركة 

  
من الالئحة التنفيذية لشر�ات التأم�ن، يتطلب من  ٦٧وفقًا لتوج��ات مؤسسة النقد العر�ي السعودي املادة 

من مخاطر رأس املال ��  ٪٠٫١و  ٪٠٫٣رأس املال ،  الشركة اإلحتفاظ  ��امش للمالءة بما �عادل إد�ى متطلبات
من خطر إجما��  ٪٥٠خطر تأم�ن ا�حماية لألفراد وا�جموعات ع�� التوا�� �عد خصم محدد والتقيد �سقف 

 رأس املال والشركة مل��مة باألنظمة املتعلقة بذلك.

 

 ا�خاطر املالية ٥-٢٣

ستثمارات الرئيسية للشركة �� النقد وما �� حكمھ واالستثمارات املرتبطة بالوحدات واال تتمثل األدوات املالية 
ملطالبات اجما�� إو ستثمارات املتاحة للبيع واإلش��ا�ات املستحقة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل واال 

تحقة والذمم املدينة األخرى واملستحق القائمة وحصة معيدي التأم�ن �� املطالبات القائمة واإليرادات املس
جهات ذات عالقة واملستحق �� إمن عمليات التأم�ن واألرصدة املستحقة الدفع ملعيدي التأم�ن واملستحق 

معامالت تتعلق بمشتقات األدوات  ال تقوم الشركة بإبرام أي ،لعمليات املساهم�ن والذمم الدائنة األخرى 
 املالية.
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 وعمليات املساهم�ن �� مخاطر م�ن أالتيسية الناشئة عن األدوات املالية للشركة �� عمليات إن ا�خاطر الرئ
نبية و مخاطر أسعار العمولة ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة. تقوم جالسوق ومخاطر العمالت األ سعار أ

 وفيما ي�� م�خص ��ذه ا�خاطر: ،عتمادهااإلدارة بمراجعة السياسات املتعلقة بإدارة �ل من هذه ا�خاطر وإ

 السوق  سعر مخاطر

 أسعار السوق.  �� للتقلبات نتيجة مالية أداة قيمة مخاطر تذبذب �� السوق  سعر مخاطر

 العائدة لها �� املتاجرةستثمارات اب يتعلق فيما السوق  عرضة �خاطر املساهم�ن وعمليات التأم�ن عمليات إن

املتعلقة ��ا وا�حافظ اإلختيار�ة ��  املش��كة الصناديق ستثماراتامش��كة مفتوحة. إن  يقوحدات صناد
 للصندوق  الوحدة سعر ويعتمد محلية وعاملية �� أسواق سلع استثمارات أسهم ،ص�وك ومرابحة �� مش��يات

 مراقبة طر�ق عن السوق  مخاطر نع�� ا�حد م الصندوق  مدير �عمل ،السلع لهذه أسعار السوق  �� ا�حركة ع��

  األسواق ذات العالقة ��ذه األدوات. �� التطورات

غ�� �� �خاطر الت وتتعرض االستثمارات �� حصص األسهم املدرجة املصنفة �استثمارات متاحة للبيع أيضاً 
 أسعار السوق.

القيمة العادلة من خالل قائمة اإلستثمارات ب قيمة نقص �� / ز�ادة % ٥ بنسبة �غ��ًا بالز�ادة أوالنقصان إن
 ١٥٬٨٢٦بمبلغ  ع�� قائمة الدخل ثابتة من شأنھ أن يؤثر بالز�ادة اوالنقصان األخرى  املتغ��ات بقاء مع الدخل

 الف لایر سعودي). ١٤٬٣٣١م  : ٢٠١٨ألف لایر (

 العملة األجنبية مخاطر

 األجنبية. أسعار العمالت �� التقلبات �سبب مالية أداة قيمة تذبذب مخاطر �� العملة مخاطر

عمليات  ألن نظراً  العملة سعر �� التذبذب �� حدوث خسائر �سبب ضئيلة مخاطر هناك أن اإلدارة �عتقد
األمر��ي، نظرًا إلرتباط سعر الر�ال  والدوالر السعودي بالر�ال يرئي�� �ش�ل تتم املساهم�ن وعمليات التأم�ن

لدوالر األمر��ي ال�ش�ل أي مخاطر جوهر�ة تتعلق بمخاطر السعودي بالدوالر األمر��ي فإن األرصدة  أو املبالغ با
 العملة األجنبية. 

 مخاطر اسعار العمولة 

تنشأ مخاطر أسعار العمولة من احتمال أن يؤثر تذبذب أسعار العمولة ع�� الر�حية املستقبلية أو القيم العادلة 
عل��ا عمولة ف�ي غ�� معرضة �خاطر اسعار  ن الشركة ليس لد��ا أي موجودات تدفعأل  لألدوات املالية. ونظراً 

 العمولة.

 اإلئتمان مخاطر

، مالية خسارة تكبد الطرف اآلخر الوفاء ما والتسبب �� ع�� ما طرف قدرة عدم �� مخاطر اإلئتمان مخاطر
 ة.متقوم الشركة با�حد من مخاطر اإلئتمان بتحديد سقف ائتما�ي للعمالء ومراقبة االرصدة املدينة القائ حيث

و�� حالة األ�شطة املرتبطة بالوحدات، يتحمل حامل  ،مرتبطة بالوحداتستتثمار اتقوم الشركة بإصدار وثائق 
ن ات أل ستثمار�ة املرتبطة بالوحد�شأن املوجودات اململوكة �� الصناديق اال ستثمار�ة اوثيقة الت�افل مخاطر 

ة موجودات الصندوق. و�ناًء عليھ، التتعرض الشركة �خاطر إئتمان هامة مزايا وثائق التأم�ن مرتبطة بقيم
 ستثمارات املالية املرتبطة بالوحدات.ال �شأن ا



  

 

م٩٢٠١تقر�ر مجلس اإلدارة السنوي لعام  ٣١    

 يب�ن ا�جدول التا�� أق��ى �عرض �خاطر االئتمان فيما يتعلق �عناصر قائمة املركز املا��:

 م٢٠١٨ م٢٠١٩ 

 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

   

 ١٨٬٨٥٩ ١٩٬٦٠٣ نقد لدى البنك

 ٤٠٬٦٩٠ ٢١٬٠٨٨ حصة معيدي التأم�ن من املطالبات القائمة

 ٧٤٬١٣٣ ١٤٬٨٢٥ إش��ا�ات مستحقة وذمم معيدي التأم�ن

 ٣٦٥ ٧٩٥ عامل�نالسلف 

 ٤٢٩ ٧٠٢ مستحقة يرادات إ

 ٥٬٤٦١ ٥٬٩٤٤ دينة أخرى ذمم م

 ١٣٩٬٩٣٧ ٦٢٬٩٥٧ 

 تركز مخاطر االئتمان

يوجد تركز �خاطر االئتمان عند توفر عدد من التغ��ات �� العوامل االقتصادية أو الصناعية ال�ي تؤثر �� مجملها 
 ئتمان الك�� للشركة.بصورة جوهر�ة ع�� اال ئتما��ا اع�� مجموعات تؤثر مخاطر 

ت��كز مخاطر االئتمان من نقد لدى البنوك واإلش��ا�ات املستحقة �� أحد املساهم�ن الرئيسي�ن �� الشركة (البنك 
 األه�� التجاري) وشر�اتھ التا�عة.

 جودة االئتمان

لتجاري) الذي األه�� ا �� الشركة (البنك ييتم اإلحتفاظ بأرصدة البنوك واإلش��ا�ات املستحقة لدى املساهم الرئي��
ستثمارات ستثمارات املرتبطة بالوحدات واال يحمل تصنيف إئتما�ي (أ+) من قبل و�الة تصنيف االئتمان العاملية. اال 

 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل لم يتم تصنيفها.

 السيولة مخاطر

األموال  ا�حصول ع�� واملتمثل �� صعو�ة  التأم�ن وعمليات املساهم�ن تواجھ عمليات مخاطر السيولة �� مخاطر
 �سرعة ما�� أصل بيع القدرة ع�� عدم من السيولة مخاطر تنتج قد . املالية باألدوات املرتبطة بإل��اما��ا للوفاء الالزمة

 وجود من و�عمل اإلدارة ع�� التأكد شهري  ع�� أساس السيولة العادلة. تتم مراقبة احتياجات قيمتھ يقارب بمبلغ

حال �شو��ا. إن جميع موجودات عمليات التأم�ن وعمليات املساهم�ن �� موجودات  إل��امات بأي للوفاء �افية موالأ
 األثاث والتجه��ات واملعدات املكتبية والود�عة النظامية ف�ي موجودات غ�� متداولة.ستثناء إبمتداولة 

 واملبالغ ات قائمة وأرصدة مستحقة الدفع ملعيدي التأم�نمن مطالب التأم�ن لعمليات املالية املطلو�ات تت�ون 

أخرى.  دائنة ذمم لعمليات املساهم�ن املالية املطلو�ات العالقة وذمم دائنة أخرى. وتت�ون  ا�جهات ذات�� إ املستحقة
 .املا�� املركز قائمة تار�خ من اً شهر  ١٢ومن املتوقع سدادها خالل  ي فوائدن جميع املطلو�ات املالية ال تخضع أل إكما 
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  تطبيق الئحة حوكمة الشر�ات .٢٤

ئة هيقامت الشركة بوضع األسس واإلجراءات الكفيلة للتوافق مع بنود الئحة حوكمة الشر�ات الصادرة عن 
بالئحة حوكمة الشر�ات باململكة  �حوكمة الشركة اس��شاداً  داخليةالالئحة التم اعتماد ، كما السوق املالية

واللوائح واإلجراءات  ظام األساسالعر�ية السعودية ، وتطبق الشركة ما جاء �� الالئحة من خالل منظومة الن
 الداخلية واألنظمة واللوائح النظامية ذات العالقة. 

 

 اإلدارة مع بالتنسيق ا�حوكمة إدارة �عمل كما ا�حوكمة بمعاي��  الشركة ال��ام ع�� اإلدارة مجلس �شرف
 .واالل��ام الشفافية ثقافة �عز�ز  ��دف ا�حوكمة سياسات وتحديث مراجعة ��ع التنفيذية

 

 تطبيق �افةو أح�ام الئحة حوكمة الشر�ات الصادرة عن هيئة السوق املالية �افة قامت الشركة بتطبيق 
ة ر أح�ام الئحة ا�حوكمة الداخلية للشركة والسياسات واإلجراءات املعتمدة، كما يتضمن تقر�ر مجلس اإلدا

) ٦٥املادة ( ةقواعد طرح األوراق املالية واالل��امات املستمر  �افة املعاي�� واإلفصاحات الصادرة عن الئحة
 باستثناء التا��: ) من الئحة حوكمة الشر�ات٩٠وكذلك املادة (

 السبب الوصف رقم املادة / الفقرة

 )٢) الفقرة (٨٥املادة (
أو نصيبًا من األر�اح ال�ي برنامج منح العامل�ن أسهمًا �� الشركة 

تحققها و�رامج التقاعد وتأسيس صندوق مستقل لإلنفاق ع�� تلك 
 ال��امج

 املادة اس��شادية

 املادة اس��شادية إ�شاء مؤسسات اجتماعية للعامل�ن �� الشركة )٣) الفقرة (٨٥املادة (

 ) ٨٧املادة (

سياسة  تضع ا�جمعية العامة بناًء ع�� إق��اح من مجلس اإلدارة
تكفل إقامة توازن ب�ن أهداف الشركة و��ن األهداف ال�ي يصبو إل��ا 

 ا�جتمع لتحقيقها

 املادة اس��شادية

 )٨٨املادة (

يضع مجلس اإلدارة ال��امج و�حدد الوسائل الالزمة لطرح مبادرات 
 الشركة �� مجال العمل االجتما�� ويشمل ماي��:

ا تقدمھ وضع مؤشرات قياس تر�ط أداء الشركة بم .١
من مبادرات �� العمل االجتما�� ومقارنة ذلك 

 بالشر�ات األخرى ذات النشاط املشابھ.

اإلفصاح عن أهداف املسؤولية االجتماعية ال�ي  .٢
 تتبناها الشركة للعامل�ن ف��ا وتوعي��م وتثقيفهم ��ا.

اإلفصاح عن خطط تحقيق املسؤولية االجتماعية ��  .٣
 شطة الشركة.التقار�ر الدور�ة ذات الصلة بأ�

وضع برامج توعية للمجتمع للتعر�ف باملسؤولية  .٤
 االجتماعية.

 املادة اس��شادية

 )٧) / الفقرة (٩٠املادة (
حيثما ينطبق الوسائل ال�ي إعتمد عل��ا مجلس اإلدارة �� تقييم 
أدائھ وأداء �جانھ وأعضائھ ، وا�جهة ا�خارجية ال�ي قامت بالتقييم 

 جدتوعالقا��ا بالشركة ، إن و 

يقوم مجلس اإلدارة �عمل تقييم ذا�ي سنو�ًا، حيث أنھ 
جاري العمل ع�� دراسة وإعداد األسس واملعاي�� ا�خاصة 

من خالل جهات  بتقييم ا�جلس و�جانھ للسنوات القادمة
من الئحة حوكمة الشر�ات "مادة  ٤١، املادة خارجية

 اس��شادية"

 )٩٥املادة (
 

  ادة اس��شاديةامل �شكيل �جنة حوكمة الشر�ات

 

  تقر�ر ا�حاسب القانو�ي .٢٥

 .م ٢٠١٩تحفظات ع�� القوائم املالية السنو�ة لعام  لم يتضمن تقر�ر ا�حاسب القانو�ي أي

 

 ا�خارجي�ن مراج�� ا�حسابات .٢٦

ع�� إق��اح �جنة  م٢٠١٩ مايو  ٢١املوافق هـ ١٤٤٠ رمضان  ١٦ادية املنعقدة بتار�خ الع وافقت ا�جمعية العامة
ك كمراجع�ن للقيام بدور مش��  والسادة/ بيكرتي�� املراجعة بالتعاقد مع �ل من السادة/ إر�ست و�و�غ وشر�اه
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والر�ع األول من م ٢٠١٩الر�ع الثا�ي، الر�ع الثالث، الر�ع الرا�ع والسنوي من العام املا�� شركة عن �حسابات ال
 .  م٢٠٢٠العام املا�� 

 

 توصيات مجلس اإلدارة بإستبدال مراجع ا�حسابات وأسباب ذلك

 .املقررة ��تھف ن��اءإ قبل ا�حسابات مراجع بتغي��  بالتوصية اإلدارة مجلس يقم لم

 
 

توصيات �جنة املراجعة ال�ي يوجد �عارض بي��ا و��ن قرارات مجلس اإلدارة، أو ال�ي رفض ا�جلس األخذ ��ا �ع�ن 
 عتبار �شأن مراجع ا�حساباتاإل 

 .الشأن ��ذا توصيات توجد ال 
 

    العقو�ات املفروضة ع�� الشركة من هيئة السوق املالية وا�جهات اإلشرافية األخرى  .٢٧

 .م٢٠١٩لم تفرض أي غرامة مالية أو غ�� مالية ع�� الشركة خالل عام 
 

 مجلس أعضاء وأسماءم ٢٠١٩األخ��ة  املالية السنة خال املنعقدة للمساهم�ن العامة ا�جمعيات بتوار�خ بيان .٢٨

 ا�جمعيات لهذه ا�حاضر�ن اإلدارة
 

 اتجتماعو�و�ح ا�جدول أدناه أسماء حضور أعضاء مجلس اإلدارة ال  ثن�نإ�ن اجتماعم ٢٠١٩خالل عام  قدعُ 
 :م٢٠١٩خالل عام  العامةا�جمعية 

 

 صفة العضو�ة املنصب اسم العضو

 (االجتماع األول)

 م٢٠١٩ مايو  ٢١
 عادية)عامة  جمعية( 

 )الثا�ي(االجتماع 
 م٢٠١٩ أغسطس ١

 عادية)الغ�� عامة  جمعية( 

جتماعات عدد اال 
ال�ي حضرها 

 العضو

 ٢ √ √ غ�� تنفيذي رئيس ا�جلس  غالب آل خالد الشر�ف
 ٢ √ √ مستقل نائب رئيس ا�جلس ع�� حف�يحمد أ. صا�ح املهندس
 ٢ √ √ مستقل مجلس اإلدارة عضو  عمرو محمد خاشق��. األستاذ
 ١ √ × غ�� تنفيذي مجلس اإلدارة عضو  عبدهللا ع�� الفراج. األستاذ
 ٢ √ √ غ�� تنفيذي مجلس اإلدارة عضو  باشني�ي محمد خالد. األستاذ
 ٢ √ √ مستقل اإلدارةمجلس  عضو  جمال جميل مالئكة. األستاذ

 ٠ × × غ�� تنفيذي مجلس اإلدارة عضو  ديرهايمر. مانفر�د الدكتور 
 ٠ × × غ�� تنفيذي مجلس اإلدارة عضو  محمد أويس أنصاري . األستاذ
 ٢ √ √ غ�� تنفيذي مجلس اإلدارة عضو  ولفجانج جيموند. األستاذ

 ١ × √ مستقل من خارج ا�جلس رئيس �جنة املراجعة طالبالدكتور. صالح خالد ال

 

جراءات ال�ي اتخذها أعضاء مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائھ بمق��حات املساهم�ن وم�حوظا��م حيال الشركة إل ا

 وأدا��ا

 ساهم�نامل عن مفصالً  تقر�راً  تتضمنوأعضاء مجلس اإلدارة  العليا لإلدارة دور�ة تقار�ر  ا�حوكمة إدارة تقدم
 .مالحظا��م أو  املساهم�ن استفسارات �افة عن بالرد الشركة تقوم كما األسهم، وحركة
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 وأسبا��ا الطلبات تلك وتوار�خ املساهم�ن ل�جل الشركة طلبات عدد .٢٩

 ) مرات و�و�ح ا�جدول أدناه أسباب الطلب:١٠تم طلب �جل املساهم�ن (م ٢٠١٩م خالل العا

 أسباب الطلب ملف امللكياتتار�خ  ل�جل املساهم�ن عدد طلبات الشركة

 إجراءات الشركة م٢٠١٩ يناير  ٣ ١طلب رقم 

 إجراءات الشركة م٢٠١٩ ف��اير  ١١ ٢طلب رقم 

 إجراءات الشركة م٢٠١٩ مارس ٥ ٣طلب رقم 

 إجراءات الشركة م٢٠١٩ إبر�ل ٣ ٤رقم طلب 

 �جمعية العامةا م٢٠١٩ مايو  ١٩ ٥طلب رقم 

 إجراءات الشركة م٢٠١٩ يونيو  ١٨ ٦طلب رقم 

 إجراءات الشركة م٢٠١٩ يوليو  ١ ٧طلب رقم 

 ا�جمعية العامة م٢٠١٩ يوليو  ١٧ ٨طلب رقم 

 إجراءات الشركة م٢٠١٩أكتو�ر  ١ ٩طلب رقم 

 إجراءات الشركة م٢٠١٩ د�سم��  ٢٩ ١٠طلب رقم 

 نتائج املراجعة السنو�ة لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة .٣٠

من �جنة م  �عمليات مراجعة دور�ة حسب خطة املراجعة املعتمدة ٢٠١٩خالل عام  قامت املراجعة الداخلية
الداخلية و من  الرقابة فاعلية من املراجعة وال�ي شملت ا�شطة العمليات التشغيلية و اإلدار�ة و املالية للتحقق

  .ثم ترفع تقار�رها إ�� �جنة املراجعة و اإلدارة التنفيذية متضمنة املالحظات والتوصيات ال�ي يتم التوصل لها
 

عملية تقييم لفاعلية نظام الرقابة الداخلية، ضمن مهمة مراجع��م كما يقوم مراجعوا ا�حسابات ا�خارجيي�ن �
نواع بتنفيد تقييم مستمر �جميع ا اضافة لذلك يقوم مستشار ادارة ا�خاطر كة. للبيانات املالية ا�ختامية لشر 

يد بتنف دارة ا�خاطر إضافة لذلك يقوم مستشار إ( دارة ا�خاطر.إا�خاطر و مراجعة فاعلية تنفيد سياسات 
 .دارة ا�خاطر)إنواع ا�خاطر و مراجعة فاعلية تنفيد سياسات أتقييم مستمر �جميع 

 

 تقوم اإلدارة التنفيذية بالعمل ع�� تنفيذ اإلجراءات الت�حيحية، و لم تظهر عمليات املراجعة املشار ال��ا

 مالحظات جوهر�ة �� نظام الرقابة الداخلية للشركة. 

ن ل والتأكد مانفيذية بمراجعة وتقييم دوري لنظم املعلومات واجراءات غسل األمو من جان��ا تقوم اإلدارة الت
 التطبيق الفعال وال��ام الشركة بجميع اللوائح واألنظمة ذات العالقة. 

 ومعا�ج��ا املالحظات إلقفال الشركة إدارة قبل من املتخذة اإلجراءات جميع بمتا�عة املراجعة �جنة وتقوم

 جميع من املستلمة املالحظات متا�عة من بالتأكد املراجعة �جنة تقوم كما تكرارها عدم تضمن بالصورة ال�ي

 .بالشركة املتبعة الداخلية الرقابة إجراءات بفاعلية املراجعة �جنة قناعة �عزز  بما إقفالها ح�ى ا�جهات الرقابية
 

 للرقابة الداخلية ع�� أسس سليمة و�تم تنفيذه بفاعلية،أنھ تم إعداد نظام املراجعة  و�جنةيقر مجلس اإلدارة 

  و أنھ ال يوجد أي شك يذكر �شأن قدرة الشركة ع�� مواصلة �شاطها.
 

 حقوق مساه�ي الشركة  .٣١

 محرصًا من إدارة الشركة ول�حفاظ ع�� حقوق مساهم��ا، وتطبيقًا للعمل بمبدأ الشفافية واإلفصاح فقد ت
 :الداخليةتضم�ن البنود املذ�ورة أدناه �� النظام األسا��ي للشركة ولوائحها 

 

 حقوق املساهم�ن العامة
 

 يل��م مجلس اإلدارة بالعمل ع�� حماية حقوق املساهم�ن بما يضمن العدالة واملساواة بي��م. 
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سهم ، املالك�ن لذات فئة األ  التمي�� ب�ن املساهم�ن ميل��م مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة �عد  
 و�عدم حجب أي حق ع��م.

تب�ن الشركة �� أنظم��ا وسياسا��ا ولوائحها الداخلية االجراءات الالزمة لضمان ممارسة جميع املساهم�ن  
  �حقوقهم.

 

 

 ا�حقوق املرتبطة باألسهم 
 

 حق املساهم �� ا�حصول ع�� نصيب من األر�اح ال�ي يتقرر توزيعها.  

 هم �� ا�حصول ع�� نصيب من موجودات الشركة عند التصفية.حق املسا 

 حق املساهم �� حضور ا�جمعيات العامة واإلش��اك �� مداوال��ا والتصو�ت ع�� قرار��ا.  

 حق التصرف �� األسهم.  

 حق مراقبة اعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى املسؤولية ع�� أعضاء ا�جلس. 

اإلطالع ع�� دفاتر الشركة ووثائقها ويشمل ذلك البيانات حق االستفسار وطلب املعلومات وطلب  
واملعلومات ا�خاصة بنشاط الشركة واس��اتيجي��ا التشغيلية واالستثمار�ة بما ال يضر بمصا�ح الشركة وال 

 يتعارض مع  نظام الشر�ات ونظام السوق املالية ولوائحهما التنفيذية.

ببطالن قرارات ا�جمعية العامة ولية �� مواجه��م والطعن مساءلة أعضاء مجلس اإلدارة ورفع دعوى املسؤ  
 خاصة وفق الشروط والقيود الواردة �� نظام الشر�ات ونظام الشركة األساس.وا�

العامة غ��  أولو�ة االكتتاب باألسهم ا�جديدة ال�ي تصدر مقابل حصص نقدية ما لم توقف ا�جمعية 
األر�ع�ن �عد املائة من  للمادة ام الشركة األساس وفقاً العادية العمل بحق األولو�ة إذا نص ذلك �� نظ

 نظام الشر�ات.

 تقييد أسهمھ �� �جل املساهم�ن �� الشركة.  

الشركة �� موقعها  طلب االطالع ع�� ��خة من عقد تأسيس الشركة ونظامها األساس ما لم تنشرهما 
 إللك��و�ي.ا

 ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة و انتخا��م. 
 

 ساهم ع�� املعلوماتحصول املحق 
 

من  لتمك�ن املساهم يل��م مجلس اإلدارة بتوف�� املعلومات ال�املة والوا�حة وال�حيحة وغ�� املضللة 
 ممارسة حقوقھ ع�� أكمل وجھ وتقدم هذه املعلومات �� الوقت املناسب و�جري تحدي��ا بانتظام.

 ذات الفئة. لعموم املساهم�ن من حيث توفرها ،توفر الشركة املعلومات للمساهم بوضوحن أيجب  

 ومات.توف�� املعل يجب اتباع أك�� الوسائل فعالية �� التواصل مع املساهم�ن وعدم التمي�� بي��م �� 

 .التواصل مع املساهم�ن 

 املش��ك لألهداف يضمن مجلس اإلدارة تحقيق تواصل ب�ن الشركة و��ن مساهم��ا مبنيًا ع�� الفهم 
 صا�حها.االس��اتيجية للشركة وم

ع�� آراء املساهم�ن  بقية أعضاء مجلس اإلدارةطالع إ�عمل رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ع��  
 ومناقش��ا معهم.

للشركة ما لم يكن  �ن التدخل �� أعمال مجلس اإلدارة أو أعمال اإلدارة التنفيذيةماليجوز ألي من املساه 
ا�جمعية العامة للشركة وفقًا  التنفيذية أو التدخل من خاللعضوًا �� مجلس اإلدارة أو من اإلدارة 

 اإلدارة. الختصاصها أو �� حدود األوضاع ال�ي يج��ها مجلس

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 شركة مساهمة سعودية  - شركة األه�� للت�افل

 لایر سعودي ١٦٦٬٦٦٦٬٦٧٠ رأس املال الدفوع

  ٤٠٣٠١٧١٥٧٣رقم  ال�جل التجاري 

 ١١٩٩ ٦٩٠  ١٢ ٩٦٦+: هاتف

 ١٣٧٧ ٦٩٠  ٩٦٦١٢+: فاكس

 ا�خالدية  –شارع األم�� سلطان  ٨٧٤٦جدة  املركز الرئي��ي

  ٣٧٩١ -٢٣٤٢٣جدة  – ٤وحدة رقم 

www.alahlitakaful.com 

 )٧/٢٠٠٧٩(ت م ن/ب��خيص  النقد العر�ي السعوديخاضعة إلشراف ورقابة مؤسسة 
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