
(Ω2011/11/19 ≥aGƒŸG ) `g1432/12/23 ïjQÉàH Iô°ûædG √òg äQó°U

المستشار المالي
 ومدير االكتتاب 

الجهات المستلمةمتعهد التغطية

 ô¡¶J  øjòdG  IQGOE’G  ¢ù∏›  AÉ°†YCG  πªëàjh  .("áÄ«¡dG"`H  É¡«dEG  QÉ°ûŸGh)  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªŸÉH  á«dÉŸG  ¥ƒ°ùdG  áÄ«g  øY  IQOÉ°üdG  êGQOE’Gh  π«é°ùàdG  óYGƒb  äÉÑ∏£àe  Ö°ùM  É¡Áó≤J  ”  äÉeƒ∏©e  ≈∏Y  √òg  QGó°UE’G  Iô°ûf  …ƒà–"
 iôNCG  ™FÉbh  …CG  óLƒJ ’ ¬fCG  ,∫ƒ≤©ŸG  ó◊G ≈`̀dEGh  áæµªŸG  äÉ°SGQódG  ™«ªL AGô`̀LEG  ó©H  ,ºgOÉ≤àYGh  º¡ª∏Y Ö°ùM ¿hócDƒjh  ,√òg QGó°UE’G  Iô°ûf  ‘ IOQGƒ`̀dG  äÉeƒ∏©ŸG  ábO  øY á«dhDƒ°ùŸG  πeÉc  øjOôØæeh Ú©ªà› ê áëØ°U ≈∏Y ºgDhÉª°SCG
 É¡°ùØf  »∏îJh  ,É¡dÉªàcG  hCG  É¡àbóH  ≥∏©àJ  äGó«cCÉJ  …CG  »£©J  ’h  ,Iô°ûædG  √ò`̀g  äÉjƒàfi  øY  á«dhDƒ°ùe  …CG  ájOƒ©°ùdG  á«dÉŸG  ¥ƒ°ùdGh  áÄ«¡dG  πªëàJ  ’h  .á∏∏°†e  É¡«a  IOQGh  IOÉ``aEG  …CG  π©L  ≈`̀dEG  Iô°ûædG  ‘  É¡æ«ª°†J  Ωó`̀Y  …ODƒ`̀j  ¿CG  øµÁ

."É¡æe AõL …CG ≈∏Y OÉªàY’G øY hCG Iô°ûædG √òg ‘ OQh ÉªY èàæJ IQÉ°ùN …CG øY âfÉc Éª¡e á«dhDƒ°ùe …CG øe áMGô°U

(Ω2006/12/11 ≥aGƒŸG) `g1427/11/20 ïjQÉàH 262 ºbQ …QGRƒdG QGô≤dG ÖLƒÃ â°ù°SCÉJ ájOƒ©°S áeÉY áªgÉ°ùe ácô°T
4030171573 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdGh (Ω2006/12/13 ≥aGƒŸG) `g1427/11/22 ïjQÉJh 70/Ω ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°Sôª∏d kÉ≤ah

ájƒdhCG ¥ƒ≤M º¡°SCG QGó°UEG ≥jôW øY ∂dPh ä’ÉjQ 10 ÉgQób á«ª°SG áª«b kÓeÉ°T óMGƒdG º¡°ù∏d ∫ÉjQ 12 ≠∏Ñj ìôW ô©°ùH …OÉY º¡°S 6^666^667 ìôW
‹É◊G ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe %66^67 IOÉjõdG áÑ°ùf ≠∏ÑJh …Oƒ©°S ∫ÉjQ 66^666^670 ÉgQGó≤e ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ‘ IOÉjR πã“h

:ÜÉààc’G IÎa

(Ω2011/11/26 ≥aGƒŸG)  `g1433/1/ 1 Ωƒj øe    
(Ω2011/12/4 ≥aGƒŸG)  `g1433/1/9 Ωƒj ≈dEG         

 Ωƒ°Sôª∏d kÉ≤ah (Ω2006/12/11 ≥aGƒŸG) `g1427/11/20 ïjQÉàH 262 ºbQ …QGRƒdG QGô≤dG ÖLƒÃ â°ù°SCÉJ ájOƒ©°S áeÉY áªgÉ°ùe ácô°T »g ,("πaÉµà∏d »∏gC’G" hCG "ácô°ûdG" `H ó©H Éª«a É¡«dEG QÉ°ûj) πaÉµà∏d »∏gC’G ácô°T
 ácô°ûdG  ∫Ée  ¢`̀SCGQ  ≠∏Ñjh  .(Ω2007/08/04  ≥aGƒŸG)  ```̀g1428/07/21  ïjQÉàH  IóL  áæjóe  øe  QOÉ°üdG  4030171573  ºbQ  …QÉéàdG  πé°ùdGh  (Ω2006/12/13  ≥aGƒŸG)  ```̀g1427/11/22  ïjQÉJh  70/Ω  ºbQ  »µ∏ŸG

.πeÉµdÉH áª«≤dG áYƒaóe óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQób á«ª°SG áª«≤H º¡°S ÚjÓe Iô°ûY (10^000^000) ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e áFÉe (100^000^000)

 ä’ÉjQ 10 ÉgQób á«ª°SG áª«b kÓeÉ°T óMGƒdG º¡°ù∏d ∫ÉjQ 12 ≠∏Ñj ìôW ô©°ùH ("Iójó÷G º¡°SC’G" hCG "ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG") ójóL º¡°S 6^666^667 ìôW ‘ ("ÜÉààc’G") ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G Gòg πãªàj
.º¡°S 16^666^667 ≈dEG º¡°S 10^000^000 øe ("º¡°SC’G") ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ º¡°SCG IOÉjõd ∂dPh ,("ìô£dG ô©°S") ájOƒ©°S

 áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG Ωƒj ∫hGóJ ájÉ¡f ‘ ácô°ûdG äÓé°S ‘ ("≥ëà°ùŸG ºgÉ°ùŸG" `H øjOôØæeh "Ú≤ëà°ùŸG ÚªgÉ°ùŸG" `H Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûjh) øjó«≤ŸG º¡°SC’G á∏ª◊ áMhô£ŸG ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G ¿ƒµ«°S
.á«≤MC’G ïjQÉJ ‘ Ú≤ëà°ùŸG ÚªgÉ°ùŸG πÑb øe ácƒ∏‡ º¡°SCG 3 πµd øjójóL (2) Úª¡°S áÑ°ùæH º¡°SC’G QGó°UEG ºà«°Sh .("á«≤MC’G ïjQÉJ") (Ω2011/11/19 ≥aGƒŸG) `g1432/12/23 ïjQÉàH ájOÉ©dG ÒZ

 ¿EG – ÉgƒªgÉ°ùe É¡«a Öààµj ⁄ »àdGh á«≤ÑàŸG ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG ´RƒJ ±ƒ°Sh .á«≤MC’G ïjQÉJ ‘ áªFÉb º¡°SCG øe ¬fƒµ∏Á Ée áÑ°ùæH ÜÉààc’G GƒÑ∏W øjòdG Ú≤ëà°ùŸG ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG ¢ü«°üîJ ºà«°Sh
 º¡°SC’G Qƒ°ùc ™ªL ºà«°ùa ,º¡°SC’G Qƒ°ùc »≤ëà°ùŸ áÑ°ùædÉH ÉeCG ."ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T" º°ùb ‘ í°Vƒe ƒg Ée Ö°ùM º¡H á°UÉÿG ájƒdhC’G ¥ƒ≤M áÑ°ùf øY ójõJ áÑ°ùæH GƒÑààcG øjòdG Ú≤ëà°ùŸG ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y – äóLh
 ó©Hh .á¶ØëŸG ‘ º¡°SC’G ´GójEG ïjQÉJ øe Ωƒj (30) RhÉéàJ ’ Ióe ∫ÓN É¡≤ëà°ùj »àdG Qƒ°ùµdG Ö°ùM πc á«≤MC’G ïjQÉJ ‘ º¡°SC’G á∏ªM ≈∏Y ìô£dG ô©°S øY ¢†FÉØdG ´Rƒj ºK ¥ƒ°ùdG ô©°ùH ´ÉÑJ ºK øeh IóMGh á¶Øfi ‘
 á°ù«FôdG äGQÉªãà°S’G øe AõL πjƒªàd ÜÉààc’G äÓ°üëàe ‘É°U ΩGóîà°SG ºà«°Sh .º¡°S 16^666^667 ácô°ûdG º¡°SCG OóY ≠∏Ñ«°Sh …Oƒ©°S ∫ÉjQ 166^666^670 ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ íÑ°üj ±ƒ°S ÜÉààc’G á«∏ªY ∫ÉªàcG

.("ÜÉààc’G äÓ°üëàe ΩGóîà°SG" º°ùb ™LGQ) ácô°û∏d Iójó÷G

 ≥aGƒŸG) `g1432/12/23 ïjQÉJ ‘h .áeRÓdG á«eÉ¶ædG äÉ≤aGƒŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ∂dPh ,ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ™aôH (Ω2011/2/15 ≥aGƒŸG) `g1432/3/12 ïjQÉàH ó≤©æŸG ¬YÉªàLG ‘ ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› ≈°UhCG óbh
.ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjõH IQGOE’G ¢ù∏› á«°UƒJ ≈∏Y ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G â≤aGh ,(Ω2011/11/19

 QÉ°ûj) Ú≤ëà°ùŸG ÚªgÉ°ùª∏d øµÁ å«M ,("ÜÉààc’G IÎa") (Ω2011/12/4 ≥aGƒŸG)  `g1433/1/9 Ωƒj πªY ájÉ¡f ≈àM ôªà°ùJh ,(Ω2011/11/26 ≥aGƒŸG)  `g1433/1/ 1 Ωƒj ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G IÎa CGóÑJ
 áÄ«g äÉª«∏©àd kÉ≤ah .("ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T" º°ùb ™LGQ) ÜÉààc’G IÎa ∫ÓN áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G ´hôa øe ´ôa …CG iód Iójó÷G º¡°SC’G ‘ ÜÉààc’G äÉÑ∏W Ëó≤J ("ÖààµŸG" `H øjOôØæeh "ÚÑààµŸG" `H Ú©ªà› º¡«dEG

."ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T" º°ùb ‘ í°Vƒe ƒg Éªc ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCÉH ÜÉààc’G ‘ º¡≤M ¿ƒ°SQÉÁ ’ øjòdG ÚªgÉ°ùŸG ¢†jƒ©àH á≤∏©àe á«dBG ≥«Ñ£J ºà«°S ¬fEÉa É¡JÉÑ∏£àe ™e kÉ«°TÉ“h ("áÄ«¡dG") á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG

 óYƒe ‘ (óLh ¿EG) ÜÉààc’G ¢†FÉa OQh á«FÉ¡ædG ¢ü«°üîàdG á«∏ªY øY ¿ÓYE’G ºàj ±ƒ°Sh ,áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G hCG ÜÉààc’G ôjóe øe äÉYÉ£≤à°SG hCG ä’ƒªY ¿hO ÚÑààµŸG ≈dEG (óLh ¿EG) ÜÉààc’G ¢†FÉa IOÉYEG ºàJ ±ƒ°Sh
.("¢†FÉØdG OQh ¢ü«°üîàdG – ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T" º°ùb ™LGQ) (Ω2011/12/12 ≥aGƒŸG) `g1433/1/17 √É°übCG

 πµd ≥ëjh ,óMGh äƒ°U ‘ ≥◊G ¬∏eÉ◊ º¡°S πc »£©jh .áªFÉ≤dG º¡°SCÓd kÉeÉ“ ájhÉ°ùeh πeÉµdÉH áª«≤dG áYƒaóe Iójó÷G º¡°SC’G ¿ƒµà°Sh .á«∏«°†ØJ ¥ƒ≤M ¬∏eÉ◊ º¡°S …CG ≈£©j ’h ,IóMGh áÄa øe ácô°ûdG º¡°SCG ™«ªL ¿EG
 á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG øY ácô°ûdG É¡æ∏©J ìÉHQCG ájCG Iójó÷G º¡°SC’G ≥ëà°ùà°Sh .É¡«a âjƒ°üàdGh ("áeÉ©dG á«©ª÷G") ÚªgÉ°ùª∏d áeÉ©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG Qƒ°†M º¡°S øjô°ûY (20) øY π≤j ’ Ée ∂∏Á ("ºgÉ°ùŸG") ºgÉ°ùe
 ácô°ûdG âeó≤J óbh .("¥ƒ°ùdG" hCG "∫hGóJ") ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ ácô°û∏d áªFÉ≤dG º¡°SC’G ∫hGóJ kÉ«dÉM ºàj .("ìÉHQC’G ™jRƒJ á°SÉ«°S" º°ùb ™LGQ) äóLh ¿EG á≤MÓdG á«dÉŸG äGƒæ°ùdG øYh Ω2011 Èª°ùjO 31 ïjQÉàH
 Iójó÷G º¡°SC’G ∫hGóJ CGóÑj ¿CG ™bƒàŸG øeh .áÄ«¡dG É¡àÑ∏W »àdG IójDƒŸG äGóæà°ùŸG áaÉch √òg QGó°UE’G Iô°ûf ≈∏Y á≤aGƒŸG â“h á«ª°SôdG áªFÉ≤dG ‘ Iójó÷G º¡°SC’G π«é°ùàd ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«¡d Ö∏£H
 ∑ƒæÑdGh äÉcô°û∏dh áµ∏ªŸG ‘ Úª«≤ŸGh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG »æWGƒŸ íª°ùoj ±ƒ°Sh .("ÚÑààµª∏d áª¡e ïjQGƒJ" º°ùb ™LGQ) ¢†FÉØdG OQh Iójó÷G º¡°SC’G ¢ü«°üîJ á«∏ªY øe AÉ¡àf’G ó©H Öjôb âbh ‘ ¥ƒ°ùdG ‘

.¥ƒ°ùdG ‘ º¡°SC’G ∫hGóJ ájGóH ó©H Iójó÷G º¡°SC’G ‘ ∫hGóàdÉH á«é«∏ÿG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcô°ûdGh ájOƒ©°ùdG QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh

.Iô°ûædG √òg ÖLƒÃ ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G ‘ QÉªãà°S’ÉH QGôb q…CG PÉîJG πÑb Ú≤ëà°ùŸG ÚªgÉ°ùŸG πÑb øe ájÉæ©H É¡«a øjOQGƒdG "IôWÉîŸG πeGƒY"h "ΩÉg QÉ©°TEG "»ª°ùb á°SGQOh πeÉµdÉH √òg QGó°UE’G Iô°ûf IAGôb »¨Ñæj

www.alahlitakaful.com

نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية
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إشعار هام
طلبات  تقدمي  وعند  لالكتتاب.  املطروحة  الأولوية  اأ�سهم حقوق  وعن  للتكافل«(  »الأهلي  اأو  )»ال�سركة«  للتكافل  الأهلي  �سركة  وافية عن  تفا�سيل  )»الن�سرة«(  هذه  الإ�سدار  ن�سرة  تقدم 
منها  ن�سخ  على  احل�سـول  ميكن  والتي  الن�سـرة  هذه  حتتـويها  التي  املعلـومات  اإلى  ت�ستنـد  طلبـاتهم  اأن  اأ�سا�س  على  امل�ستثمرين  معاملة  �ستتم  لالكتتاب،  املطروحة  الأ�سهم  يف  الكتتاب 
املايل:  امل�ست�سار  موقع  اأو   www.alahlitakaful.com الإلكرتوين:  ال�سركة  موقع  زيارة  طريق  عن  اأو  امل�ستلمة  اجلهات  ومن  الكتتاب  مدير  ومن  لل�سركة  الرئي�س  املقر   من 

www.cma.org.sa :اأو موقع هيئة ال�سوق املالية www.aldukheil.com.sa

لقد قامت ال�سركة بتعيني جمموعة الدخيل املالية كم�ست�سار مايل ومدير لالكتتاب )»امل�ست�سار املايل«(، كما عينت اجلزيرة كابيتال كمتعهد لتغطية الكتتاب )»متعهد التغطية«( وذلك فيما 
يتعلق بطرح اأ�سهم حقوق الأولوية لزيادة راأ�س مال ال�سركة )»الكتتاب«(.

حتتوي ن�سرة الإ�سدار هذه على تفا�سيل مت تقدميها ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية باململكة. ويتحمل اأع�ساء جمل�س الإدارة الواردة اأ�سماوؤهم يف 
�سفحة »ج« جمتمعني ومنفردين كامل امل�سوؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة، ويوؤكدون ح�سب علمهم واعتقادهم بعد اإجراء الدرا�سات املمكنة واإلى احلد املعقول، اأنه ل توجد 

اأي وقائع اأخرى ميكن اأن يوؤدي عدم ت�سمينها يف الن�سرة اإلى جعل اأي اإفادة واردة فيها م�سللة.

اإن ال�سركة قامت بالتحريات املعقولة للتاأكد من �سحة املعلومات التي ت�سمنتها هذه الن�سرة يف تاريخ اإ�سدارها، واإن جزءًا كبريًا من املعلومات الواردة عن ال�سوق والقطاعات ماأخوذ من 
م�سادر خارجية، ومع اأنه ل يوجد لدى ال�سركة اأو جمموعة الدخيل املالية اأو اأي من م�ست�ساري ال�سركة الذين تظهر اأ�سماوؤهم يف ال�سفحة »هـ ، و« اأي �سبب لالعتقاد باأن املعلومات الواردة 
عن ال�سوق والقطاعات تعترب غري دقيقة يف جوهرها، اإل اأنه مل يتم التحقق ب�سورة م�ستقلة من املعلومات املدرجة يف هذه الن�سرة عن ال�سوق والقطاعات. وعليه فاإنه ل يوجد اأي بيان اأو 

�سمان ب�سحة اأو اكتمال هذه املعلومات.

اإن املعلومات التي ت�سمنتها هذه الن�سرة يف تاريخ اإ�سدارها عر�سة للتغيري، ل�سيما اأن الو�سع املايل لل�سركة وقيمة الأ�سهم ميكن اأن تتاأثر ب�سورة �سلبية باأية تطورات م�ستقبلية مثل الت�سخم 
ومعدلت الفائدة وال�سرائب وغريها من العوامل اخلارجة عن اإرادة ال�سركة. ول يجب اعتبار اأو تف�سري اأو العتماد على حترير هذه الن�سرة ول اأية ات�سالت �سفهية اأو كتابية اأو مطبوعة 

فيما يتعلق بالأ�سهم اجلديدة املطروحة لالكتتاب باأي �سكل من الأ�سكال كوعد اأو تعهد فيما يتعلق بالأرباح اأو النتائج اأو الأحداث امل�ستقبلية.

ل يجوز اعتبار ن�سرة الإ�سدار هذه مبثابة تو�سية من جانب ال�سركة اأو من اأع�ساء جمل�س اإدارتها اأو اأي من م�ست�ساريها للم�ساركة يف عملية الكتتاب. وتعترب املعلومات املوجودة يف ن�سرة 
الإ�سدار هذه ذات طبيعة عامة مت اإعدادها بدون الأخذ يف العتبار الأهداف ال�ستثمارية الفردية اأو الو�سع املايل اأو الحتياجات ال�ستثمارية اخلا�سة. ويتحمل كل م�ستلم لن�سرة الإ�سدار 
هذه، وقبل اتخاذ قرار بال�ستثمار، م�سوؤولية احل�سول على ا�ست�سارة مهنية م�ستقلة بخ�سو�س الكتتاب لتقييم مدى مالءمة هذا ال�ستثمار واملعلومات املدرجة بخ�سو�سه يف هذه الن�سرة 

لالأهداف والأو�ساع والحتياجات املالية اخلا�سة به.

يقت�سر الكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولوية هذا على امل�ساهمني امل�ستحقني املقيدين يف �سجالت ال�سركة يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ 1432/12/23هـ 
)املوافق 2011/11/19م(. كما يحظر �سراحة توزيع هذه الن�سرة اأو بيع الأ�سهم اجلديدة يف اأي دولة اأخرى. وتطلب ال�سركة ومدير الكتتاب من متلقي هذه الن�سرة التعرف على اأية قيود 

نظامية ومراعاة التقيد بها.

اإن طرح اأ�سهم حقوق الأولوّية مبوجب هذه الن�سرة يتوقف على موافقة امل�ساهمني، ولقد مت ن�سر دعوة لنعقاد اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة للموافقة على اإ�سدار اأ�سهم حقوق الأولوّية 
بتاريخ 1432/12/23هـ )املوافق 2011/11/19م(. وعلى امل�ساهمني العلم باأنه اإذا مل يتم احل�سول على موافقة امل�ساهمني على طرح اأ�سهم حقوق الأولوّية هذه، فاإن اإ�سدار اأ�سهم حقوق 

الأولوّية �سيتوقف، وحينها تعترب هذه الن�سرة لغيه، ويف هذه احلال �سيتم اإ�سعار امل�ساهمني بذلك.

بيانات القطاع والسوق
مت احل�سول على املعلومات املتعلقة بال�سوق والقطاع من م�سادر متوفرة على نطاق عام، وت�سمل هذه امل�سادر موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وال�سركة ال�سوي�سرية لإعادة التاأمني »�سوي�س ري«. 

موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي: �

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي هي البنك املركزي للمملكة العربية ال�سعودية، وقد تاأ�س�ست يف عام 1372هـ )1952م( لال�سطالع مبجموعة من املهام اأهمها:

اإ�سدار العملة الوطنية )الريال ال�سعودي(.	 
القيام بدور م�سرف احلكومة.	 
مراقبة البنوك التجارية والإ�سراف على �سركات التاأمني.	 
اإدارة احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي.	 
اإدارة ال�سيا�سة النقدية للمحافظة على ا�ستقرار الأ�سعار واأ�سعار ال�سرف.	 
ت�سجيع منو النظام املايل وامل�سريف و�سمان �سالمته. 	 

اإن املعلومات امل�ستقاة من تقرير درا�سة �سوق التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية لعام 2010م املعد بوا�سطة موؤ�س�سة النقد والتي مت ا�ستخدامها يف هذه الن�سرة معلومات متاحة للعموم 
وبالتايل ل يتطلب الأمر احل�سول على اأي موافقة ل�ستخدام هذه املعلومات. 
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�ل�سركة �ل�سوي�سرية لإع�دة �لت��مني »�سوي�س ري«: �

هي �سركة عاملية رائدة يف جمال اإعادة التاأمني تاأ�س�ست مبدينة زيورخ ب�سوي�سرا يف عام 1863م ومتار�س ن�ساطها يف اأكرث من 25 دولة حول العامل وت�سدر تقارير عن قطاع التاأمني يف العامل. 
وتعترب املعلومات امل�ستقاة من تقارير نظرة عن التاأمني العاملي لعام 2009م والتاأمني يف العامل لعام 2010م املعدة بوا�سطة �سوي�س ري والتي مت ا�ستخدامها يف هذه الن�سرة معلومات متاحة 

للعموم وبالتايل ل يتطلب الأمر احل�سول على اأي موافقة ل�ستخدام هذه املعلومات.

وقد قامت ال�سركة مبراجعة هذه املعلومات وتعتقد اأنها دقيقة ومت ا�ستخدامها ب�سكل دقيق لأغرا�س هذه الن�سرة.

المعلومات المالية
اإن القوائم املالية املراجعة للفرتة املالية من 8 يوليو 2007م اإلى 31 دي�سمرب 2008م ولل�سنتني املاليتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2009م و2010م والقوائم املالية املفحو�سة لفرتة الربع 
الأول املنتهي يف 31 مار�س 2011م والإي�ساحات املرفقة بها والتي مت اإدراجها يف هذه الن�سرة، قد مت اإعدادها وفقًا للمعايري الدولية اخلا�سة بالتقارير املالية. متت مراجعة القوائم املالية 

من قبل مكتب الب�سام ومكتب اإرن�ست ويونغ، وتقوم ال�سركة باإ�سدار بياناتها املالية بالريال ال�سعودي.

التوقعات واإلفادات المستقبلية
لقد مت اإعداد التوقعات التي ت�سمنتها هذه الن�سرة على اأ�سا�س افرتا�سات حمددة ومعلنة، وقد تختلف ظروف الت�سغيل امل�ستقبلية عن تلك الفرتا�سات، وبالتايل فاإنه ل يوجد �سمان اأو 

تعهد فيما يتعلق بدقة اأو اكتمال اأي من هذه التوقعات.

متثل بع�س التوقعات الواردة يف ن�سرة الإ�سدار »اإفادات م�ستقبلية«. وي�ستدل على هذه الإفادات امل�ستقبلية عن طريق ا�ستخدام بع�س الكلمات مثل »تخطط« اأو »تقدر« اأو »تعتقد« اأو »تتوقع« 
اأو »رمبا« اأو »�سوف« اأو »ينبغي« اأو »من املتوقع« اأو »�سيكون« اأو »ُيخمن« اأو ال�سيغ النافية لهذه املفردات وغريها من املفردات املقاربة اأو امل�سابهة لها يف املعنى. وتعك�س هذه الإفادات وجهة 
نظر ال�سركة احلالية فيما يتعلق باأحداث م�ستقبلية ولكنها لي�ست �سمانًا لالأداء امل�ستقبلي. كما اأن هناك العديد من العوامل التي قد توؤثر يف الأداء الفعلي اأو الإجنازات اأو النتائج التي 
حتققها ال�سركة وتوؤدي اإلى اختالفها ب�سكل كبري عما كان متوقعًا �سراحًة اأو �سمنيًا يف الإفادات امل�ستقبلية املذكورة. وقد مت ا�ستعرا�س بع�س املخاطر اأو العوامل التي ميكن اأن توؤدي اإلى 
مثل هذا الأثر ب�سورة اأكرث تف�سياًل يف ق�سم »عوامل املخاطرة« من هذه الن�سرة يف �سفحة »3«. ويف حال حتقق واحد اأو اأكرث من هذه املخاطر اأو الأمور غري املتيقنة اأو ثبت عدم �سحة اأو 

دقة اأي من الفرتا�سات التي مت العتماد عليها، فاإن النتائج الفعلية قد تختلف ب�سكل جوهري عن تلك املو�سحة يف هذه الن�سرة.

ومع مراعاة متطلبات قواعد ت�سجيل واإدراج الأ�سهم، فاإن ال�سركة تلتزم بتقدمي ن�سرة اإ�سدار تكميلية لهيئة ال�سوق املالية اإذا تبني لل�سركة يف اأي وقت بعد �سدور موافقة الهيئة على ن�سرة 
اأو اأي م�ستند مطلوب مبوجب قواعد الت�سجيل  اأمور جوهرية واردة يف ن�سرة الإ�سدار  اأ�سهمها يف القائمة الر�سمية، وذلك عند: )1( حدوث اأي تغري ملحوظ يف  الإ�سدار وقبل ت�سجيل 
والإدراج اأو )2( ظهور اأي م�سائل اإ�سافية مهمة كان يتوجب ت�سمينها يف ن�سرة الإ�سدار. وفيما عدا احلالتني املذكورتني، فاإن ال�سركة ل تعتزم حتديث اأو تعديل اأية معلومات عن القطاع اأو 
ال�سوق اأو اإفادات التوقعات امل�ستقبلية الواردة يف هذه الن�سرة، �سواء كان ذلك نتيجة ملعلومات جديدة اأو اأحداث م�ستقبلية اأو غري ذلك. ونتيجة لهذه املخاطر وغريها، وحلالت عدم التيقن 
والفرتا�سات، فاإن الأحداث والظروف اخلا�سة بالتوقعات امل�ستقبلية الواردة يف هذه الن�سرة قد ل حتدث بال�سكل الذي تتوقعه ال�سركة، اأو قد ل حتدث اإطالقًا. وعليه، يجب على امل�ساهمني 

امل�ستحقني اأن يدر�سوا جميع اإفادات التوقعات امل�ستقبلية يف �سوء هذه الإي�ساحات، واأن ل يعتمدوا على هذه الإفادات ب�سكل اأ�سا�سي.
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دليل الشركة

مجلس إدارة الشركة

مجلس إدارة األهلي للتكافل

عدد االأ�سهمالعمراجلن�سيةال�سفةالتمثيلاملن�سباال�سم

املعت�سم باهلل حممد يو�سف زينل علي ر�سا
رئي�س جمل�س 

الإدارة
501.000�سعوديغري تنفيذي/ م�ستقل	

عادل �سالح �سعد احلوار
ع�سو جمل�س 

الإدارة
441.000�سعوديغري تنفيذي/ غري م�ستقلالبنك الأهلي التجاري

عبد الرزاق حممد اخلريجي
ع�سو جمل�س 

الإدارة
571.000�سعوديغري تنفيذي/ غري م�ستقلالبنك الأهلي التجاري

ديفيد جرانت جونز
ع�سو جمل�س 

الإدارة
531.000بريطاينغري تنفيذي/ غري م�ستقلالبنك الأهلي التجاري

د. مانفرد جوزيف ديرهامير
ع�سو جمل�س 

الإدارة
FWU AG 591.000اأملاينغري تنفيذي/ غري م�ستقل�سركة

اأرين يوهان�س رييف
ع�سو جمل�س 

الإدارة
FWU AG 561.000اأملاينغري تنفيذي/ غري م�ستقل�سركة

يوفا هانز رويرت
ع�سو جمل�س 

الإدارة
VHV 551.000اأملاينغري تنفيذي/ غري م�ستقل�سركة

�سالح اأحمد على حفني
ع�سو جمل�س 

الإدارة
521.000�سعوديغري تنفيذي/ م�ستقل	

عمرو حممد خالد خا�سقجي
ع�سو جمل�س 

الإدارة
581.000�سعوديغري تنفيذي/ م�ستقل	

في�سل م�سطفى ر�سيد الكردي  
ع�سو جمل�س 

الإدارة
561.000�سعوديغري تنفيذي/ م�ستقل	

د. عبد الروؤوف �سليمان باناجة
ع�سو جمل�س 

الإدارة
641.000�سعوديغري تنفيذي/ م�ستقل	

امل�سدر: الأهلي للتكافل 
مالحظة: ل ميلك اأي ع�سو جمل�س اإدارة 5% اأو اأكرث من اأ�سهم �سركة الأهلي للتكافل وفقًا للمادة 38)1( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين.

مالحظة: متثل الأ�سهم التي ميلكها اأع�ساء جمل�س الإدارة )1.000 �سهم( اأ�سهم  تاأهيل لع�سوية املجل�س بح�سب املادة 68 من نظام ال�سركات.
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عنوان الشركة

�سركة �ل�هلي للتك�فل
حي اخلالدية، طريق الأمري �سلطان، مركز اخلالدية لالأعمال

�س.ب 48510، جدة 21582
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 6901199	2	966+
فاك�س: 6901377	2	966+

www.alahlitakaful.com :موقع اإلكرتوين

الممثل المفوض 

�إيه�ب يو�سف لنج�وي
�س.ب 48510، جدة 21582

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 6901199	2	966+
فاك�س: 6901377	2	966+

E.linjawi@alahlitakaful.com :بريد اإلكرتوين

أمين مجلس اإلدارة

��ن�س عبد �لعزيز عقل
�س.ب 48510، جدة 21582

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 6901199	2	966+
فاك�س: 6901377	2	966+

a.akel@alahlitakaful.com :بريد اإلكرتوين

مسجل األسهم

�ل�سوق �مل�لية �ل�سعودية )تـد�ول(
اأبراج التعاونية، 700 طريق امللك فهد

�س.ب 60612، الريا�س 11555
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 2181200	1	966+
فاك�س: 2181260	1	966+

www.tadawul.com.sa :موقع اإلكرتوين

البنك الرئيسي للشركة

�لبنك �ل�هلي �لتج�ري
طريق امللك عبد العزيز

�س.ب 3555، جدة 21481
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 6493333	2	966+ 
فاك�س: 6433281	2	966+

www.alahli.com :موقع اإلكرتوين
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األطراف الرئيسة المشاركة في االكتتاب

المستشار المالي ومدير االكتتاب

جمموعة �لدخيل �مل�لية
�سارع املعذر

�س.ب 2462، الريا�س 11451
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 2927788	1	966+ 
فاك�س: 4787569	1	966+ 

www.aldukheil.com.sa :موقع اإلكرتوين

المستشار القانوني لالكتتاب

مكتب حممد �إبر�هيم �لعم�ر لال�ست�س�ر�ت �لق�نونية )ب�لتع�ون مع كينج �آند 
�سبولدجن(

برج مركز اململكة، طريق امللك فهد
الريا�س 12214	9597

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 2110034	1	966+  
فاك�س: 2110033	1	966+

المحاسب القانوني )الحالي(

�رن�ست ويونغ 
مركز النخيل، حي احلمراء 	 طريق املدينة

�س.ب 1994، جدة 21441
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 6671040 	 2 	 966+ 
فاك�س: 6672129 	 2 	 966+

www.ey.com :موقع الكرتوين

المحاسب القانوني )السابق(

�لب�س�م – حم��سبون ق�نونيون و��ست�س�ريون
مركز اخلليج، طريق املدينة
�س.ب 14114، جدة 21424

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 6691540	2	966+ 
فاك�س: 6690015	2	966+

www.albassamcpa.com :موقع اإلكرتوين
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مستشار العناية المهنية المالية

�جلريد و�سرك�ه، ��حد ��ع�س�ء بر�ي�س وتره�و�س كوبرز
جدة، �سارع التحلية، مركز جميل – الدور اخلام�س

�س.ب 16415، جدة 21464
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف : 6104400 	 2 	 966+
فاك�س : 6104411 	 2 	 966+

www.pwc.com.sa :موقع اإلكرتوين
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الخبير االكتواري

�سركة ��ف دبليو يو ◊لول �لتك�فل �لع�ملية 
حممد اأوي�س اأن�ساري 	 رئي�س اكتواريني 

الفَتان كارن�سي هاو�س – الطابق 16
مركز دبي املايل العاملي

�س. ب. 482026
دبي – الإمارات العربية املتحدة
هاتف: 413 	4175 	4 	 971+ 
فاك�س: 555 	4175 	4 	 971+

M.Ansari@fwugroup.com :بريد الكرتوين

المستشار اإلعالني

Advert One

�سركة ال�سواف العاملية
مركز ال�سفوة التجاري، ال�سليمانية

�س ب 43307، الريا�س 11561، اململكة العربية ال�سعودية 
هاتف: 6632 288	1	966+ 
فاك�س: 6631 288	1	966+ 

www.advert1.com :املوقع الإلكرتوين

تنوي¬: جميع اجلهات املذكورة اأعاله قد اأعطت موافقتها الكتابية على ن�سر اأ�سمائها وعناوينها و�سعاراتها والإ�سارة اإلى اإفاداتها يف هذه الن�سرة، ومل يتم �سحب تلك املوافقة حتى تاريخ 
هذه الن�سرة.

متعهد تغطية االكتتاب
�جلزيرة ك�بيت�ل 

جدة، طريق املدينة، مركز امل�ساعدية التجاري
�س.ب 6277، جدة 21442

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 6692669 	 2 	 966+
فاك�س: 6618279 	 2 	 966+

www.aljaziracapital.com.sa :املوقع اللكرتوين
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الجهات المستلمة
م�سرف �لر�جحي

�س.ب 27 الريا�س 11411 ، اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 4629922	1	966+ 
فاك�س: 4624311	1	966+

www.alrajhibank.com.sa :موقع اإلكرتوين

جمموعة �س�مب� �مل�لية
�س. ب. 833 الريا�س 11421، اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 477477	1	966+
فاك�س: 4799402	1	966+

www.samba.com.sa :موقع اإلكرتوين

�لبنك �ل�هلي �لتج�ري
�س.ب 3555، جدة 21481، اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 6493333	2	966+ 
فاك�س: 6433281	2	966+

www.alahli.com :موقع اإلكرتوين

�لبنك �ل�سعودي �لربيط�ين
�س.ب 9084 الريا�س 11413 ، اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4050677	1	966+ 
فاك�س: 4050660	1	966+

www.sabb.com :موقع اإلكرتوين

بنك �لري��س
�س.ب 22622 الريا�س 11614، اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4013030	1	966+ 
فاك�س: 4042707	1	966+

www.riyadbank.com :موقع اإلكرتوين

بنك �جلزيرة 
فرع جدة

�س.ب 6277، جدة 21442، اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 6518070 	 2 	 966+
فاك�س: 6532478 	 2 	 966+

www.baj.com.sa :املوقع اللكرتوين

جمموعة �لدخيل �مل�لية
�س.ب 2462 الريا�س 11451 ، اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 2927788	1	966+ 
فاك�س: 4787795	1	966+

www.aldukheil.com.sa :موقع اإلكرتوين

�سركة جدوى لال�ستثم�ر
�س.ب 60677 الريا�س 11555، اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 2791111	1	966+ 
فاك�س: 2791571	1	966+

www.jadwa.com.sa :موقع اإلكرتوين
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ملخص االكتتاب

ال�سركة

�سركة الأهلي للتكافل، �سركة م�ساهمة �سعودية تاأ�س�ست مبوجب املر�سوم امللكي رقم م/70 وتاريخ 
1427/11/22هـ )املوافق 2006/12/13م(. متار�س ال�سركة اأعمالها مبوجب ال�سجل التجاري 
رقم 4030171573 ال�سادر من مدينة جدة بتاريخ 1428/07/21هـ )املوافق 2007/08/04م( 
وتاريخ  م ن/20079/7  رقم ت  ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  التاأمني من  اأعمال  وترخي�س 

1428/08/29هـ )املوافق 2007/09/11م(.

طرح اأ�سهم حقوق اأولويةطبيعة الطرح

12 ريال لل�سهم تدفع بالكامل عند الكتتاب�سعر الطرح

10 ريالت لل�سهمالقيمة اال�سمية

10.000.000 �سهم عادي مدفوع القيمة بالكاملجمموع االأ�سهم القائمة وامل�سدرة قبل االكتتاب 

100.000.000 ريالراأ�س مال ال�سركة احلايل

6.666.667 �سهمجمموع االأ�سهم املطروحة لالكتتاب

16.666.667 �سهمجمموع االأ�سهم بعد االكتتاب

66.67%ن�سبة الزيادة يف راأ�س املال

166.666.670 ريال �سعوديراأ�س املال بعد الزيادة

80.000.000 ريال �سعودياإجمايل ح�سيلة الطرح

5.500.000 ريال �سعوديتكاليف الطرح

74.500.000 ريال �سعودياإجمايل ح�سيلة الطرح بعد خ�سم تكاليف الطرح

تاريخ االأحقية
نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية والتي ت�سوت على الزيادة املقرتحة يف راأ�س 
املال بح�سب تو�سية جمل�س الإدارة، وذلك بتاريخ 1432/12/23هـ )املوافق 2011/11/19م(.

تبداأ فرتة الكتتاب يوم ال�سبت 1433/1/1هـ )املوافق 2011/11/26م(.بداية فرتة االكتتاب

تنتهي فرتة الكتتاب يوم الأحد 1433/1/9هـ )املوافق 2011/12/4م(.نهاية فرتة االكتتاب

يتم تخ�سي�س الأ�سهم يف يوم الأثنني 1433/1/17هـ )املوافق 2011/12/12م(.تاريخ التخ�سي�س

امل�ساهمون امل�ستحقون لالأ�سهم اجلديدة
امل�ساهمون امل�ستحقون املقيدون يف �سجالت ال�سركة يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة 

غري العادية.

امل�ساهمون امل�ستحقون غري امل�ساركني يف االكتتاب

اأ�سهم حقوق الأولوية عر�سه  �سيكون امل�ساهمون امل�ستحقون الذين ل ي�ساركون يف الكتتاب يف 
ال�سوق  هيئة  لتعليمات  ووفقًا  لهم حاليًا.  اململوكة  لالأ�سهم  الإجمالية  والقيم  الن�سبة  لنخفا�س 
اأو  كليًا  ي�ساركون  الذين ل  امل�ستحقني  امل�ساهمني  املالية ومتا�سيًا مع متطلباتها ف�سيـتم تعوي�س 
جزئيًا يف الكتتاب باأ�سهم حقوق الأولوية عن طريق منحهم تعوي�س، اإن وجد، يتم ح�سابه بح�سب 
30 يوم من  االآلية املو�شحة يف ق�شم »�شروط وتعليمات االكتتاب«، وذلك خالل مدة ال تتجاوز 

تاريخ التخ�سي�س ورد الفائ�س.

ا�ستخدام متح�سالت االكتتاب

ريال   74.500.000 الطرح  م�ساريف  خ�سم  بعد  الكتتاب  متح�سالت  �سايف  يبلغ  اأن  يتوقع 
�سعودي، وتنوي ال�سركة ا�ستخدام متح�سالت الكتتاب يف متويل خطط ال�سركة امل�ستقبلية لدعم 

منو اأعمالها وتطوير منتجات التاأمني احلالية واجلديدة.
ق�سم  )راجع  �سعودي  ريال   74.500.000 بحوايل  اخلطط  لهذه  الإجمالية  التكاليف  تقدر 
الإجمالية  التكاليف  هذه  تغطية  و�سيتم  الن�سرة(،  هذه  من  الكتتاب«  متح�سالت  »ا�ستخدام 

املتوقعة بالكامل عن طريق الكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولوية مو�سوع هذه الن�سرة.
ريال   166.666.670 اإلى  �سعودي  ريال   100.000.000 من  ال�سركة  مال  راأ�س  زيادة  �سيتم 
البالغة  الإ�سدار  عالوة  اإ�سافة  و�سيتم  �سعودي،  ريال   66.666.670 تبلغ  بزيادة  اأي  �سعودي، 

13.333.330 ريال �سعودي اإلى ح�ساب عالوة الإ�سدار �سمن حقوق امل�ساهمني.
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الكتتاب يف اأعداد اإ�سافية من الأ�سهم

اجلمعية  انعقاد  قبل  للتداول  اإقفال  اآخر  عند  ال�شركة  �شجالت  يف  امل�شجلني  للم�شاهمني  يحق 
العامة غري العادية التي توافق على زيادة راأ�س املال، طلب الكتتاب يف اأعداد اإ�شافية من الأ�شهم 
ار�س حق اأولوية الكتتاب فيها. ويكون الكتتاب باأحد الأ�شعار التالية فقط: لتغطية تلك التي مل يمُ

رح به ال�شهم اجلديد لالكتتاب.- 1 ال�شعر الذي طمُ

اإليه مبلغ يعادل 30% من - 2 �شافًا  رح به ال�شهم اجلديد لالكتتاب ممُ ال�شعر الذي طمُ
الفرق بني �شعر �شهم ال�شركة يف نهاية التداول الذي ي�شبق انعقاد اجلمعية العامة 
انعقاد  بعد  املمُعدل  ال�شهم  و�شعر  املال  راأ�س  زيادة  على  وافقت  التي  العادية  غري 
اجلمعية العامة غري العادية، م�شروبًا يف اأحقية ال�شهم لكل م�شاهم، مقربة اإلى 

اأقرب وحدة تغري ل�شعر ال�شهم.

اإليه مبلغ يعادل 60% من - 3 �شافًا  رح به ال�شهم اجلديد لالكتتاب ممُ ال�شعر الذي طمُ
الفرق بني �شعر �شهم ال�شركة يف نهاية التداول الذي ي�شبق انعقاد اجلمعية العامة 
انعقاد  بعد  املمُعدل  ال�شهم  و�شعر  املال  راأ�س  زيادة  على  وافقت  التي  العادية  غري 
اجلمعية العامة غري العادية، م�شروبًا يف اأحقية ال�شهم لكل م�شاهم، مقربة اإلى 

اأقرب وحدة تغري ل�شعر ال�شهم.

اإليه مبلغ يعادل 90% من - 4 �شافًا  رح به ال�شهم اجلديد لالكتتاب ممُ ال�شعر الذي طمُ
الفرق بني �شعر �شهم ال�شركة يف نهاية التداول الذي ي�شبق عقد اجلمعية العامة 
عقد  بعد  املعدل  ال�شهم  و�شعر  املال  راأ�س  زيادة  على  وافقت  التي  العادية  غري 
اجلمعية العامة غري العادية، م�شروبًا يف اأحقية ال�شهم لكل م�شاهم، مقربة اإلى 

اأقرب وحدة تغري ل�شعر ال�شهم.
و�شتكون اأ�شعار الكتتاب يف اأعداد اإ�شافية من الأ�شهم كما يلي: 12 ريال لل�شهم، 29٫80 ريال 
اأنه ل يجوز للم�شاهم امل�شتحق  لل�شهم، 47٫50 ريال لل�شهم، 65٫25 ريال لل�شهم، مع مراعاة 

اختيار اأكرث من �شعر واحد فقط لالأ�شهم الإ�شافية.

تخ�سي�ص الأ�سهم 

�شيخ�ش�س عدد )2( �شهم كحد اأدنى لكل )3( اأ�شهم من الأ�شهم اململوكة من قبل امل�شاهمني 
يكملون  وممن  لذلك  طلبًا  يقدمون  والذين  الأحقية،  تاريخ  يف  ال�شركة  �شجالت  يف  املقيدين 
اجلديدة  الأ�شهم  كامل  الكتتاب يف  ويف حال عدم  �شحيح.  ب�شكل  لالكتتاب  التقدم  اإجراءات 
ح�شب املعادلة املو�شحة اأعاله �شيتم تخ�شي�س الأ�شهم الإ�شافية للم�شاهمني امل�شتحقني الذين 
اأ�شهم زيادة عن الأ�شهم امل�شتحقة لهم بال�شعر الأعلى ثم الأقل فالأقل من الأ�شعار  اكتتبوا يف 
�أي �سعر  وتعليمات �الكتتاب«. ويف حال ز�دت طلبات �الكتتاب عند  �ملو�سحة يف ق�سم »�سروط 
من الأ�شعار الواردة اأعاله عن الأ�شهم املتاحة للبيع �شيتم التوزيع بني املكتتبني وفقًا لن�شبة ما 
يتم  اجلديدة مل  الأ�شهم  من  اأ�شهم  اأية  التغطية  متعهدو  وي�شرتي  ال�شركة.  اأ�شهم  من  يلكونه 
الكتتاب بها خالل فرتة الكتتاب، اإن وجدت. اأما بالن�شبة مل�شتحقي ك�شور الأ�شهم، ف�شيتم جمع 
ك�شور الأ�شهم يف حمفظة واحدة ومن ثم تباع ب�شعر ال�شوق ثم يوزع الفائ�س عن �شعر الطرح على 
حملة �الأ�سهم يف تاريخ �الأحقية كل ح�سب �لك�سور �لتي ي�ستحقها )ر�جع ق�سم »�سروط وتعليمات 

الكتتاب«(.

رد الفائ�ص

�شوف تتم اإعادة فائ�س الكتتاب )اإن وجد( اإلى املكتتبني دون اأي عمولت اأو ا�شتقطاعات من 
الفائ�س  ورد  التخ�شي�س  عملية  عن  الإعالن  يتم  و�شوف  امل�شتلمة  اجلهات  اأو  الكتتاب  مدير 
اأق�شاه يوم الأثنني 1433/1/17هـ )املوافق 2011/12/12م( )ر�جع ق�سم »�سروط  يف موعد 

وتعليمات الكتتاب«(.

دفع مبالغ التعوي�ص
�شيتم دفع مبالغ التعوي�س للم�شاهمني الذين ل ي�شاركون كليًا اأو جزئيًا يف الكتتاب باأ�شهم حقوق 
الأولوية، اإن وجدت، خالل مدة ل تتجاوز 30 يوم من تاريخ التخ�شي�س ورد الفائ�س )راجع ق�شم 

»�سروط وتعليمات �الكتتاب«(.

�سروط الكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولوية 

يف  ال�شركة  �شجالت  يف  املقيدين  ال�شركة  م�شاهمي  على  الأولوية  حقوق  اأ�شهم  طرح  يقت�شر 
)املوافق  1432/12/23هـ  بتاريخ  العادية  غري  العامة  اجلمعية  انعقاد  تاريخ  يوم  تداول  نهاية 
املطروحة  الأ�شهم  اكتتاب يف  اأي منوذج  ال�شركة بحقها يف رف�س  2011/11/19م(. وحتتفظ 
– كلًيا اأو جزئًيا – ما مل ي�ستوف �لنموذج كافة �سروط �الكتتاب ومتطلباته. يجب تعبئة مناذج 
�لو�ردة  يف ق�سم )»�سروط وتعليمات �الكتتاب«( وال  للتعليمات  بالكامل طبقًا  طلبات �الكتتاب 
يجوز تعديل اأو �شحب اأي منوذج اكتتاب يف الأ�شهم املطروحة بعد تقديه. وي�شكل قبول النموذج 

من قبل �ل�سركة �تفاقًا ملزمًا بني �ملكتتب و�ل�سركة )ر�جع ق�سم »�سروط وتعليمات �الكتتاب«(.
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تداول االأ�سهم
يبداأ تداول الأ�سهم املطروحة لالكتتاب على نظام تداول عند ا�ستكمال كافة الإجراءات املتعلقة 

بت�سجيل الأ�سهم املطروحة وتخ�سي�سها.

اأ�سهم الت�سويت 
لل�سركة فئة واحدة فقط من الأ�سهم ولي�س لأي م�ساهم اأية حقوق ت�سويت تف�سيلية. ويحمل كل 
�سهم من الأ�سهم املطروحة حق الت�سويت، ولكل م�ساهم ميلك )20( ع�سرين �سهمًا على الأقل 

احلق يف ح�سور اجلمعية العامة والت�سويت فيها.

اأرباح االأ�سهم 
�ست�ستحق الأ�سهم املطروحة لالكتتاب اأية اأرباح تعلنها ال�سركة عن الفرتة منذ ابتداء الكتتاب 

وعن ال�سنوات املالية التي تليها )راجع ق�سم »�سيا�سة توزيع الأرباح«(.

القيود على االأ�سهم

ثالث  ملدة  ميلكونها  التي  الأ�سهم  يف  الت�سرف  جواز  عدم  لقيد  املوؤ�س�سون  امل�ساهمون  يخ�سع 
اإدراج  تاريخ  من  وذلك  احلظر«(  )»فرتة  �سهرًا  ع�سر  اثني  عن  منها  كل  تقل  ل  مالية  �سنوات 
اأ�سهم ال�سركة يف تداول. وبعد انق�ساء فرتة احلظر ينبغي احل�سول على موافقة هيئة ال�سوق 

املالية على اأي بيع لالأ�سهم من قبل امل�ساهمني املوؤ�س�سني.  

عوامل املخاطرة
هنالك خماطر معينة تتعلق بال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة. وقد متت مناق�سة عوامل املخاطرة 
هذه يف ق�سم »عوامل املخاطرة« ويتوجب درا�ستها بعناية قبل اتخاذ القرار بال�ستثمار يف الأ�سهم 

املطروحة.

وقد تلقت �سركة الأهلي للتكافل خطاب تاأكيد رغبة من كل من امل�ساهمني املوؤ�س�سيني مبمار�سة حقهم بالكتتاب بالكامل يف ح�ستهم من اأ�سهم حقوق الأولوية بح�سب الأ�سهم التي ميلكونها 
يف تاريخ الأحقية. ويلخ�س اجلدول التايل قيمة تلك الأ�سهم:

امل�ساهمون املوؤ�س�سون  الذين اأكدوا رغبتهم باالكتتاب

ن�سبة امللكية قبل االكتتاباال�سمر.م

30.00%البنك الأهلي التجاري1

2)FWU AG( 13.125%�سركة اإف دبليو يو اأي جي

3)IFC( 13.125%موؤ�س�سة التمويل الدولية

4)VHV AG(  7.50%�سركة يف ات�س يف اأيه جي

1.60%موؤ�س�سة حممد عمر العي�سائي5

1.60%موؤ�س�سة دار الخرتاع الدولية للتجارة6

1.60%�سركة املواكبة للتطوير ال�سناعي والتجارة عرب البحار القاب�سة7

1.00%موؤ�س�سة �سدرة اخلليج لل�سيانة8

1.00%موؤ�س�سة البيدر للتجارة واملقاولت9

1.00%دكتور/ اإبراهيم بن حممد بن علي العواجي10

0.75%املوؤ�س�سة ال�سعودية لالإمدادات وامل�ساندة الفنية11

0.75%ال�سيخ / م�سطفى بن عبد الغني بن اإبراهيم مرية12

0.50%املوؤ�س�سة ال�سعودية للتوريد التجاري13

73.55%املجموع

امل�سدر: الأهلي للتكافل
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تواريخ مهمة للمكتتبين

التـــــــــاريخاجلدول الزمني املتوقع لالكتتاب

يوم ال�سبت 1432/12/23هـ )املوافق 2011/11/19م(انعقاد اجلمعية العامة غري العادية وحتديد امل�ساهمني امل�ستحقني لالأ�سهم اجلديدة

يوم ال�سبت 1433/1/1هـ )املوافق 2011/11/26م(بداية فرتة الكتتاب

يوم الأحد 1433/1/9هـ )املوافق 2011/12/4م(نهاية فرتة الكتتاب

يوم الأثنني 1433/1/17هـ )املوافق 2011/12/12م(تخ�سي�س الأ�سهم املطروحة لالكتتاب ورد املبالغ الفائ�سة )اإن وجدت(

رد مبالغ ك�سور الأ�سهم اخلا�سة باإ�سدار اأ�سهم حقوق الأولوية
يف  ذلك  عن  الإعالن  و�سيتم  الفائ�س  ورد  التخ�سي�س  تاريخ  من  يوم   30 تتجاوز  ل  مدة  خالل 
)www.tadawul.com.sa( ال�سحف املحلية وعرب موقع تداول الإلكرتوين على الإنرتنت

دفع مبالغ التعوي�س
�سيتم دفع مبالغ التعوي�س، اإن وجدت، خالل مدة ل تتجاوز 30 يوم من تاريخ التخ�سي�س ورد 

الفائ�س

توقع بدء تداول الأ�سهم املطروحة لالكتتاب
ذات  النظامية  الإجراءات  من  النتهاء  حال  لالكتتاب  املطروحة  الأ�سهم  تداول  يتم  �سوف 
العالقة، وذلك بعد فرتة وجيزة من رد الفائ�س وبالتن�سيق مع هيئة ال�سوق املالية وتداول، و�سوف 

يتم الإعالن عنه لحقًا

.)www.tadawul.com.sa( تنويه: جميع التواريخ املذكورة يف اجلدول الزمني اأعاله تقريبية. و�سيتم الإعالن عن التواريخ واملواعيد الفعلية يف ال�سحف املحلية يف اململكة وعرب موقع تداول الإلكرتوين على الإنرتنت

كيفية التقدم بطلب االكتتاب:
�سيتم توفري مناذج طلبات الكتتاب خالل فرتة الكتتاب لدى مدير الكتتاب وفروع اجلهات امل�ستلمة. ميكن تقدمي طلب الكتتاب اأثناء فرتة الكتتاب اإما من خالل اأحد فروع اجلهات 
للمكتتبني  توفر هذه اخلدمة. حيث ميكن  التي  امل�شتلمة  االكتتاب واجلهات  الأي من مدير  امل�شريف  اأو االنرتنت  االآيل  ال�شراف  اأو جهاز  الهاتفية  امل�شرفية  اأو ق�شم اخلدمات  امل�شتلمة 

امل�ستحقني ا�ستخدام اأي من هذه الو�سائل �سريطة اأن:

يكون للم�ساهم امل�ستحق ح�ساب جاري لدى اأي من مدير الكتتاب اأو اجلهات امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمات. �
األ يكون قد طراأت اأي تغيريات على املعلومات اأو البيانات اخلا�سة بامل�ساهم امل�ستحق منذ اكتتابه يف طرح جرى حديثًا، اإل اإذا مت التبليغ عن ذلك التغيري ومت الإقرار به من قبل  �

مدير الكتتاب اأو اجلهات امل�ستلمة. 

وميكن الكتتاب عن طريق ح�سابات املكتتبني امل�سرفية لدى اأي من اجلهات امل�ستلمة اأو الكتتاب ب�سيك م�سريف م�سدق با�سم ال�سركة )»�سركة الأهلي للتكافل«( م�سحوب على اأحد البنوك 
املحلية.

ويجب تعبئة منوذج طلب االكتتاب بالكامل وفقًا للتعليمات الواردة يف ق�شم »�شروط وتعليمات االكتتاب« بهذه الن�شرة. ويجب على كل م�شاهم م�شتحق اأن يوافق على كل الفقرات الواردة يف 
منوذج طلب االكتتاب، وحتتفظ ال�شركة بحقها يف رف�ض اأي طلب لالكتتاب يف االأ�شهم اجلديدة، كليًا اأو جزئيًا، يف حالة عدم ا�شتيفاء الطلب الأي من �شروط اأو متطلبات االكتتاب. وال يجوز 
التعديل يف طلب االكتتاب اأو �شحبه بعد ت�شليمه للجهات امل�شتلمة. وميثل طلب االكتتاب عند تقدميه عقدًا ملزمًا بني ال�شركة وامل�شاهم امل�شتحق )راجع ق�شم »�شروط وتعليمات االكتتاب«(.
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ملخص المعلومات األساسية
يعد هذا امللخ�س نبذة موجزة عن املعلومات املدرجة يف ن�سرة الإ�سدار ول ي�سمل كافة املعلومات التي قد تهم املكتتبني. ويجب على م�ستلمي هذه الن�سرة قراءتها باأكملها قبل اتخاذ قرار 

ال�ستثمار يف الأ�سهم. وقد مت تعريف بع�س امل�سطلحات املدرجة يف هذه الن�سرة حتت ق�سم »تعريفات واخت�سارات«.

الشركة

�سركة الأهلي للتكافل )ي�سار اإليها فيما بعد بـ«ال�سركة« اأو »الأهلي للتكافل«( هي �سركة م�ساهمة �سعودية مبوجب املر�سوم امللكي رقم م/70 وتاريخ 1427/11/22هـ )املوافق 2006/12/13م( 
والقرار الوزاري رقم 262 وتاريخ 1427/11/20هـ )املوافق 2006/12/11م(. وقد اأُن�سئت ال�سركة يف مدينة جدة مبوجب ترخي�س الهيئة العامة لال�ستثمار رقم 1120031196 ال�سادر 
بتاريخ  ال�سادر من مدينة جدة  التجاري رقم 4030171573  ال�سجل  بتاريخ 1431/1/6هـ )املوافق 2009/12/22م( ومبوجب  واملجدد  بتاريخ 1430/6/1هـ )املوافق 2009/1/3م( 
1428/07/21هـ )املوافق 2007/08/04م( وترخي�س اأعمال التاأمني من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي رقم ت م ن/20079/7 وتاريخ 1428/08/29هـ )املوافق 2007/09/11م(. وقد 

بداأت ال�سركة مبمار�سة اأعمال التاأمني اعتبارًا من 2007/07/08م وفقًا لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية.

لقد قام البنك الأهلي التجاري، اأحد املوؤ�س�سات املالية الرائدة يف اململكة العربية ال�سعودية، مع �سركتي تاأمني عامليتني )FWU AG وVHV( وعدد من امل�ستثمرين املحليني والعامليني 
باإن�ساء �سركة الأهلي تكافل ك�سركة متخ�س�سة يف تقدمي منتجات وخدمات التكافل املتوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية.

تقدم �سركة الأهلي للتكافل حلول احلماية املتوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية من خالل برامج التكافل. ويتم ت�سميم منتجات ال�سركة بالتقيد التام مبوجهات ال�سريعة الإ�سالمية با�ستخدام 
ترتيبات منوذج »الوكالة«. وتعمل ال�سركة على تطوير وت�سويق وبيع برامج تكافل احلماية والدخار فقط، وهي تقدم برنامج الأهلي للتكافل و الدخار لالأفراد و برنامج تكافل الأهلي لرعاية 

املجموعة.

الدخار  برامج احلماية من خالل  مثل  البنك  لعمالء  مبتكرة  تقدمي حلول حماية  الأ�سا�سي على  الرتكيز  ويتمثل  التجاري  الأهلي  البنك  تكافل عمالء  الأهلي  �سركة  منتجات  ت�ستهدف 
وال�ستثمار التي يتم ت�سويقها من خالل البنك.

رؤية الشركة

»اأن نكون ال�سركة الرائدة على امل�ستوى الإقليمي لتقدمي خدمات التاأمني واحلماية املتوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية، والتي تلبي احتياجات املواطنني واملقيمني يف اململكة ودول جمل�س التعاون 
اخلليجي. واإ�سفاء قيمة مثلى لل�سركاء واملوؤ�س�سني من خالل البتكار يف تقدمي خدمات ذات معايري عاملية امل�ستوى، لن�سبح بذلك ال�سركة املرموقة والختيار املتميز يف قطاع التاأمني 

اإقليميًا«.

رسالة الشركة

عالية،  مهنية  تقنية  ذي  ل�سركات  الأمثل  ال�ستخدام  خالل  من  ال�سرعية  وال�سوابط  القيم  اإلى  ا�ستنادًا  التاأمينية  منتجاتها  لتقدم  الدرجة  عاملية  مبعايري  �سعودية  تكافل  �سركة  «اإن�ساء 
وا�ستحداث اأف�سل احللول لتلبية احتياجات وتوقعات عمالئها و�سركائها على حد �سواء«.

إستراتيجية الشركة

تركز �سركة الأهلي للتكافل يف عملياتها على تقدمي برامج التكافل املتوافقة مع مبادئ ال�سريعة الإ�سالمية لعمالء البنك الأهلي التجاري، وذلك وفقًا لرتتيبات منوذج »الوكالة«.

نموذج الوكالة

وفقًا لرتتيبات منوذج الوكالة يقوم امل�سرتكون بتعيني ال�سركة وكياًل لهم لإدارة العقود نيابًة عنهم مقابل اأتعاب وكالة ثابتة ومتفق عليها. ويغطي الوكيل جميع م�سروفات اإدارته املكتبية من 
دخل اأتعاب الوكالة، ولذلك فاإن اأرباح اأو خ�سائر ال�سركة تعتمد على اأتعاب الوكالة بعد خ�سم م�سروفات الت�سغيل اخلا�سة بالوكيل. وعند �سداد ال�سرتاك بوا�سطة امل�سرتك يقوم الوكيل 
بخ�سم الر�سوم الثابتة املتفق عليها )اأتعاب الوكالة( يف حني اأن تربع التكافل يدفع اإلى �سندوق التكافل الت�سامني للم�سرتكني و الر�سيد املتبقي الذي ي�سمى ن�سبة الدخار من امل�ساركة يتم 

توجيهه ح�سب الإ�سرتاتيجية ال�ستثمارية للم�سرتك املتوافقة مع ال�سريعة.

صندوق التكافل التضامني للمشتركين

قامت ال�سركة باإن�ساء �سندوق التكافل الت�سامني للم�سرتكني الذي يتكون من تربعات التكافل الت�سامنية التي يتم جتميعها و�سدادها بوا�سطة امل�سرتكني. وي�ستخدم هذا ال�سندوق لدفع 
منافع الوفاة )منافع التكافل( يف حالة الوفاة اأو الإ�سابة للم�سرتك قبل تاريخ ال�ستحقاق.
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وعندما يقدم امل�سرتك مطالبة التكافل، تقوم ال�سركة ب�سدادها خ�سمًا من �سندوق التكافل الت�سامني. ويف حالة اأن تزيد قيمة مطالبات التكافل عن قيمة تربعات التكافل املتوفرة يف 
ال�سندوق، فاإن الوكيل يقوم بتقدمي قر�س ح�سن اإلى �سندوق التكافل ل�سداد كامل مطالبات التكافل. ويتم �سداد القر�س احل�سن اإلى الوكيل من �سندوق التكافل متى ما حتقق فائ�س 

لل�سندوق.

ويف احلالت التي تزيد فيها تربعات التكافل املدفوعة يف �سندوق التكافل الت�سامني عن دفعات مطالبات التكافل، يقوم الوكيل يف نهاية ال�سنة امليالدية بتحديد الفائ�س. وي�ستخدم هذا 
الفائ�س يف �سداد اأي قيمة متبقية من القر�س احل�سن للوكيل ويتم توزيع كامل الر�سيد املتبقي يف ال�سندوق على امل�سرتكني بح�سب ن�سبة تربعاتهم يف �سندوق التكافل الت�سامني.

تقت�سر تربعات التكافل على منافع تغطية التكافل )الوفاة(، ويتم و�سعها يف �سندوق التكافل الت�سامني الذي يقوم بتغطية م�سرتكي برنامج الأهلي للتكافل. ووفقًا لنموذج الوكالة فاإن 
الوكيل يقوم فقط مبهمة الو�سي لإدارة عمليات الوكالة واأ�سول امل�سرتكني نيابًة عنهم. وتظل تربعات التكافل ملكًا للم�سرتكني. واإن اأي فائ�س ينتج يف نهاية ال�سنة امليالدي يف �سندوق 

التكافل نتيجة لنخفا�س مطالبات الوفاة اإلى اأقل من احلد املتوقع خالل ال�سنة يتم توزيعه بالكامل على امل�سرتكني.

ترتيبات إعادة التكافل

اإن التف�سري والتطبيق ال�سليم ملبادئ ال�سريعة الإ�سالمية يف ت�سميم واإدارة برامج التكافل التي تقدمها ال�سركة ميتد اإلى اتفاقيات اإعادة التكافل اخلا�سة بال�سركة مما ي�ساهم يف حماية 
م�سرتكي �سندوق التكافل الت�سامني من اأي عجز ين�ساأ عن زيادة مطالبات الوفاة عن احلد املتوقع لها.

ويتم دعم �سندوق التكافل الت�سامني بوا�سطة ترتيبات اإعادة تكافل متوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية مع �سركة هانوفر لإعادة التاأمني )راجع ق�سم »ملخ�س باأهم العقود والتفاقيات« يف 
�سفحة »82«(. وكما يف 31 دي�سمرب 2008م و2009م و2010م، حقق �سندوق التكافل الت�سامني فائ�سًا كما مو�سح يف اجلدول اأدناه:

فوائ�س �سندوق التكافل الت�سامني يف عام 2008م و 2009م و2010م )بالريال ال�سعودي(

ال�سنة
تربعات التكافل من 

امل�سرتكني
الفائ�س من �سندوق 

اإعادة التكافل
الفائ�س من �سندوق 

التكافل الت�سامني
اإجمايل الفائ�س القابل 

للتوزيع
الفائ�س كن�سبة من 

تربعات التكافل

32.06%2008233.90367.4267.56674.992م

51.22%20093.239.9951.397.558261.9401.659.498م

41.91%20105.286.1652.172.18443.2472.215.432م

امل�سدر: الأهلي للتكافل

االستراتيجيات االستثمارية للمشتركين

بالن�سبة لربامج التكافل التي ت�سمل عن�سر الدخار، يتم حتقيق عوائد للم�سرتكني على تربعات التكافل من خالل برنامج ادخار متبادل منظم يف �سكل ترتيبات ا�ستثمارية ُيطلق عليها ا�سم 
»ا�سرتاتيجيات ا�ستثمار امل�سرتكني«. وبناًء على هذه الرتتيبات يقوم الوكيل بجمع مدخرات خمتلف امل�سرتكني بغر�س ا�ستثمارها لتحقيق مكا�سب راأ�سمالية من اأ�سول متوافقة مع ال�سريعة. 

ويتم تخ�سي�س جميع املكا�سب اأو اخل�سائر املتحققة من ا�ستثمار املدخرات على ا�سرتاتيجيات ا�ستثمار امل�سرتكني.

تنق�سم ا�سرتاتيجيات ا�ستثمار امل�سرتكني اإلى وحدات حيث ي�ستخدم اجلزء املتعلق مبدخرات امل�سرتكني ل�سراء وحدات يف اإحدى ا�سرتاتيجيات ا�ستثمار امل�سرتكني ح�سب اختيار امل�سرتك، 
وتتم اإ�سافة الوحدات امل�سرتاة اإلى ح�ساب امل�سرتكني املعنيني.

وعند اخلروج املبكر اأو انتهاء العقد ي�ستلم امل�سرتك كل قيمة وحدات ح�سابه يف ا�سرتاتيجيات ا�ستثمار امل�سرتكني ناق�سًا اأي اأتعاب اكت�ساب ور�سوم ت�سجيل ترتتب عليه. وت�سمل قيمة ح�ساب 
امل�سرتك املدخرات الأ�سلية من امل�سرتك زائدًا جميع الأرباح اأو اخل�سائر املرتاكمة التي حتققت طوال فرتة الدخار.

اإذا تويف امل�سرتك قبل تاريخ انتهاء العقد، ُتدفع اإلى امل�ستفيدين كامل قيمة مدخرات ح�سابه كما يف تاريخ الوفاة زائدًا منافع التكافل من �سندوق التكافل الت�سامني.

يحتفظ الوكيل باأ�سول ا�سرتاتيجيات ا�ستثمار امل�سرتكني منف�سلًة عن اأ�سوله اخلا�سة. وتتم اإ�سافة كل الأرباح ال�ستثمارية من هذه ال�سرتاتيجيات اإلى منافع امل�سرتكني. كما اأن اأية خ�سائر 
من هذه ال�سرتاتيجيات يتحملها امل�سرتكني لوحدهم، ول يكون للوكيل اأي ن�سيب من اأية اأرباح اأو خ�سائر ناجمة من هذه الأن�سطة.

ال�سريعة  مبادئ  مع  متوافقة  ب�سورة  ال�ستثمارات  تلك  باإدارة  كابيتال  الأهلي  �سركة  وتقوم  كابيتال.  الأهلي  �سركة  اإلى  الوثائق  بحملة  املعنية اخلا�سة  الأ�سول  ا�ستثمار  مهمة  اإ�سناد  مت 
ال�سرعية. وتوفر الأهلي كابيتال للم�ستثمرين حمافظ املنارة، والتي جتمع ثالث ا�سرتاتيجيات ا�ستثمار مل�سرتكي الأهلي تكافل تلبي احتياجاتهم  اإ�سراف جلنة الرقابة  الإ�سالمية حتت 

ال�ستثمارية املتنوعة، وهي كما يلي:
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إستراتيجية المنارة للنمو المرتفع:

توفر هذه الإ�سرتاتيجية م�ستوى عاٍل من منو راأ�س املال خالل مدة طويلة الأجل. وهي حمفظة ت�ستثمر وفقًا لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية مبا يتفق مع ال�سوابط التي اأقرتها هيئة الرقابة 
ال�سرعية للبنك الأهلي التجاري.

إستراتيجية المنارة للنمو المتوازن:

اأقرتها هيئة الرقابة  توفر هذه الإ�سرتاتيجية التوازن بني املحافظة على راأ�س املال ومنو راأ�س املال. وهي حمفظة ت�ستثمر وفقًا لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية مبا يتفق مع ال�سوابط التي 
ال�سرعية للبنك الأهلي التجاري.

إستراتيجية المنارة للنمو المتحفظ:

توفر هذه الإ�سرتاتيجية م�ستوى عاٍل من املحافظة على راأ�س املال واإمكانية حمدودة للنمو. وهي حمفظة ت�ستثمر وفقًا لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية مبا يتفق مع ال�سوابط التي اأقرتها هيئة 
الرقابة ال�سرعية للبنك الأهلي التجاري.

التعاون مع البنك األهلي التجاري

تقدم ال�سركة برجمها لعمالء البنك الأهلي التجاري مبوجب اتفاقية التوزيع واخلدمات )راجع ق�سم »ملخ�س باأهم العقود والتفاقيات« يف �سفحة »82«(. ويتم ت�سويق برامج التكافل من 
خالل البنك الأهلي عرب فريق البيع املبا�سر وفريق بيع ال�ستثمار ومندوبي خدمة العمالء ومركز اخلدمة امل�سرفية الهاتفية وح�سابات ال�سركات وال�ستقطاب املبا�سر للعمالء.

واجلدير بالذكر اأنه بنهاية العام املايل 2009م، بلغ اإجمايل عدد فروع البنك الأهلي التجاري باململكة 282 فرعًا، حيث بلغ عدد عمالء البنك اأكرث من 2 مليون عميل، كما وبلغ عدد موظفي 
البنك 5.399 موظفًا.

المزايا التنافسية

تتمتع ال�سركة بعدد من املزايا التناف�سية:

مشاركة البنك األهلي التجاريأ- 

اإن وجود البنك الأهلي التجاري كم�ساهم وموزع رئي�س لربامج ال�سركة ميكن ال�سركة من الو�سول اإلى قاعدة عري�سة من العمالء )اأكرث من مليون عميل يف اأنحاء اململكة( وي�سهل عليها 
الت�سليم الفوري ملنتجاتها من اأكرث ال�سبكات تغطية يف اململكة )282 فرعًا كما يف 2009/12/31م( اإ�سافًة اإلى ا�ستخدام اأحدث اأنظمة التوزيع البديلة )مثل اخلدمات امل�سرفية الهاتفية 
وخدمات الإنرتنت( مما يعني توفري قدر كبري من التكاليف الثابتة الالزمة لإن�ساء �سبكة التوزيع التي تعترب من اأهم عوامل النجاح يف �سناعة التاأمني. وبجانب ذلك، فاإن البنك الأهلي 
التجاري يوفر ل�سركة الأهلي للتكافل اإمكانية ال�ستفادة من خدمات اإدارة ال�ستثمار اخلا�سة به لإدارة حمفظات ال�سركة، مما يوفر لل�سركة ميزة قوية على ال�سركات املناف�سة الأقل تاأ�سي�سًا 

وغري املرتبطة ببنك معني.

الشركاء الفنيونب- 

من خالل ال�سركاء الفنيني مثل �سركة FWU AG وVHV وربط م�ساحلهم مب�سالح ال�سركة ك�سركاء يف راأ�س املال، فاإن �سركة الأهلي للتكافل ت�سمن البتكار والتحديث امل�ستمر ملنتجاتها 
التي تقدمها.

قوة الشركاء المؤسسينت- 

للدخول يف خمتلف  ال�شوق  را�شخة يف  لتاأ�شي�ض �شمعة  الالزمة  امل�شداقية  لل�شركة  يوفر  االأقوياء  االآخرين  وال�شركاء  التجاري  االأهلي  والبنك   )IFC( الدولية التمويل  التزام موؤ�س�سة  اإن 
التفاقيات امل�ستقبلية مع مزودي اخلدمات اأو �سركاء الأعمال. اإن وجود �سريك مثل موؤ�س�سة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدويل، يوفر ل�سركة الأهلي للتكافل انفتاحًا عامليًا اإ�سافًة اإلى 

اأف�سل املمار�سات يف جمال تنظيم وحوكمة ال�سركات.
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بنية المنتجات 	- 

يرى جمل�س اإدارة ال�سركة وامل�ساهمون املوؤ�س�سون اأن برنامج منتجات ال�سركة مبني بطريقة مناِف�سة عالية ال�سفافية يف ال�سوق احلايل. اإن الطبيعة املتوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية وب�ساطة 
ومرونة املنتجات جتعلها يف متناول نطاق وا�سع من العمالء الأفراد، مما يعطي �سركة الأهلي للتكافل املرونة لتو�سعة قاعدة عمالئها. اإ�سافًة اإلى ذلك، فاإن بنية الربنامج التي ت�سمح باإعادة 

فوائ�س �سندوق التكافل الت�سامني اإلى حملة الوثائق من خالل ا�سرتاتيجياتهم ال�ستثمارية توفر قيمة م�سافة لل�سركة اأكرث من عن�سر احلماية الأ�سا�سي.

رأس المال

يبلغ راأ�س مال ال�سركة 100.000.000 ريال �سعودي مق�سم اإلى 10.000.000 �سهم بقيمة ا�سمية قدرها 10 ريالت لل�سهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل.

مت اإ�سدار 7.355.000 �سهم منها مقابل م�ساهمات نقدية من قبل امل�ساهمني املوؤ�س�سني متثل 73.55% من راأ�س مال ال�سركة، اأما الأ�سهم املتبقية والبالغ عددها 2.645.000 �سهم 
)26.45% من راأ�س املال( فقد مت طرحها لالكتتاب العام يف الفرتة من تاريخ 1428/05/02هـ )املوافق 2007/05/19م( اإلى 1428/05/11هـ )املوافق 2007/05/28م( ب�سعر اكتتاب 

بلغ 10 ريال �سعودي لل�سهم الواحد.

امل�ساهمون املوؤ�س�سون ل�سركة االأهلي للتكافل كما يف 30 يونيو 2011م

القيمة اال�سمية عدد االأ�سهمالن�سبةاال�سمر.م
)ر.�س.(

هيكل ملكية اجلهات املوؤ�س�سة

30.003.000.00030.000.000%البنك الأهلي التجاري1

2)FWU AG( 13.1251.312.50013.125.000%�سركة اإف دبليو يو اأي جي

3)IFC( 13.1251.312.50013.125.000%موؤ�س�سة التمويل الدولية

4 )VHV AG(7.50750.0007.500.000%�سركة يف ات�س يف اأيه جي

100%   حممد عمر قا�سم العي�سائي1.60160.0001.600.000%موؤ�س�سة حممد عمر قا�سم العي�سائي للتجارة5

100%   عبد اهلل اأحمد بق�سان1.60160.0001.600.000%موؤ�س�سة دار الخرتاع الدولية للتجارة6

80%   حممد ح�سني على العمودي1.60160.0001.600.000%�سركة املواكبة للتطوير ال�سناعي والتجارة عرب البحار القاب�سة7
20%   �سفية �سالح من�سر العمودي

100%   د. فهد بن عبد اهلل املبارك1.00100.0001.000.000%موؤ�س�سة �سدرة اخلليج لل�سيانة8

100%   حممد حمود العوهلي1.00100.0001.000.000%موؤ�س�سة البيدر للتجارة واملقاولت9

1.00100.0001.000.000%دكتور/ اإبراهيم بن حممد بن علي العواجي10

100%   �سالح حممد �سالح 0.7575.000750.000%املوؤ�س�سة ال�سعودية لالإمدادات وامل�ساندة الفنية11
احلجاج

0.7575.000750.000%ال�سيخ / م�سطفى بن عبد الغني بن اإبراهيم مرية12

95%   �سركة �سهيل بن عبد 0.5050.000500.000%ال�سركة ال�سعودية للتوريد التجاري13
املح�سن   

ال�سعيبي واأولده القاب�سة 
)وميلكها: 

	  40% �سهيل عبد املح�سن 
ال�سعيبي

	  20% وليد �سهيل عبد املح�سن 
	 20% خالد �سهيل عبد املح�سن

	 20% في�سل �سهيل عبد 
املح�سن(

5%   �سهيل بن عبد املح�سن 
ال�سعيبي 

26.452.645.00026.450.000%املكتتبون من اجلمهور

100.0010.000.000100.000.000%املجموع

امل�سدر: الأهلي للتكافل
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تحليل اإليرادات

تقدم �سركة الأهلي للتكافل برنامج الأهلي للتكافل والدخار و برنامج تكافل الأهلي لرعاية املجموعة، ويو�سح اجلدول التايل تفا�سيل اإجمايل ال�سرتاكات:

اإجمايل قيمة ال�سرتاكات بح�سب اأنواع املنتجات

لل�سنة املنتهية يف 2009/12/31ملل�سنة املنتهية يف 2010/12/31م)اآالف الرياالت(
للفرتة من 2007/07/08م اإلى 

2008/12/31م

204.881112.2146.401التكافل الفردي – برنامج الأهلي لتكافل و الدخار

	3.9223.647تكافل املجموعات – برنامج تكافل الأهلي لرعاية املجموعة

208.803115.8616.401املجموع

م�سدر: الأهلي للتكافل

ملخص البيانات المالية

اإن ملخ�س القوائم املالية الوارد اأدناه مبني على القوائم املالية املراجعة للفرتة من 08 يوليو 2007م وحتى 31 دي�سمرب 2008م وال�سنتني املاليتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2009م و2010م، 
والقوائم املالية املفحو�سة للربع الأول املنتهي يف 31 مار�س 2011م، مبا يف ذلك الإي�ساحات املرفقة بها وبالتايل يجب قراءته مقرتنًا بها.

قائمة املركز املايل

)اآالف الرياالت(
الفرتة املنتهية يف 

2011/03/31م
الفرتة املنتهية يف 

2010/03/31م
ال�سنة املنتهية يف 

2010/12/31م
ال�سنة املنتهية يف 

2009/12/31م

الفرتة من 
2007/07/08م اإلى 

2008/12/31م

272.087120.384239.01169.9784.873اإجمايل موجودات عمليات التكافل

72.51880.43976.07882.84589.957اإجمايل موجودات امل�ساهمني

344.605200.823315.089152.82394.830اإجمايل املوجودات

272.087120.384239.01169.9784.873اإجمايل مطلوبات وفائ�س عمليات التكافل

66.02373.77866.83176.90283.123اإجمايل حقوق امل�ساهمني

6.4956.6619.2475.9436.834اإجمايل مطلوبات امل�ساهمني

72.51880.43976.07882.84589.957اإجمايل حقوق ومطلوبات امل�ساهمني 

وحقوق  التكافل  عمليات  وفائ�س  مطلوبات  اإجمايل 
ومطلوبات امل�ساهمني 

344.605200.823315.089152.82394.830

نتائج العمليات

)اآالف الرياالت(
الفرتة املنتهية يف 

2011/03/31م
الفرتة املنتهية يف 

2010/03/31م
ال�سنة املنتهية يف 

2010/12/31م
ال�سنة املنتهية يف 

2009/12/31م

الفرتة من 
2007/07/08م اإلى 

2008/12/31م

ق�ئمة عملي�ت �لتك�فل

43.52253.580208.803115.8616.401اإجمايل الإيرادات

)6.381()116.217()208.096(51.748)43.442(اإجمايل املطالبات وامل�ساريف الأخرى

�سايف الفائ�س / العجز للفرتة / ال�سنة من عمليات 
التكافل

801.832707)356(20

	336			�سايف العجز املحول اإلى قائمة عمليات امل�ساهمني

ق�ئمة عملي�ت �مل�س�همني

10.20810.02343.85149.6504.166اإجمايل الإيرادات

)16.168()54.852()52.870()13.146()10.950(اإجمايل امل�ساريف

)12.002()5.202()9.019()2.883()696(�سايف خ�سارة الفرتة / ال�سنة

اخل�سارة الأ�سا�سية واملخف�سة لل�سهم )ريال 
�سعودي(

)0.07()0.29()0.90()0.52()1.20(
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قائمة التدفقات النقدية

)اآالف الرياالت(
الفرتة املنتهية يف 

2011/03/31م
الفرتة املنتهية يف 

2010/03/31م
ال�سنة املنتهية يف 

2010/12/31م
ال�سنة املنتهية يف 

2009/12/31م

الفرتة من 
2007/07/08م اإلى 

2008/12/31م

�لتدفق�ت �لنقدية لعملي�ت �لتك�فل

5.7867.6134.6123.4082.498�سايف النقدية من الن�ساطات الت�سغيلية

16.30413.51910.5185.9062.498النقدية و�سبه النقدية كما يف نهاية الفرتة / ال�سنة

�لتدفق�ت �لنقدية للم�س�همني

 )10.359( )6.440()6.512()2.007()3.154(�سايف النقدية امل�ستخدمة يف الن�ساطات الت�سغيلية

 )83.017(3.4613.9236.4864.699�سايف النقدية امل�ستخدمة يف الن�ساطات ال�ستثمارية

96.209	  			�سايف النقدية من الن�ساطات التمويلية

1.3733.0081.0661.0922.833النقدية و�سبه النقدية كما يف نهاية الفرتة / ال�سنة

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة واملفحو�سة

ملخص عوامل المخاطرة

هنالك عدد من املخاطر املتعلقة باإ�شدار اأ�شهم حقوق االأولوية هذا. وقد مت تلخي�ض هذه املخاطر يف اأربع جمموعات رئي�شية هي: خماطر جتارية عامة، خماطر متعلقة بن�شاط ال�شركة، 
خماطر متعلقة بال�سوق والبيئة التنظيمية، وخماطر متعلقة بالأ�سهم. وقد مت تناول تلك املخاطر بالتف�سيل يف الق�سم )2( »عوامل املخاطرة، والتي ينبغي اأن تدر�س بعناية قبل اتخاذ 

القرار بال�ستثمار يف اأ�سهم حقوق الأولوية.

مخاطر تجارية عامة: أ- 
خماطر الظروف القت�سادية وظروف قطاع التاأمني. �
خماطر �سحب الرتخي�س من قبل موؤ�س�سة النقد. �
خماطر تتعلق بالأنظمة. �

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة:ب- 
خماطر كفاية الحتياطات. �
خماطر عدم تنوع خدمات التاأمني التي تقدمها ال�سركة. �
خماطر اأحداث الكوارث غري املتوقعة. �
خماطر اإعادة التاأمني. �
خماطر قرارات الإدارة. �
خماطر العتماد على العنا�سر الب�سرية املهمة. �
خماطر اأخطاء املوظفني. �
خماطر م�سادر التمويل. �
املخاطر ال�ستثمارية. �
خماطر متعلقة بالتكنولوجيا. �
خماطر االرتباط امل�شتمر بال�شركة املزودة للنظام الفني. �
خماطر عدم موافقة جلنة الرقابة ال�سرعية. �
خماطر ال�سيولة. �
خماطر الئتمان. �
خماطر اأ�سعار �سرف العمالت. �
خماطر حماية العالمة التجارية وامللكية الفكرية. �
خماطر الت�سنيف.  �
خماطر جتديد وثائق التاأمني احلالية. �
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المخاطر المتعلقة بالسوق والبيئة التنظيمية:ج- 
خماطر املناف�سة. �
خماطر املوافقة على املنتجات اجلديدة. �
خماطر متطلبات املالءة. �
خماطر �شروط رفع التقارير. �
خماطر الق�سايا القانونية. �
خماطر عدم جناح ال�سركة يف التطوير اأو التو�سع. �
خماطر متطلبات ال�سعودة. �
املخاطر الناجمة عن ان�سمام اململكة ملنظمة التجارة العاملية.   �

المخاطر المتعلقة باألسهم:د- 
خماطر التذبذبات املحتملة يف �سعر ال�سهم. �
خماطر توزيع الأرباح. �
خماطر ال�سيطرة املوؤثرة والفعلية من قبل امل�ساهمني املوؤ�س�سني. �
خماطر بيع اأو �سراء عدد كبري من الأ�سهم. �
خماطر اأرباح الأ�سهم. �
خماطر انق�ساء فرتة حظر بيع الأ�سهم.  �
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-  تعريفات واختصارات 1

التعريفامل�سطلح

طرح 6.666.667 �سهم من اأ�سهم حقوق الأولوية مل�ساهمي ال�سركة كما يف تاريخ الأحقية.االكتتاب يف اأ�سهم حقوق االأولوية

6.666.667 �سهم عادي من اأ�سهم ال�سركة.االأ�سهم اجلديدة

فريق اإدارة �سركة الأهلي للتكافل.االإدارة

جريدة اأم القرى، اجلريدة الر�سمية حلكومة اململكة العربية ال�سعودية.اجلريدة الر�سمية

اجلهات امل�ستلمة
الربيطاين  ال�سعودي  والبنك  التجاري  الأهلي  والبنك  اجلزيرة  وبنك  الريا�س  وبنك  الراجحي  م�سرف 
وجمموعة �سامبا املالية وجمموعة الدخيل املالية و�سركة جدوى لال�ستثمار الذين مت تعيينهم من قبل ال�سركة 

كجهات م�ستلمة لالكتتاب.

حكومة اململكة العربية ال�سعودية.احلكومة

�سهم من اأ�سهم ال�سركة مدفوع بالكامل بقيمة ا�سمية تبلغ 10 ريالت.ال�سهم

ال�شوق املالية ال�شعودية، النظام االآيل لتداول االأ�شهم ال�شعودية.ال�سوق »تداول«

ال�سخ�س الطبيعي.ال�سخ�س

ال�سركة التعاونية للتاأمني.ال�سركة التعاونية

قائمة الأوراق املالية املعدة من قبل هيئة ال�سوق املالية مبقت�سى قواعد الت�سجيل والإدراج.القائمة الر�سمية

القوائم املالية املراجعة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م و2009م و2010م.القوائم املالية

الالئحة التنفيذية
»م/32«،  رقم  امللكي  املر�سوم  مبقت�سى  ال�سادر  التعاوين  التاأمني  �سركات  مراقبة  لنظام  التنفيذية  الالئحة 

وتاريخ 1424/06/02هـ )املوافق 2003/07/31م(.

حملة الأ�سهم يف اأي وقت.امل�ساهمون

م�ساهمو ال�سركة كما يف تاريخ الأحقية.امل�ساهمون امل�ستحقني

امل�ست�سار املايل ومدير االكتتاب
جمموعة الدخيل املالية، والتي مت تعيينها من قبل ال�سركة كم�ست�سار مايل ومدير لالكتتاب فيما يتعلق باكتتاب 

اأ�سهم حقوق الأولوية.

املكتتب
 كل م�شاهم م�شتحق يكتتب اأو يقدم طلبًا لالكتتاب يف اأ�شهم حقوق االأولوية وفقًا ل�شروط واأحكام

اإ�سدار اأ�سهم حقوق الأولوية.

 اململكة العربية ال�سعودية.اململكة

النظام الأ�سا�سي ل�سركة الأهلي للتكافل.النظام االأ�سا�سي

وزارة التجارة وال�سناعة باململكة العربية ال�سعودية.الوزارة

تاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة للموافقة على زيادة راأ�س مال ال�سركة.تاريخ االأحقية

اأحقية ال�سهم لكل م�ساهم
ا�سهم  لكل 3  امل�سدرة )2 �سهم جديد  الأ�سهم اجلديدة  لل�سركة على عدد  الأ�سهم احلالية  ناجت ق�سمة عدد 

مملوك كما يف تاريخ الأحقية(

الرتخي�س املمنوح لل�سركة من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.ترخي�س �ساما

الريال ال�سعودي، العملة املحلية للمملكة العربية ال�سعودية.ريال

�سركة الأهلي للتكافل.االأهلي للتكافل اأو »ال�سركة«

12 ريال �سعودي لكل �سهم من اأ�سهم حقوق الأولوية.�سعر االكتتاب

فرتة االكتتاب
1433/1/9هـ  الأحد  يوم  اإلى  2011/11/26م(  )املوافق  1433/1/1هـ  ال�سبت  يوم  من  تبداأ  التي  الفرتة 

)املوافق 2011/12/4م(.

قواعد الت�سجيل واالإدراج
ال�سادر  املالية  ال�سوق  املادة 6 من نظام  املالية مبوجب  ال�سوق  ال�سادرة عن هيئة  والإدراج  الت�سجيل  قواعد 

مبوجب املر�سوم امللكي رقم )م/30( وتاريخ 1424/06/02هـ )املوافق 2003/07/31م(.

 نظام التاأمني ولوائحه التنفيذية وما ورد عليه من تعديالت.لوائح التاأمني

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.موؤ�س�سة النقد اأو »�ساما«

اجلزيرة كابيتال التي مت تعيينها من قبل ال�سركة كمتعهد لتغطية الكتتاب.متعهد التغطية
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جمل�س اإدارة �سركة الأهلي للتكافل.جمل�س االإدارة

جمل�س التعاون اخلليجي.جمل�س التعاون

هم م�ست�سارو ال�سركة فيما يتعلق باكتتاب اأ�سهم حقوق الأولوية والواردة اأ�سماوؤهم يف �سفحة »هـ ، و«.م�ست�سارو ال�سركة

هذه الن�سرة املعدة من قبل ال�سركة واملتعلقة بالكتتاب.ن�سرة االإ�سدار اأو الن�سرة

نظام التاأمني
نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ال�سادر مبقت�سى املر�سوم امللكي رقم »م/32«، وتاريخ 1424/06/02هـ 

)املوافق 2003/07/31م(.

نظام ال�سركات
نظام ال�سركات ال�سادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم )م/6( وتاريخ 22 ربيع الأول 1385هـ وما ورد عليه من 

تعديالت.

منوذج طلب الكتتاب لالأ�سهم املطروحة.منوذج طلب االكتتاب

هيئة ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية.هيئة ال�سوق املالية اأو »الهيئة«
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عوامل المخاطرة  -2

يتعني على كل من يرغب يف اال�شتثمار يف االأ�شهم املطروحة لالكتتاب درا�شة كافة املعلومات التي حتتويها هذه الن�شرة بعناية مبا فيها عوامل املخاطرة املبينة اأدناه. وقد يتاأثر ن�شاط ال�شركة 
ومركزها املايل ونتائج اأعمالها وتدفقاتها النقدية ب�سكل �سلبي وجوهري يف حال حدوث اأو حتقق اأحد عوامل املخاطرة التي تعتقد اإدارة ال�سركة )»الإدارة«( يف الوقت احلايل اأنها مهمة، 
اأو اأي خماطر اأخرى مل يت�سنى لالإدارة اأن حتددها اأو التي تعتقد اأنها غري جوهرية، يف حال حدثت اأو اأ�سبحت جوهرية. وقد يوؤدي حدوث اإحدى اأو بع�س هذه املخاطر اإلى انخفا�س �سعر 

الأ�سهم يف ال�سوق وقد يخ�سر امل�ستثمرون املحتملون كامل اأو جزء من ا�ستثماراتهم يف اأ�سهم ال�سركة.

ت�سمل هذه الن�سرة اأي�سًا اإفادات م�ستقبلية تنطوي على خماطر واأمور غري موؤكدة. وميكن اأن تختلف النتائج الفعلية لل�سركة ب�سكل كبري عن ما ورد يف البيانات املفرت�سة امل�ستقبلية، وذلك 
ب�سبب بع�س العوامل منها املخاطر التي تواجهها ال�سركة كما هو مو�سح اأدناه ويف موا�سع اأخرى من هذه الن�سرة.

مخاطر تجارية عامة  1-2

مخاطر الظروف االقتصادية وظروف قطاع التأمين  1-1-2

قد توؤثر التغريات يف الظروف القت�سادية يف اململكة على النتائج املالية لل�سركة، حيث اأنه يعتمد اأداء �سركة الأهلي للتكافل اإلى حد كبري على ظروف �سوق التاأمني ودخل ال�ستثمار ومن 
خالل التغريات يف طلب امل�ستهلك على منتجات وخدمات الأهلي للتكافل. واإ�سافة اإلى ذلك فاإن اأعمال التكافل تت�سم بطبيعة دورية، وقد توؤثر احلوادث غري املتوقعة مثل الكوارث الطبيعية 
و�شغوط الت�شخم والقرارات الق�شائية على حجم املطالبات امل�شتقبلية مما قد ينعك�ض ب�شكل �شلبي على ربحية �شركات التاأمني ب�شكل عام. وحيث اأنه لي�ض مبقدور االأهلي للتكافل اأن تتنباأ 
بالتاأثريات ال�سلبية التي قد تخلفها الظروف القت�سادية وظروف القطاع م�ستقباًل، فال ميكن تقدمي اأي تاأكيد باأن الظروف القت�سادية امل�ستقبلية لن توؤثر �سلبًا وب�سكل جوهري على اأرباح 

ال�سركة ومركزها املايل.

مخاطر سحب الترخيص من قبل مؤسسة النقد  2-1-2

متار�س �سركة الأهلي للتكافل اأعمالها مبوجب ترخي�س اأعمال التاأمني ال�سادر من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي رقم ت م ن/20079/7 وتاريخ 1428/08/29هـ )املوافق 2007/09/11م(. 
ومتار�ض ال�شركة ن�شاطها وفقًا ل�شروط حمددة من قبل املوؤ�ش�شة. اإ�شافة لذلك فاإنه يتوجب على ال�شركة اأن تتقيد وتلتزم باملادة 76 من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني 

التعاوين بعد ح�شولها على الرتخي�ض. يحق للموؤ�ش�شة طلب �شحب ترخي�ض ال�شركة يف اأي من احلاالت االآتية:

اإذا مل تِف ال�سركة مبتطلبات النظام اأو الالئحة التنفيذية.- 1

اإذا تبني اأن ال�سركة قد تعمدت تزويد املوؤ�س�سة مبعلومات اأو بيانات غري �سحيحة.- 2

اإذا تبني للموؤ�ش�شة اأن حقوق املوؤمن لهم اأو امل�شتفيدين اأو امل�شاهمني معر�شة لل�شياع نتيجة للطريقة التي ميار�ض بها الن�شاط.- 3

اإذا اأفل�ست ال�سركة، مما يجعلهما غري قادرة على الوفاء بالتزاماتها.- 4

اإذا مار�ست ال�سركة ن�ساطها باأ�سلوب متعمد للن�سب والحتيال.- 5

اإذا انخف�س راأ�س املال ال�سركة عن احلد الأدنى املقرر )25%( اأو اإذا مل تِف مبتطلبات املالءة.- 6

اإذا انخف�ض الن�شاط التاأميني يف فروع التاأمني اإلى امل�شتوى الذي ترى معه املوؤ�ش�شة عدم فعالية اأدائه.- 7

اإذا رف�ست ال�سركة دفع املطالبات امل�ستحقة للم�ستفيدين بدون وجه حق.- 8

اإذا منعت ال�سركة فريق التفتي�س املكلف من قبل املوؤ�س�سة عن اأداء مهمته يف فح�س ال�سجالت.- 9

اإذا امتنعت ال�سركة اأو �ساحب املهنة احلرة عن تنفيذ حكم نهائي �سادر يف اأي من املنازعات التاأمينية.- 10

ويف حال عدم قدرة ال�شركة على الوفاء اأو االلتزام ب�شروط واأحكام الالئحة التنفيذية، فاإنها قد تتعر�ض ل�شحب الرتخي�ض.

مخاطر تتعلق باألنظمة  3-1-2

متار�س �سركة الأهلي للتكافل اأعمالها وفقًا لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولوائحه التنفيذية يف اململكة العربية ال�سعودية. ويتعلق نظام التاأمني مبجموعة من العنا�سر املالية 
وغري املالية االأخرى تتمثل يف امل�شتويات امل�شرح بها من خطوط االأعمال، ومتطلبات راأ�ض املال والفائ�ض، وحجم املطالبات التاأمينية، واأنواع اال�شتثمارات ومبالغها، وكفاية االحتياطي 
وغريها. وعليه، فاإن اأي تغيريات يف قوانني ونظم التاأمني ميكن اأن يوؤثر �سلبًا على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائجها الت�سغيلية، حيث اأنه ميكن اأن يحد من قدرة ال�سركة اأو �سرعتها يف 
ال�ستجابة لفر�س ال�سوق. واإذا مل تتقيد ال�سركة باأنظمة التاأمني، فقد تخ�سع لعقوبات مبا فيها الغرامات والإيقاف و�سحب ترخي�س مزاولة اأعمال التاأمني مما قد يوؤثر �سلبًا على الو�سع 

املايل لل�سركة ونتائج عملياتها.
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المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة  2-2

مخاطر كفاية االحتياطات   1-2-2

تقوم ال�سركة بو�سع احتياطات يف قائمة املركز املايل متثل تقديرات ملا تتوقع ال�سركة اأن تتكلفه على الت�سوية النهائية للمطالبات واإدارتها. وهي ت�سمل تقديرات للمبالغ الالزمة لدفع 
اخل�سائر املبلغ عنها واخل�سائر غري املبلغ عنها ونفقات ت�سويات اخل�سائر ذات العالقة. ويتم تقدير حجم الحتياطات بناًء على الجتاهات املتوقعة يف حجم املطالبات ومدى تكرارها 
بح�سب البيانات املتاحة يف حينه، حيث اأنه يتم تنقيحها ب�سكل م�ستمر ومتوا�سل تبعًا ملبالغ املطالبات املقدمة لل�سركة وت�سوية تلك املطالبات. ويعترب و�سع م�ستوى مالئم من احتياطات 

اخل�سائر عملية غري موؤكدة بطبيعتها.

الفعلية احتياطي  املطالبات  اأن جتاوزت  واإذا حدث  اأي فرتة،  ال�سركة يف  يثبت عدم كفاية احتياطات  اأن  املمكن  فاإنه من  تقديرات م�ستقبلية،  يعتمد حجم الحتياطات على  اأنه  وحيث 
اخل�سائر، فاإن �سيتوجب على ال�سركة زيادة احتياطاتها، وبالتايل فاإن و�سعها املايل ونتائج اأعمالها ميكن اأن تتاأثر ب�سكل �سلبي.

مخاطر عدم تنوع خدمات التأمين التي تقدمها الشركة  2-2-2

�سركة الأهلي للتكافل هي �سركة تاأمني مرخ�سة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لتطوير وت�سويق وبيع برامج تكافل احلماية و الدخار فقط. تقدم ال�سركة يف الوقت احلايل برنامج 
الأهلي لتكافل و الدخار و برنامج تكافل الأهلي لرعاية املجموعة  )راجع ق�سم »املنتجات واخلدمات« يف �سفحة »20«(. وتتوقف قدرة ال�سركة على تنويع املنتجات التي تقدمها يف امل�ستقبل 
على عدد من العوامل التي قد يكون بع�سها خارج نطاق �سيطرة ال�سركة، مبا يف ذلك عدم متكنها من احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. ونتيجة لذلك فاإن ال�سركة قد 
تتعر�س للمناف�سة من قبل ال�سركات التي تقدم خدمات تاأمينية متنوعة جتعلها اأكرث قدرة على التالوؤم مع تغريات البيئة املحيطة والأنظمة والقوانني التي قد تطراأ على اخلدمات املحددة 

التي تقدمها ال�سركة، وبالتايل فاإن ح�سة ال�سركة ال�سوقية وو�سعها املايل واأرباحها قد تتاأثر �سلبًا.

مخاطر أحدا	 الكوار	 غير المتوقعة  3-2-2

اإن وقوع الكوارث غري املتوقعة، الطبيعية منها اأو غري الطبيعية، قد يوؤثر ب�سكل مبا�سر على اأداء ال�سركة التي تقدم منتجات تاأمني على املمتلكات. وقد تتعر�س ال�سركة لرتفاع عدد املطالبات 
التي قد تن�ساأ عن وقوع الكوارث غري املتوقعة مثل العوا�سف والأعا�سري والزلزل واحلرائق واأعمال الإرهاب وغريها. وبالرغم من اأن �سركة الأهلي للتكافل ل تقدم منتجات التاأمني على 
املمتلكات يف الوقت الراهن اإل اأنه يف حال تبنت ال�سركة تقدمي هذه املنتجات يف امل�ستقبل، فاإن املطالبات املتعلقة بها عند حدوث الكوارث غري املتوقعة قد توؤدي اإلى تقلب النتائج املالية 

لل�سركة وقد توؤثر على و�سعها املايل ونتائج عملياتها.

مخاطر إعادة التأمين  4-2-2

تعتمد �سركات التاأمني يف اأعمالها على اتفاقيات اإعادة التاأمني لتقليل املخاطر الناجتة عن التغطية التاأمينية. وهي تعقد اتفاقيات مع �سركات اإعادة تاأمني عاملية واإقليمية تدفع مقابلها 
ر�شوم خا�شة باإعادة التاأمني. اإن توفر اإعادة التاأمني ومقداره وتكاليفه يخ�شع ل�شروط ال�شوق ال�شائدة والتي عادة ما تكون خارجة عن اإرادة ال�شركة، حيث تتطلب الالئحة التنفيذية لنظام 

التاأمني االآتي:

اأن حتتفظ �سركات التاأمني بن�سبة 30% على الأقل من جمموع مبالغ ال�سرتاكات املكتتبة.	 
اللتزام باإعادة تاأمني ما ن�سبته 30% على الأقل من جمموع مبالغ ال�سرتاكات املكتتبة داخل اململكة العربية ال�سعودية عند اإعادة التاأمني.	 

وقد ينتج عن تقلبات �سوق اإعادة التاأمني ارتفاعًا ملحوظًا يف ر�سوم اإعادة التاأمني مما قد يوؤثر �سلبًا على ربحية �سركة الأهلي للتكافل. ومن جهة اأخرى، ل ميكن �سمان عدم اإخفاق �سركات 
ال�سركة من  ال�سركة املايل وعلى عالقتها بعمالئها وربحيتها امل�ستقبلية. كما ويف حال عدم متكن  يوؤثر على و�سع  التاأمني يف �سداد ح�س�سها من املطالبات امل�ستقبلية، مما قد  اإعادة 
املحافظة على عالقاتها مع �سركات اإعادة التاأمني اأو ا�ستبدالها، ف�سوف يزيد ذلك من ن�سبة تعر�سها للمخاطر و�سيحد من قدرتها على زيادة حجم اأعمالها. اإ�سافة اإلى ذلك فاإن ال�سركة 

معر�سة ملخاطر ائتمانية متعلقة مبعيدي التاأمني، حيث اأن خماطر معيدي التاأمني ل تعفي ال�سركة من التزاماتها اجتاه عمالئها املوؤمن لهم.

مخاطر قرارات اإلدارة  5-2-2

تعتمد نتائج اأعمال ال�سركة ب�سكل رئي�س على قدرة اإدارتها يف اتخاذ القرارات ال�سحيحة واملنا�سبة يف فيما يتعلق باأعمالها وباأن�سطتها، وهي تبني قراراتها على ما اكت�سبه فريق عملها من 
خربات حملية وعاملية يف اأعمال التاأمني. وكما هو احلال لأي �سركة، تقوم اإدارة �سركة الأهلي للتكافل باتخاذ القرارات بعد درا�سة كافة الأمور بعناية وتقدير تاأثريها م�ستقباًل على ال�سركة. 

ويف حال قامت ال�سركة باتخاذ القرارات اخلاطئة يف ما يخ�س اأعمالها، فقد ينعك�س ذلك �سلبًا على اأداء ال�سركة وربحيتها ونتائج عملياتها.

مخاطر االعتماد على العناصر البشرية المهمة  6-2-2

تهدف �سركة الأهلي للتكافل اإلى ا�ستقطاب وتوظيف الأ�سخا�س املوؤهلني ل�سمان كفاءة وجودة اأعمالها من خالل الإدارة الفعالة والت�سغيل ال�سليم، وهي تتمتع بفريق عمل ذي خربة حملية 
اأو عدم قدرتها على  املهمة  الب�سرية  للعنا�سر  ال�سركة  فاإن فقدان  بهم،  والحتفاظ  املوؤهلني  املوظفني  يعتمد على قدرتها ل�ستقطاب  ال�سركة  اأن جناح  التاأمني. وحيث  وعاملية يف قطاع 

الحتفاظ بهم ميكن اأن ينعك�س �سلبًا على اأعمال ال�سركة وربحيتها.
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مخاطر أخطاء الموظفين  7-2-2

و�سعت ال�سركة �سوابط لأعمال موظفيها من خالل الرقابة الداخلية واإدارة املطابقة واللتزام، وذلك حلماية ال�سركة من اأخطاء املوظفني التي قد ينتج عنها خرق لأية قوانني اأو اأنظمة 
�سارية، مما قد يوؤدي بدوره اإلى فر�س عقوبات اأو التزامات مالية على ال�سركة اأو ي�سفر عن �سرر ب�سمعتها. وبالرغم من ذلك، فال ت�سمن ال�سركة عدم حدوث مثل تلك الأخطاء التي قد 
ت�شمل القيام باأن�شطة غري نظامية اأو �شوء ا�شتخدام املعلومات اأو اإف�شاء معلومات �شرية اأو التورط يف ن�شر معلومات م�شللة اأو عدم التقيد بال�شوابط الداخلية. وحيث اأن ال�شركة ال ت�شتطيع 

دائمًا منع اأخطاء املوظفني فهي ل ت�ستطيع �سمان اأن اأخطاء املوظفني لن توؤثر �سلبًا على اأداء ال�سركة ونتائج عملياتها.

مخاطر مصادر التمويل  8-2-2

تعتمد قدرة ال�شركة على مزاولة اأعمال جديدة وو�شع معدالت اأق�شاط تاأمني واحتياطات مب�شتويات كافية على العديد من العوامل من اأهمها احتياجات راأ�ض املال. وقد حتتاج ال�شركة 
اإلى توفري اأموال اإ�شافية اإما من خالل حقوق امل�شاهمني اأو الديون. وقد يكون احل�شول على التمويل مبني على �شروط قد ال تكون مف�شلة لل�شركة. ويف حالة التمويل بزيادة راأ�ض املال عن 
طريق اإ�سدار اأ�سهم جديدة، فقد يوؤدي ذلك اإلى انخفا�س قيمة الأ�سهم العائدة مل�ساهمي ال�سركة. واإذا مل ت�ستطع ال�سركة احل�سول على كفايتها من راأ�س املال، فقد يوؤثر ذلك �سلبًا على 

اأداء ال�سركة ونتائج عملياتها.

المخاطر االستثمارية  9-2-2

تتاأثر ا�ستثمارات �سركة الأهلي للتكافل بالظروف القت�سادية العامة وتقلبات ال�سوق ومعدلت العمولة وال�سيولة والئتمان وغريها من املخاطر، وهي تتكون من اأموال امل�ساهمني وامل�سرتكني 
يف �سندوق التكافل الت�سامني. وتقوم ال�سركة مبتابعة اأداء ا�ستثماراتها ب�سكل دوري بهدف زيادة العوائد ال�ستثمارية وتقلي�س اأية خ�سائر. وقد �سكلت ال�سركة جلنة ا�ستثمار للتو�سية ب�ساأن 
ال�سرتاتيجيات ال�ستثمارية ومتابعتها. ويف حال مل تتمكن ال�سركة من املوازنة بني حمفظتها ال�ستثمارية والتزاماتها، فاإنها قد ت�سطر اإلى ت�سييل ا�ستثماراتها يف بع�س الأوقات باأ�سعار غري 

مف�سلة، الأمر الذي قد يكون له اأثر �سلبي على الو�سع املايل لل�سركة ونتائج عملياتها.

مخاطر متعلقة بالتكنولوجيا  10-2-2

تنفذ ال�سركة عملياتها الت�سغيلية على موقع ونظام مبيعات واإدارة املنتجات التابع ل�سركة FWU AG، وقد حتدث اأية اأعطال اأو م�ساكل تقنية ب�سبب هجوم فريو�سي اأو اأخطاء عند حتديث 
النظام اأو غريها. اإن اأي توقف يف الأنظمة التقنية قد يعوق قدرة ال�سركة على تنفيذ عملياتها الت�سغيلية، ولهذا، ل يوجد اأي تاأكيد باأن اأعمال ال�سركة لن تتاأثر �سلبًا يف حالة حدوث عطل 

جزئي اأو كلي لأي من اأنظمة املعلومات اأو اأنظمة الت�سالت اخلا�سة بها.

مخاطر االرتباط المستمر بالشركة المزودة للنظام التقني  11-2-2

تعتمد �سركة الأهلي للتكافل على �سركة FWU AG الأملانية باعتبارها ال�سركة املزودة للنظام التقني، وتوفر �سركة FWU AG الدعم وال�سيانة الالزمة لالأهلي للتكافل ب�سكل م�ستمر 
بح�سب اتفاقية التعاون املربمة بينهما. اإن حدوث اأي خالف جوهري بني الطرفني، اأو وقوع اأي م�ساكل تقنية دائمة قد يوؤثر ب�سكل �سلبي على ا�ستمرارية اأعمال ال�سركة واأداءها املايل ونتائج 

عملياتها.

مخاطر عدم موافقة لجنة الرقابة الشرعية  12-2-2

تتم مراجعة جميع منتجات �سركة الأهلي للتكافل واعتمادها من قبل جلنة الرقابة ال�سرعية اخلا�سة بالبنك الأهلي التجاري. كما وتخ�سع جميع املنتجات اجلديدة للمراجعة والعتماد من 
قبل جلنة الرقابة ال�سرعية قبل ح�سول ال�سركة على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي عليها وقبل تقدميها لل�سوق. ويف حال وجود اختالف يف الراأي اأو اإثارة لأي مو�سوع ب�ساأن توافق 

املنتجات مع ال�سريعة، فقد تتاأثر �سمعة ال�سركة ب�سورة �سلبية مما قد يوؤثر بدوره على اأداءها ونتائج اأعمالها.

مخاطر السيولة  13-2-2

تواجه ال�سركة خماطر ال�سيولة عندما تعجز عن توفري الأموال الالزمة للوفاء بالتزاماتها املالية ومطلوباتها يف الوقت املحدد من جراء عدم توفر ال�سيولة. وبالرغم من اأن �سركة الأهلي 
للتكافل تقوم مبراقبة درجات ال�سيولة واحتياجاتها املالية ب�سكل يومي، اإل اأنها ل ت�سمن عدم وقوع اأية اأحداث طارئة اأو مفاجئة قد تتطلب �سيولة فورية، مما قد يوؤثر على الأداء الت�سغيلي 

لل�سركة وعلى و�سعها املايل.

مخاطر االئتمان  14-2-2

تواجه ال�شركة خماطر االئتمان عندما يعجز اأحد االأطراف من الوفاء بالتزام مايل معني م�شببًا للطرف االآخر خ�شائر مالية. وقد تواجه ال�شركة خماطر االئتمان عندما ال يتم ت�شوية 
املطالبات القائمة من قبل معيدي التاأمني، اأو عند وجود ا�سرتاكات غري مكت�سبة من العمالء، اأو عند ف�سل اأطراف اأخرى بالوفاء بالتزاماتها جتاه ال�سركة، اأو عند ف�سل ال�سركات التي 
يتم ا�شتثمار اأ�شول م�شاهمي ال�شركة لديها. وتطبق �شركة االأهلي للتكافل عدة �شيا�شات للحد من خماطر االئتمان، وت�شمل تلك ال�شيا�شات تطبيق �شروط ائتمان للعمالء من ال�شركات، 
والتعامل مع معيدي تاأمني ذوي �سمعة وت�سنيف ائتماين جيد. اإن ظروف ال�سوق غري املتوقعة وعدم التزام معيدي التاأمني بت�سوية املطالبات القائمة ميكن اأن يوؤثر �سلبًا على ال�سركة وعلى 

و�سعها املايل ونتائج عملياتها.
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مخاطر أسعار صرف العمالت  15-2-2

تتمثل خماطر اأ�سعار �سرف العمالت يف تذبذب قيمة ال�ستثمارات املالية ب�سبب التغري يف �سعر �سرف العمالت الأجنبية. وتواجه ال�سركات خماطر اأ�سعار �سرف العمالت يف معظم الأحيان 
عندما تربطها عالقات جتارية مع اأطراف دولية تتطلب منها التعامل معهم بعملتهم. تتم عمليات �سركة الأهلي للتكافل بعملة الريال ال�سعودي حيث اأن مبيعاتها من بوال�س التاأمني تنح�سر 
على نطاق مدن اململكة العربية ال�سعودية. ويف حال قامت ال�سركة بتح�سيل اأية مبالغ من مبيعاتها اأو من تعامالتها اخلارجية بعملة اأجنبية، فقد تواجه خماطر اأ�سعار �سرف العمالت 

الأجنبية. وقد توؤثر اأية تذبذبات كبرية غري متوقعة يف اأ�سعار ال�سرف �سلبًا على الأداء املايل لل�سركة.

مخاطر حماية العالمة التجارية والملكية الفكرية  16-2-2

مبوجب اتفاقية التوزيع املربمة مع كل من البنك الأهلي التجاري )»البنك الأهلي«( و�سركة اإف دبليو يو اإيه جي FWU، يحق ل�سركة الأهلي للتكافل  تقدمي منتجات تاأمينية تعترب ملكية 
فكرية ل�سركة FWU، وذلك بتقدميها اإلى البنك الأهلي لتوزيعها وبيعها ملوؤمنني حمتملني يف اململكة العربية ال�سعودية )راجع ق�سم »العالمات التجارية وبراءات الخرتاع وحقوق امللكية 
الفكرية« يف �سفحة رقم »85«(. وهي تعتمد ب�سكل كبري على عالمتها التجارية و�سمعة �سعارها امل�ستخدم لتقدمي منتجات التكافل يف اململكة. وقامت ال�سركة با�ستخدام ا�سم و�سعار »�سركة 
اأية ممتلكات معنوية قّيمة كالعالمات التجارية،  اأية حقوق ملكية فكرية م�سجلة، وهي ل تعتمد يف ن�ساطها على  الأهلي للتكافل« ح�سريًا من خالل التفاقية املربمة. ول يوجد لل�سركة 
وبراءات الخرتاع، وحقوق الطبع اأو اأية ملكيات فكرية اأخرى. وبالرغم من ذلك، ويف حال حلقت اأي اأ�سرار ب�سمعة عالمتها التجارية، فقد يوؤثر ذلك �سلبًا على اأعمال ال�سركة وربحيتها 

ونتائج عملياتها.

مخاطر التصنيف  17-2-2

تقوم بع�ض جهات الت�شنيف العاملية مثل »�شتاندارد اآند بورز« بت�شنيف �شركات التاأمني واخلدمات املالية ب�شكل دوري من حيث متانة اأو�شاعها املالية. واإن هذا الت�شنيف ال يعترب ت�شنيفًا 
لأ�سهم الكتتاب اأو تو�سية بال�ستثمار يف اأي من ال�سركات التي يتم ت�سنيفها. غري اأن م�ستوى ثقة العمالء قد يتاأثر وفقًا لتغيري الت�سنيف، ولي�ست هنالك اأية �سمانات باأن ال�سركة �ستكون 
قادرة على حتقيق ت�شنيف مرتفع اأو املحافظة عليه. كما اأن اأي تراجع يف ت�شنيف قوة املركز املايل لل�شركة وقدرتها على الوفاء بديونها يف امل�شتقبل �شتكون له اآثار �شلبية على اأعمال 

ال�سركة واأدائها امل�ستقبلي.  

مخاطر تجديد وثائق التأمين الحالية  18-2-2

اإن وثائق التاأمني التي ت�سدرها ال�سركة لها فرتة �سالحية ت�سل يف الغالب اإلى 12 �سهرًا، واإذا مل تتمكن ال�سركة من جتديد الوثائق امل�سدرة للعمالء احلاليني اأو اإ�سدار وثائق جديدة على 
النحو املتوقع م�شتقباًل، فاإن م�شتوى االأق�شاط املكتتبة يف امل�شتقبل �شيتاأثر ب�شكل مبا�شر مما يوؤثر على مبيعات ال�شركة واأعمالها امل�شتقبلية. 

المخاطر المتعلقة بالسوق والبيئة التنظيمية  3-2

مخاطر المنافسة  1-3-2

تن�ساأ املناف�سة عند وجود �سركات اأخرى تعمل يف نف�س قطاع اأعمال ال�سركة وتقدم منتجات م�سابهة اأو مناف�سة، وقد بلغ عدد ال�سركات العاملة يف قطاع التاأمني باململكة 31 �سركة مدرجة 
بال�سوق املالية ال�سعودية مبا فيها �سركة الأهلي للتكافل. ويعتمد و�سع ال�سركة التناف�سي على عدة عوامل مثل تنوع املنتجات املقدمة، وجودة اخلدمات، ومتيز الربامج، والنطاق اجلغرايف 
لالأعمال، وقوة املركز املايل، وم�ستوى الأ�سعار، والعمالء امل�ستهدفني، و�سرعة �سداد املطالبات، و�سمعة ال�سركة، وغريها. وقد تزيد حدة املناف�سة يف حال دخول �سركات اأخرى اأو حدوث 

عمليات اندماج وحيازة يف القطاع التاأمني، مما قد يوؤدي اإلى انخفا�س م�ستويات املبيعات وينعك�س �سلبًا على منو ال�سركة وربحيتها.

مخاطر الموافقة على المنتجات الجديدة  2-3-2

يجب اأن حت�سل ال�سركة على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على منتجاتها اجلديدة لكي تتمكن من اإ�سدار وثائق تاأمني يف اململكة وطرحها يف ال�سوق وحتقيق العوائد منها. ويف 
حال مل حت�سل ال�سركة على املوافقات النظامية والرتاخي�س الالزمة ملنتجاتها اجلديدة لطرحها يف الوقت املنا�سب، فقد تتاأخر قدرتها على حتقيق العوائد املتوقعة من هذه املنتجات. واإن 

اأي تاأخري يف اإ�سدار وثائق التاأمني اجلديدة قد يعوق قدرة ال�سركة على زيادة عوائدها ومنو اأرباحها.

مخاطر متطلبات المالءة  3-3-2

وفقًا لالئحة التنفيذية ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، فاإن على �سركة الأهلي للتكافل الحتفاظ بحد اأدنى من املالءة. ويتاأثر م�ستوى املالءة ب�سكل رئي�س مب�ستوى الحتياطي 
الفني الذي حتتفظ به ال�سركة والذي يعتمد على حجم مبيعات وثائق التاأمني وعلى الأنظمة التي حتدد م�ستويات الحتياطات القانونية املطلوبة. وقد يتاأثر م�ستوى املالءة اأي�سًا بهوام�س 
اإلى زيادة راأ�س مالها مما قد يخف�س من قيمة ملكية  اأرباح املنتجات، والعوائد ال�ستثمارية، وتكاليف التاأمني، ومنو الأعمال. وعند انخفا�س م�ستوى املالءة لدى ال�سركة، فقد حتتاج 
م�ساهميها. ويف حال اأن تكبدت ال�سركة خ�سائر من ا�ستثماراتها اأو خ�سائر �سافية من اأعمالها، فقد ل تتمكن من الحتفاظ بامل�ستوى املطلوب من املالءة مما قد يوؤثر �سلبًا على و�سع ال�سركة 

املايل ونتائج اأعمالها، اأو قد يوؤدي اإلى �سحب ترخي�س اأعمال ال�سركة من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
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مخاطر شروط رفع التقارير  4-3-2

ت�شرتط موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي على �شركات التاأمني تقدمي تقارير دورية متنوعة وقوائم مالية منتظمة ومعلومات اأخرى تتعلق بعملياتها الت�شغيلية، وراأ�ض مالها، وو�شعها املايل، 
النظم  اأو  بالقوانني  اللتزام  اأخفقت يف  اإذا  ال�سركة عر�سة لإجراءات نظامية وعقوبات وغرامات  تكون  اأن  النظامية وغريها. ومع ذلك، ميكن  باملتطلبات  القانوين، وتقيدها  وو�سعها 

املطبقة، مما قد ي�سيء ب�سمعتها ويحد من قدرتها على اأداء اأعمالها، ويعوق من زيادة عوائدها ومنو اأرباحها وتطوير اأداءها.

مخاطر القضايا القانونية  5-3-2

يف اإطار �سري الأعمال العادي، قد ترفع �سركة الأهلي للتكافل ق�سايا قانونية �سد الغري كما اأنها قد تتعر�س لدعاوى قانونية �سدها. وقد يكون ذلك نتيجة لعدم التقيد بالعقود اأو عدم دفع 
امل�ستحقات اأو نتيجة خلالفات مع العمالء اأو غريها. اإن وجود اأية ق�سايا قائمة قد يوؤثر �سلبًا على �سمعة ال�سركة وعلى نتائج اأعمالها.

مخاطر عدم نجاح الشركة في التطوير أو التوسع  6-3-2

اإلى  ال�سركة  وتهدف  موافقتها.  على  للح�سول  النقد  موؤ�س�سة  اإلى  تقدميها  الإ�سالمية مت  ال�سريعة  مبادئ  مع  تتوافق  لالأفراد  تكافل  برامج  اأربعة  الوقت احلايل  للتكافل يف  الأهلي  لدى 
تو�سعة نطاق اأعمالها من خالل تنويع املنتجات وتقدمي خدمات وبرامج جديدة تلبي رغبة العمالء وتتما�سى مع التغريات والتطورات يف �سوق التاأمني يف اململكة. وتعتمد قدرة ال�سركة يف 
تطوير اأعمالها م�ستوى املناف�سة يف ال�سوق، وقدرة فريق اإدارتها، والأنظمة القانونية، وغريها. ولي�س هنالك �سمان لنجاح ال�سركة يف تطوير ن�ساطها وزيادة اأرباح اأعمالها وتعزيز العوائد 

مل�ساهميها.

مخاطر متطلبات السعودة  7-3-2

بلغ عدد موظفي �سركة الأهلي للتكافل 20 موظفًا كما يف 31 دي�سمرب 2010م، حيث حققت ال�سركة ن�سبة �سعودة بلغت 75%. وبناًء على متطلبات وزارة العمل، ووفقًا للمادة 79 من الالئحة 
التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين، يتوجب على ال�سركات التي يتجاوز عدد موظفيها الع�سرون موظفًا اأن ل تقل ن�سبة ال�سعودة لديها عن 30%. ويف حال انخف�ست ن�سبة 
ال�سعودة لدى ال�سركة اإلى ما دون الن�سبة املطلوبة، فقد تتعر�س اإلى عقوبات قد ت�سل اإلى اإيقاف اإ�سدار اأي ت�ساريح عمل جديدة، واإيقاف عمليات نقل كفالة املوظفني غري ال�سعوديني، 

وحظر امل�ساركة يف املناق�سات احلكومية، ومنع احل�سول على القرو�س واحلوافز احلكومية الأخرى، مما قد يوؤثر �سلبًا على عمليات ال�سركة واأدائها املايل.

المخاطر الناجمة عن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية  8-3-2

ان�سمت اململكة لع�سوية منظمة التجارة العاملية يف 11 دي�سمرب 2005م ومن املحتمل اأن توؤثر هذه الع�سوية على اأو�ساع ال�سوق باململكة، ويف هذا الإطار عليها حتقيق درجة اأعلى من حترير 
القت�ساد املحلي وتعديل بع�س القوانني والأنظمة املو�سوعة حلماية الأعمال املحلية، ونتيجة لال�ستجابة ملثل هذه التغريات امل�ستقبلية فيما يخ�س ان�سمام اململكة ملنظمة التجارة العاملية 
فاإن دخول �سركات تاأمني عاملية ذات اأ�سماء جتارية معروفة، قد ينعك�س �سلبًا على ح�سة ال�سركة يف ال�سوق، اأو رمبا يخ�سع ال�سركة اإلى موا�سفات ومعايري جديدة، وبالتايل املزيد من 

التكاليف، مما يوؤدي اإلى خف�س ربحية ال�سركة.  

المخاطر المتعلقة باألسهم  4-2

مخاطر التذبذبات المحتملة في سعر السهم  1-4-2

قد يتعر�س �سعر �سهم ال�سركة لدرجة كبرية من التذبذب وقد ل يكون م�ستقرًا نتيجة لعدة عوامل ت�سمل دون ح�سر ظروف ال�سوق املتعلقة بالأ�سهم، واأي تغيريات تنظيمية يف القطاع، 
وتدهور نتائج اأعمال ال�سركة، وعدم القدرة على تنفيذ اخلطط امل�ستقبلية، ودخول �سركات مناف�سة جديدة وامل�ساربة على عمليات ال�سركة. ولي�س هنالك اأي �سمان لزيادة قيمة الأ�سهم 

اجلديدة فور اإدراجها يف ال�سوق املالية.

مخاطر توزيع األرباح  2-4-2

اإن قرار ال�سركة بتوزيع الأرباح يعتمد على العديد من العوامل منها حتقق الأرباح يف امل�ستقبل، واملوقف املايل ومتطلبات راأ�س املال، والحتياطات القابلة للتوزيع، وحدود الئتمان املتاحة 
لل�شركة، والو�شع االقت�شادي العام، اإ�شافة اإلى عدة عوامل اأخرى يقرر اأهميتها جمل�ض االإدارة من وقت الآخر. وال ت�شمن ال�شركة دفع اأي اأرباح للم�شاهمني ب�شكل م�شتمر.

مخاطر السيطرة المؤثرة والفعلية من قبل المساهمين المؤسسين  3-4-2

اإن امل�ساهمني الذين ميتلكون عددًا كبريًا من اأ�سهم ال�سركة �سيكون باإمكانهم جمتمعني ال�سيطرة على النواحي التي تتطلب موافقة امل�ساهمني مبا يف ذلك عمليات الدمج وال�ستحواذ، وبيع 
الأ�سول، وانتخاب جمل�س الإدارة، ومنع اأو اإحداث اأي تغيري يف ال�سركة، واإ�سدار اأو عدم اإ�سدار اأ�سهم اإ�سافية. اإ�سافًة اإلى ذلك، تتعامل �سركة الأهلي للتكافل مع عدد اأطراف ذات عالقة، 

وميتلك امل�ساهمون ح�س�س كبرية فيها. وبناء على ذلك، ميكن للم�ساهمني البائعني ممار�سة هذه ال�سيطرة ب�سورة توؤثر ب�سكل كبري على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.
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مخاطر بيع أو شراء عدد كبير من األسهم  4-4-2

اإن بيع عدد كبري من اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق املالية بعد الكتتاب اأو توقع مثل هذه العملية قد يوؤثر �سلبًا على اأ�سعار هذه الأ�سهم يف ال�سوق.

مخاطر أرباح السهم  5-4-2

بعد اكتمال طرح اأ�سهم حقوق الأولوية وزيادة راأ�س املال وعدد الأ�سهم، فاإن ربح �سهم �سركة الأهلي للتكافل قد يتاأثر حيث اأن اأرباح اأ�سهم ال�سركة �ستتم ق�سمتها على عدد اأكرب من الأ�سهم. 
ول ت�سمن �سركة الأهلي للتكافل توزيع اأي اأرباح اأ�سهم حمددة بعد زيادة راأ�س املال.

مخاطر انقضاء فترة حظر بيع األسهم   6-4-2

يخ�سع امل�ساهمون البائعون لفرتة حظر مدتها ثالث �سنوات مالية ل تقل كل منها عن 12 �سهرًا ل يجوز لهم خاللها بيع اأ�سهمهم يف ال�سركة. ومبجرد انتهاء فرتة احلظر مب�سي ثالث 
�سنوات مالية من تاريخ اإدراج اأ�سهم ال�سركة، فاإنه ميكن للم�ساهمني املوؤ�س�سيني بيع اأ�سهمهم، ويف حال اأن قدم امل�ساهمون املوؤ�س�سون على بيع ح�س�س كبرية من اأ�سهمهم اأو مت توقع ذلك 

فقد يوؤدي اإلى انخفا�س �سعر �سهم ال�سركة يف ال�سوق.   
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نبذة عن سوق التأمين  -3

مصادر البيانات  1-3
اأو اأي من م�ست�ساريها اأي �سبب  اأنه ل يوجد لدى ال�سركة  مت احل�سول على معلومات ال�سوق و�سناعة التاأمني من م�سادر متاحة للعموم، ويعتقد اأن هذه امل�سادر موثوقة. وبالرغم من 
لالعتقاد باأن هذه املعلومات املتعلقة بقطاع التاأمني غري دقيقة يف جوهرها، اإل اأنه مل يتم التحقق ب�سكل م�ستقل من �سحة اأو دقة هذه املعلومات ول ميكن تقدمي اأي تاأكيد بخ�سو�س دقتها 
اأو اكتمالها. وت�سمل م�سادر املعلومات اخلا�سة بقطاع التاأمني كل من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وال�سركة ال�سوي�سرية لإعادة التاأمني »�سوي�س ري«. هذا، ومل يتم تقدمي اأية اإفادات 

من خبري لل�سركة. 

موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي: �

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي هي البنك املركزي للمملكة العربية ال�سعودية، وقد تاأ�س�ست يف عام 1372هـ )1952م( لال�سطالع مبجموعة من املهام اأهمها:

اإ�سدار العملة الوطنية )الريال ال�سعودي(.	 
القيام بدور م�سرف احلكومة.	 
مراقبة البنوك التجارية والإ�سراف على �سركات التاأمني.	 
اإدارة احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي.	 
اإدارة ال�سيا�سة النقدية للمحافظة على ا�ستقرار الأ�سعار واأ�سعار ال�سرف.	 
ت�سجيع منو النظام املايل وامل�سريف و�سمان �سالمته. 	 

اإن املعلومات امل�ستقاة من تقرير درا�سة �سوق التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية لعام 2010م املعد بوا�سطة موؤ�س�سة النقد والتي مت ا�ستخدامها يف هذه الن�سرة معلومات متاحة للعموم 
وبالتايل ل يتطلب الأمر احل�سول على اأي موافقة ل�ستخدام هذه املعلومات. 

�ل�سركة �ل�سوي�سرية لإع�دة �لت��مني »�سوي�س ري«: �

هي �سركة عاملية رائدة يف جمال اإعادة التاأمني تاأ�س�ست مبدينة زيورخ ب�سوي�سرا يف عام 1863م ومتار�س ن�ساطها يف اأكرث من 25 دولة حول العامل وت�سدر تقارير عن قطاع التاأمني يف العامل. 
وتعترب املعلومات امل�ستقاة من تقارير نظرة عن التاأمني العاملي لعام 2010م والتاأمني يف العامل لعام 2010م املعدة بوا�سطة �سوي�س ري والتي مت ا�ستخدامها يف هذه الن�سرة معلومات متاحة 

للعموم وبالتايل ل يتطلب الأمر احل�سول على اأي موافقة ل�ستخدام هذه املعلومات.

لمحة عامة عن االقتصاد السعودي  2-3
تراجع منو الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار اجلارية يف عام 2009م، حيث �سجل انخفا�سًا بلغ 21.2% لي�سل اإلى حوايل 1.4 تريليون ريال مقارنة بحوايل 1.8 تريليون ريال للعام 2008م. 
ويعزى ذلك اإلى تراجع منو الناجت املحلي لقطاع النفط الذي �سكل 46.7% من اإجمايل الناجت املحلي للمملكة مبعدل 37.9% ليبلغ 671.1 مليار ريال يف عام 2009م. اأما بالن�سبة للناجت 
املحلي للقطاع غري النفطي، فقد حقق معدل منو بلغ 5.1% بالأ�سعار اجلارية لي�سل اإلى حوايل 725.1 مليار ريال. وي�سم الناجت املحلي للقطاع غري النفطي ناجت القطاع اخلا�س غري 

النفطي بالأ�سعار اجلارية الذي ارتفع مبعدل منو بلغ 3.6% لي�سل اإلى حوايل 456.2 مليار ريال، كما ي�سم ناجت القطاع احلكومي الذي ارتفع بن�سبة 7.7% ليبلغ 268.9 مليار ريال.

اأما الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار الثابتة )ل�سنة اأ�سا�س 1999م(، فقد منا منوًا طفيفًا مبعدل 0.6% ليبلغ حوايل 841.2 مليار ريال يف عام 2009م مقارنة بحوايل 836.1 مليار ريال 
لعام 2008م.1

بلغ اإجمايل �سكان اململكة حوايل 25.4 مليون ن�سمة يف عام 2009م وفقًا لتقديرات م�سلحة الإح�ساءات العامة واملعلومات، وي�سكل ال�سعوديون ما ن�سبته 73.1% منهم بتعداد بلغ حوايل 
18.5 مليون ن�سمة، بينما ميثل غري ال�سعوديني الن�سبة املتبقية والبالغة 26.9% بتعداد بلغ حوايل  6.8 مليون ن�سمة. 

هذا، وقد انخف�س ن�سيب الفرد يف الناجت املحلي الإجمايل بن�سبة 22.9% لي�سل اإلى 55.535 ريال يف عام 2009م مقارنة بحوايل 71.993 ريال لعام 2008م.2  ويو�سح اجلدول التايل 
اأهم املوؤ�سرات القت�سادية خالل الفرتة من 2005م اإلى 2009م: 

1    موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي – التقرير ال�سنوي ال�ساد�س والأربعون
2     موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي – التقرير ال�سنوي ال�ساد�س والأربعون
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2009م 2008م 2007م 2006م 2005م بيان

25.37 24.81 24.24 23.68 23.11 تقديرات عدد ال�سكان )باملليون ن�سمة(

1409.1 1786.1 1442.6 1335.6 1182.5 اإجمايل الناجت املحلي بالأ�سعار اجلارية )مليار ريال(

5.1 9.9 4.1 2.2 0.7 معدل الت�سخم )اأ�سعار امل�ستهلك(

8.2 9.2 8.8 9.2 9.4 املتو�سط اليومي لإنتاج اململكة من النفط اخلام )مليون برميل(

61.38 94.77 68.74 61.05 50.15 متو�سط الأ�سعار لربميل النفط العربي اخلفيف )بالدولر الأمريكي(

امل�سدر: موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي – التقرير ال�سنوي ال�ساد�س والأربعون

أسواق التأمين العالمية3  3-3
لقد منت اأق�شاط التاأمني ال�شنوية العاملية بعد التعديل للت�شخم بن�شبة 2.7% اإلى 16.271 بليون ريال يف عام 2010م مقارنة مبعدلت انكما�س بلغت )1.1%( و)3.6%( يف عامي 2009م 

و2008م على التوايل. 

حيث منت اأق�شاط التاأمني على احلياة بحوايل 3.2% يف عام 2010م وهو ما يفوق متو�شط معدل منوها يف الع�شر �شنوات املا�شية، بينما منت اأق�شاط التاأمني على غري احلياة بن�شبة %2.1 
يف عام 2010م. ومع ا�ستمرار القت�ساد العاملي يف التعايف يف عام 2010م ومنو الناجت القومي االإجمايل يف بلدان اآ�شيا النامية وا�شتقرار اأ�شواق االئتمان واالأ�شهم مع انخفا�ض معدالت 

الفائدة وزيادة اأرباح ال�سركات، فقد متكنت �سناعة التاأمني من النمو وا�سرتداد قاعدتها الراأ�سمالية. هذا، وقد حت�سنت اأي�سًا نتائج ال�ستثمارات والربحية العامة.

النمو احلقيقي لأق�ساط التاأمني العاملية لعام 2010م

االإجمايل التاأمني على غري احلياة التاأمني على احلياة بيان

%1.4 %1.0 %1.8 الدول ال�سناعية

%11 %8.5 %13 الأ�سواق النا�سئة

%2.7 %2.1 %3.2 العامل

امل�سدر: �سركة �سوي�س ري 	 ورلد اإن�سورن�س ريبورت 2010م

لقد منت اأق�شاط التاأمني على احلياة بن�شبة 3.2% يف عام 2010م مدعومة ب�شكل رئي�شي من النمو الذي �شهدته االأ�شواق النا�شئة يف اآ�شيا وعدد من االأ�شواق االأوربية الكبرية.  اأما يف 
الواليات املتحدة االأمريكية واململكة املتحدة فقد ا�شتمرت اأق�شاط التاأمني علي احلياة يف الرتاجع يف عام 2010م ولكن على نحو اأقل مما حدث يف عام 2009م. وقد ا�ستمرت القاعدة 
الراأ�سمالية ل�سركات التاأمني يف ا�ستعادة و�سعها مع حت�سن املبيعات وزيادة املكا�سب الراأ�سمالية من ال�ستثمار يف الأ�سول املالية، اإل اأن ربحيتها ل تزال منخف�سة نظرًا لتدين اأ�سعار الفائدة. 

ارتفعت اأق�شاط التاأمني العاملية على غري احلياة بن�شبة 2.1% يف عام 2010م مدعومًة بتح�شن االأو�شاع االقت�شادية يف اأ�شواق اآ�شيا النا�شئة والدول ال�شناعية احلديثة، بينما ا�شتمرت 
�شيا�شة الت�شعري املنخف�ض يف جعل النمو يف اأق�شاط التاأمني على غري احلياة بطيئًا يف اأوربا والواليات املتحدة االأمريكية.  

وب�سورة عامة، فاإن ربحية �سركات التاأمني ظلت منخف�سة، حيث اأن املكا�سب الراأ�سمالية املحققة من ال�ستثمار يف الأ�سول املالية تذهب جزئيًا لتعوي�س عائدات ال�ستثمار املنخف�سة. وعلى 
الرغم منه فقد عادت قاعدة راأ�س املال ل�سركات التاأمني يف العديد من الدول اإلى م�ستوياتها قبل الأزمة تقريبًا.

هذا، وقد ارتفعت اأق�شاط التاأمني مبعدل 1.4% يف الدول ال�سناعية، بينما بلغ النمو يف الأ�سواق النا�سئة 11%. ومع ذلك فاإن منو اأق�شاط التاأمني الكلي يف االأ�شواق النا�شئة والدول ال�شناعية 
معًا والبالغ 2.7% كان اأقل من منو الناجت املحلي الإجمايل للعامل الذي بلغ 4% بالأرقام احلقيقية يف عام 2010م. 

أسواق التأمين في منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى وتركيا 4  4-3

التأمين على الحياة

�سهد �سوق التاأمني على احلياة يف هذه املنطقة انتعا�سًا قويًا يف عام 2010م حيث ت�شري التقديرات اإلى منو االأق�شاط مبعدل 12% لتبلغ 15 بليون ريال، بينما بلغ معدل النمو ال�سنوي خالل 
الفرتة من 2000م وحتى 2009م حوايل 9.4%. وقد ا�ستاأثرت تركيا، وهي اأكرب اأ�سواق التاأمني على احلياة يف املنطقة، بحوايل 36% من اإجمايل اأق�شاط التاأمني على احلياة املبا�شرة يف 
عام 2009م. وقد بلغ منو اأق�شاط التاأمني يف تركيا 11% يف عام 2010م، وهو اأعلى من متو�سط الع�سر �سنوات املا�سية البالغ 3.6%. ويف اململكة العربية ال�سعودية والإمارات العربية املتحدة 

فاإن االإقبال على التاأمني التكافلي قد اأدى اإلى حفز منو اأق�شاط التاأمني على احلياة التي منت بن�شبة 21% و4.1% يف عام 2010م على التوايل.

3    �سوي�س ري – ورلد اإن�سورن�س ريبورت 2010م. 
4  �سوي�س ري – ورلد اإن�سورن�س ريبورت 2010م.
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من املتوقع اأن حتقق اأنواع التاأمني املتوافق مع ال�سريعة الإ�سالمية ومنتجات التقاعد مزيدًا من النمو. وتبدو الفر�س امل�ستقبلية لقطاع التاأمني على احلياة واعدة. ومع بروز التاأمني املتوافق 
مع ال�سريعة فاإن هنالك فر�سًا كبرية غري مطروقة متاحة باملنطقة. ومن املتوقع اأن توؤدي التح�سنات يف اأحوال الأ�سواق املالية اإلى حفز الطلب على منتجات الرهن واملنتجات الئتمانية 
املرتبطة بال�ستثمار. ومن املتوقع اأي�سًا اأن توؤدي الإ�سالحات التقاعدية التي نتج عنها اإعادة هيكلة امل�ساريع الراهنة وتناق�س الدور احلكومي يف نظم التقاعد اإلى حفز الطلب على منتجات 

املدخرات طويلة الأجل. 

التأمين على غير الحياة

اإن اأق�شاط التاأمني على غري احلياة يف ال�شرق االأو�شط واآ�شيا الو�شطى وتركيا قد منت بن�شبة 7.3% يف عام 2010م، نتيجة لتح�سن الأو�ساع القت�سادية يف هذه املنطقة حيث منا الناجت 
املحلي الإجمايل مبعدل 4.7% يف عام 2010م مقارنة بحوايل 3.4% لعام 2009م. ويف تركيا التي تعد اأكرب �سوق للتاأمني على غري احلياة يف املنطقة حيث ت�ستاأثر بن�سبة 28% من اإجمايل 
اأق�شاط التاأمني، فقد منت اأق�شاط التاأمني على غري احلياة بن�شبة 3.6% يف عام 2010م مقارنة بانخفا�س بلغ )3.8%( و)2.1%( يف عام 2008م و2009م على التوايل. اأما يف اململكة 

العربية ال�شعودية، فقد منت اأق�شاط التاأمني على غري احلياة بن�شبة 14%، بينما منت بن�سبة 7.7% يف الأردن و7.2% يف دولة الأمارات العربية املتحدة. 

اإن ال�سطرابات ال�سيا�سية يف بع�س دول ال�سرق الأو�سط قد توؤثر على النمو القت�سادي يف الأجل الق�سري يف هذه املنطقة، ل�سيما بع�س القطاعات مثل ال�سياحة وال�سناعة والعمران 
والتجارة والبنوك. وبالتايل فاإن التاأثري ال�سلبي غالبًا ما ينعك�س على منو التاأمني على غري احلياة يف اأ�سواق تلك الدول وبخا�سة م�سر وليبيا و�سوريا واليمن. اإل اأنه من غري املرجح اأن يكون 

لهذا الو�سع تاأثري يف الأجل الطويل على اأ�سا�سيات القت�ساد ومنو قطاع التاأمني يف املنطقة.   

ويو�شح اجلدول التايل اإجمايل اأق�شاط التاأمني يف بع�ض دول ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا للفرتة من 2008م وحتى 2010م:

الن�سبة من ال�سوق 
العاملية )%(

اإجمايل اأق�ساط التاأمني )مليون ريال(
الدولة

2010م 2010م 2009م 2008م

%0.14 22.031 20.460 18.810 الإمارات العربية املتحدة

%0.12 19.076 17.663 15.911 اإيران

%0.11 17.558 14.610 11.513 اململكة العربية ال�سعودية

%0.06 9.720 9.686 9.518 املغرب

%0.04 5.944 5.869 5.209 م�سر

%0.03 4.358 3.994 3.866 اجلزائر

%0.02 4.028 3.570 3.304 لبنان

%0.02 3.499 2.899 3.173 قطر

%0.02 2.910 2.839 2.929 تون�س

%0.02 2.843 2.321 2.168 عمان

%0.02 2.696 2.209 3.428 الكويت

%0.01 2.273 1.999 1.691 البحرين

%0.01 2.164 1.928 1.695 الأردن

امل�سدر: �سوي�س ري )ورلد اإن�سورن�س ريبورت 2009م و2010م(

لمحة عن قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية  5-3
يبيعون  الذين  والوكالء  الدوليون  ال�سما�سرة  كبري من  وجود عدد  مع  عام 1986م  »التعاونية« يف  للتاأمني  التعاونية  ال�سركة  تاأ�سي�س  للتاأمني من خالل  التعاوين  املبداأ  اعتمدت احلكومة 

منتجاتهم باململكة.

وقد اأدخلت احلكومة يف عام 2003م جمموعة من ال�سوابط اجلديدة من خالل نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية ال�سادر مبقت�سى املر�سوم امللكي رقم »م/32«، 
وتاريخ 1424/06/02هـ )املوافق 2003/07/31م(، وطبق هذا النظام عرب موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي التي اأ�سبحت م�سوؤولة عن تطبيق ومراقبة كافة الأن�سطة التاأمينية يف اململكة.

ومع الأنظمة اجلديدة، �سهد قطاع التاأمني منوًا وا�سحًا خالل اخلم�س اأعوام املا�سية حيث مت تاأ�سي�س عدد كبري من �سركات التاأمني من خالل طرح اأ�سهمها لالكتتاب العام، ليبلغ عدد 
ال�سركات املدرجة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودي 31 �شركة. وقد اأدى ذلك اإلى تفعيل دور ن�شاط التاأمني باململكة وتنويع اخلدمات والربامج املتاحة بال�شوق.
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أداء سوق التأمين في المملكة العربية السعودية5  6-3

األداء الكلي

متكن �سوق التاأمني يف اململكة من موا�سلة منوه القوي يف عام 2010م مدعومًا بالتو�شع يف اأن�شطة التاأمني االإلزامي، حيث بلغ اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتب بها حوايل 16.4 مليار ريال 
يف عام 2010م مقارنة بحوايل 14.6 مليار ريال يف عام 2009م حمققًة معدل منو بلغ 12.2% مقارنة بحوايل 33.8% يف عام 2009م.

احتل ن�شاط التاأمني ال�شحي املركز االأول من بني اأن�شطة التاأمني االأخرى حيث �شكل ن�شبة 53% من اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتب بها يف عام 2010م مقارنة بن�سبة 50% يف عام 2009م. 
وجاء ن�شاط التاأمني العام يف املركز الثاين حيث �شكل 41% من اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتب بها يف عام 2010م، بينما �شكل ن�شاط تاأمني احلماية واالدخار ن�شبة 6% يف ذلك العام. 

واجلدول التايل يو�شح اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتب بها يف �شوق اململكة للفرتة من 2006م وحتى 2010م:

2010م 2009م 2008م 2007م 2006م

% من )مليون ريال(
االإجمايل

قيمة 
الأق�ساط

% من 
االإجمايل

قيمة 
الأق�ساط

% من 
االإجمايل

قيمة 
الأق�ساط

% من 
االإجمايل

قيمة 
الأق�ساط

% من 
االإجمايل

قيمة 
الأق�ساط

%53 8.690 %50 7.292 %44 4.805 %36 3.065 %32 2.222 التاأمني ال�سحي

%41 6.725 %43 6.315 %51 5.520 %60 5.191 %65 4.497 التاأمني العام

%6 972 %7 1.003 %5 594 %4 327 %3 218 تاأمني احلماية والدخار

%100 16.387 %100 14.610 %100 10.919 %100 8.583 %100 6.937 الإجمايل

–  اإدارة مراقبة التاأمني 	 موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي امل�سدر: تقرير �سوق التاأمني ال�سعودي 2010م 

عمق سوق التأمين

يعرف عمق التاأمني باأنه ن�شبة اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتب بها اإلى اإجمايل الناجت املحلي. وقد انخف�ض عمق التاأمني باململكة يف عام 2010م اإلى 1.00% مقابل 1.06% يف عام 2009م 
نتيجة للنمو الكبري يف الناجت املحلي الإجمايل )18.6% يف عام 2010م(. ويو�سح اجلدول التايل عمق �سوق التاأمني خالل الفرتة من 2006م وحتى 2010م حيث منا مبعدل منو �سنوي 

مركب بلغ %17. 

عمق �سوق التاأمني يف اململكة )%(

ن�سبة التغري 
)2009-2010م(

2010م 2009م 2008م 2007م 2006م نوع الن�ساط

%10.2	 %0.41 %0.46 %0.31 %0.37 %0.34 التاأمني العام

%0.5 %0.53 %0.53 %0.27 %0.22 %0.17 التاأمني ال�سحي

%18.3	 %0.06 %0.07 %0.03 %0.02 %0.02 تاأمني احلماية والدخار

%5.4	 %1.00 %1.06 %0.62 %0.61 %0.53 الإجمايل

–  اإدارة مراقبة التاأمني 	 موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي امل�سدر: تقرير �سوق التاأمني ال�سعودي 2010م 

5  تقرير �سوق التاأمني ال�سعودي 2010م ال�سادر عن اإدارة مراقبة التاأمني مبوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
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كثافة سوق التأمين

تعرف كثافة التاأمني على اأنها متو�شط اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتب بها للفرد الواحد. وقد ارتفعت كثافة التاأمني باململكة يف عام 2010م لت�سل اإلى 604 ريال للفرد مقارنة بحوايل 
576 ريال للفرد يف عام 2009م مبعدل منو بلغ 4.9%. ويو�سح اجلدول التايل كثافة �سوق التاأمني خالل الفرتة من 2006م وحتى 2010م حيث منت مبعدل منو �سنوي مركب بلغ %20.

كثافة �سوق التاأمني يف اململكة )ريال(

ن�سبة التغري 
)2009-2010م(

2010م 2009م 2008م 2007م 2006م نوع الن�ساط

%0.4	 247.8 248.9 222.5 216.5 189.9 التاأمني العام

%11.4 320.2 287.4 193.7 127.8 93.8 التاأمني ال�سحي

%9.4	 35.8 39.5 23.9 13.6 9.2 تاأمني احلماية والدخار

%4.9 603.9 575.8 440.1 357.9 292.9 الإجمايل

–  اإدارة مراقبة التاأمني 	 موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي امل�سدر: تقرير �سوق التاأمني ال�سعودي 2010م 

إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها حسب النشاط

ميكن تق�سيم الأن�سطة املزاولة يف �سوق التاأمني باململكة اإلى ت�سعة اأن�سطة فرعية هي: التاأمني ال�سحي، تاأمني املركبات، تاأمني احلماية والدخار، تاأمني املمتلكات، التاأمني الهند�سي، التاأمني 
البحري، تاأمني الطاقة، تاأمني الطريان، وتاأمني احلوادث وامل�شوؤوليات واأخرى. ويو�شح اجلدول التايل اإجمايل قيمة اأق�شاط التاأمني بح�شب نوع الن�شاط للفرتة من 2006م وحتى 2010م:

النمو 2010م 2009م 2008م 2007م 2006م

 2009م)مليون ريال(
- 2010م

% من 
االإجمايل

اإجمايل 
الأق�ساط

% من 
االإجمايل

اإجمايل 
الأق�ساط

% من 
االإجمايل

اإجمايل 
الأق�ساط

% من 
االإجمايل

اإجمايل 
الأق�ساط

% من 
االإجمايل

اإجمايل 
الأق�ساط

%19 %53 8.690 %50 7.292 %44 4.805 %36 3.065 %32 2.222 ال�سحي

%6 %20 3.239 %21 3.055 %23 2.542 %28 2.440 %28 1.920 املركبات

%3	 %6 972 %7 1.003 %5 594 %4 327 %3 218 احلماية والدخار

%6 %6 959 %6 905 %7 798 %9 742 %11 769 املمتلكات

%7 %5 869 %6 810 %6 682 %6 480 %8 544 الهند�سي

%1	 %3 518 %4 525 %6 620 %6 532 %6 431 البحري

%7	 %3 507 %4 544 %5 531 %7 577 %8 580
احلوادث وامل�سوؤوليات 

واأخرى

%9 %2 329 %2 302 %2 208 %4 305 %2 127 الطاقة

%75 %2 304 %1 174 %1 139 %1 114 %2 126 الطريان

%12 %100 16.387 %100 14.610 %100 10.919 %100 8.583 %100 6.937 الإجمايل

–  اإدارة مراقبة التاأمني 	 موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي امل�سدر: تقرير �سوق التاأمني ال�سعودي 2010م 

�شكلت اأق�شاط التاأمني ال�شحي اجلزء االأكرب من اإجمايل اأق�شاط �شوق التاأمني يف اململكة، حيث مثلت ما ن�شبته 53% من �سوق التاأمني لتبلغ حوايل 8.69 مليار ريال �سعودي يف عام 2010م. 
وتلتها اأق�شاط التاأمني على املركبات التي �شكلت ن�شبة 20% من اإجمايل اأق�شاط �شوق التاأمني، حيث بلغت قيمتها حوايل 3.2 مليار ريال �شعودي لنف�ض العام. وقد متتع ن�شاط تاأمني الطريان 

ون�شاط التاأمني ال�شحي بالنمو االأ�شرع، حيث حققا ن�شبة منو بلغت 75% و19% للعام 2010م على التوايل.

صافي أقساط التأمين المكتتب بها حسب النشاط

اأما فيما يتعلق ب�شايف اأق�شاط التاأمني املكتتب بها والذي يعرف على اأنه املبالغ املحتفظ بها لدى �شركة التاأمني بعد خ�شم االأق�شاط امل�شندة اإلى �شركات اإعادة التاأمني، فقد ارتفع �شايف 
اأق�شاط التاأمني املكتتب بها من 10.07 مليار ريال يف عام 2009م اإلى 11.80 مليار ريال يف عام 2010م مبعدل منو بلغ 17%. وقد احتل ن�شاط التاأمني ال�شحي املرتبة االأولى حيث بلغت 
ح�شته من �شايف اأق�شاط التاأمني 60% يف عام 2010م مقارنة بن�سبة 55% يف عام 2009م، بينما احتل التاأمني على املركبات املرتبة الثانية بح�سة بلغت 26% من �شايف اأق�شاط التاأمني 

املكتتب بها يف عام 2010م مقارنة بن�سبة 29% يف عام 2009م. ويو�شح اجلدول التايل �شايف اأق�شاط التاأمني بح�شب نوع الن�شاط للفرتة من 2006م وحتى 2010م: 
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النمو 2010م 2009م 2008م 2007م 2006م

2009م )مليون ريال(
-2010م

% من 
االإجمايل

�سايف 
الأق�ساط

% من 
االإجمايل

�سايف 
الأق�ساط

% من 
االإجمايل

�سايف 
الأق�ساط

% من 
االإجمايل

�سايف 
الأق�ساط

% من 
االإجمايل

�سايف 
الأق�ساط

%28 %60 7.120 %55 5.557 %51 3.751 %43 2.403 %42 1.843 ال�سحي

%5 %26 3.099 %29 2.944 %34 2.459 %41 2.297 %42 1.814 املركبات

%3	 %7 877 %9 908 %6 468 %5 267 %4 153 احلماية واملدخرات

%13 %2 276 %2 244 %3 217 %4 219 %6 243
احلوادث وامل�سوؤوليات 

واأخرى

%4	 %1.5 175 %2 183 %3 201 %3 170 %3 124 البحري

%9	 %1 114 %1 125 %2 122 %2 98 %2 84 الهند�سي

%20 %1 127 %1 105 %1 95 %2 84 %2 81 املمتلكات

%46 %0.1 7.6 %0 5 %0 1 %0 2 %0 0 الطاقة

%342 %0.04 4.8 %0 1 %0 6 %0 4 %0 4 الطريان

%17 %100 11.800 %100 10.073 %100 7.321 %100 5.544 %100 4.347 الإجمايل

–  اإدارة مراقبة التاأمني 	 موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي امل�سدر: تقرير �سوق التاأمني ال�سعودي 2010م 

معدل االحتفاظ حسب النشاط

يقي�ض معدل االحتفاظ الن�شبة من اأق�شاط التاأمني املكتتب بها والتي حتتفظ بها �شركة التاأمني، ويح�شب بق�شمة �شايف اأق�شاط التاأمني املكتتب بها على اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتب بها. 
وقد ارتفع معدل الحتفاظ الإجمايل ل�سركات التاأمني يف اململكة من 67.4% يف عام 2009م اإلى 70.9% يف عام 2010م نتيجة لرتفاع معدل الحتفاظ للتاأمني على املركبات والتاأمني 
ال�سحي اللذان ي�ستحوذان معًا على ن�سبة 73% من اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتب بها. ويتمتع ن�شاط التاأمني على املركبات والتاأمني ال�شحي باأعلى معدل احتفاظ حيث بلغ يف عام 2010م 

96% و82% لكل منهما على التوايل. ويو�شح اجلدول التايل معدل االحتفاظ ح�شب نوع الن�شاط خالل الفرتة من 2006م وحتى 2010م:

ن�سبة التغري  معدل الحتفاظ ح�سب نوع الن�ساط * )%(

 -2009(
2010م(

2010م 2009م 2008م 2007م 2006م نوع الن�ساط

%21.2 %54.4 %44.9 %40.9 %38.0 %42.0 التاأمني �سد احلوادث وامل�سوؤوليات وغريه

%0.7	 %95.7 %96.4 %96.7 %94.1 %94.5 التاأمني على املركبات

%13.6 %13.2 %11.6 %11.9 %11.3 %10.5 التاأمني على املمتلكات و�سد احلريق

%3.0	 %33.8 %34.9 %32.5 %31.9 %28.8 التاأمني البحري

%152.5 %1.6 %0.6 %4.0 %3.1 %3.4 التاأمني على الطريان

%33.9 %2.3 %1.7 %0.4 %0.8 %0.0 التاأمني على الطاقة

%15.3	 %13.1 %15.5 %17.9 %20.3 %15.5 التاأمني الهند�سي

%1.0	 %56.5 %57.1 %56.2 %55.4 %52.3 اإجمايل التاأمني العام

%7.5 %81.9 %76.2 %78.1 %78.4 %82.9 اإجمايل التاأمني ال�سحي

%5.2 %70.9 %67.4 %66.4 %63.9 %62.4 الإجمايل

–  اإدارة مراقبة التاأمني 	 موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي امل�سدر: تقرير �سوق التاأمني ال�سعودي 2010م 
* ال ي�شمل اجلدول اأعاله ن�شاط تاأمني احلماية واالدخار حيث يجب االحتفاظ باجلزء اخلا�ض باالدخار يف ال�شركة ال�شعودية، وبالتايل ال ميكن مقارنة معدالت االحتفاظ لتاأمني احلماية واالدخار باالأن�شطة االأخرى. 

إجمالي المطالبات المدفوعة حسب النشاط

ارتفع اإجمايل املطالبات املدفوعة من قبل �سركات التاأمني يف اململكة اإلى 8.514 مليون ريال يف عام 2010م مقارنة مببلغ 7.255 مليون ريال يف عام 2009م، اأي مبعدل منو بلغ %17.3. 
ح�شل ن�شاط التاأمني ال�شحي على احل�شة االأعلى من اإجمايل املطالبات املدفوعة والتي بلغت 64% يف عام 2010م، يليه ن�شاط التاأمني على املركبات والذي بلغت ح�شته 22% لذلك العام. 

وفيما يلي يو�شح اجلدول بيانات اإجمايل املطالبات املدفوعة بح�شب نوع الن�شاط للفرتة من 2006م وحتى 2010م: 
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النمو 2010م 2009م 2008م 2007م 2006م

2009م نوع الن�ساط
-2010م

 %
مليون 

ريال
 %

مليون 
ريال

 %
مليون 

ريال
 %

مليون 
ريال

 %
مليون 

ريال

%41.2	 %1 57.8 %1 98.4 %2 92.0 %4 170.2 %6 169.8
احلوادث وامل�سوؤوليات 

وغريه

%16.0 %22 1881.5 %22 1621.4 %29 1492.4 %30 1217.9 %33 1010.5 املركبات

%12.9	 %5 397.3 %6 456.1 %6 314.9 %7 283.0 %10 299.9 املمتلكات و�سد احلريق

%65.8 %3 276.5 %2 166.7 %4 195.1 %4 165.9 %5 154.9 البحري

%49.4 %0 26.5 %0 17.8 %0 11.5 %2 62.8 %1 18.5 الطريان

%75.7	 %2 138.5 %8 570.1 %1 26.5 %0 6.2 %0 9.0 الطاقة

%9.3 %2 159.2 %2 145.6 %2 111.7 %5 219.2 %3 102.2 الهند�سي

%4.5	 %35 2937.3 %42 3076.2 %43 2244.1 %52 2125.3 %58 1764.9 اإجمايل التاأمني العام

%35.7 %64 5440.2 %55 4010.0 %54 2839.2 %47 1897.9 %41 1240.4 التاأمني ال�سحي

%19.5	 %2 136.2 %2 169.2 %3 140.3 %1 38.0 %1 34.9 احلماية والدخار

%17.3 %100 8513.8 %100 7255.4 %100 5223.6 %100 4061.2 %100 3040.2 الإجمايل

–  اإدارة مراقبة التاأمني 	 موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي امل�سدر: تقرير �سوق التاأمني ال�سعودي 2010م 

المنافسة

التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية 31 �سركة مدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية »تداول« ت�سعى جميعها للحفاظ على ح�ستها ال�سوقية والعمل على زيادتها با�ستمرار من  ي�سم قطاع 
خالل البتكار والتطوير وتقدمي اأ�سعار تناف�سية ومنتجات تاأمني مبتكرة يف ال�سوق ال�سعودي الذي ظل ي�سهد احتدام يف املناف�سة مع دخول املزيد من �سركات التاأمني يف ال�سوق وتوقع دخول 

ال�سركات الدولية ذات اخلربات العاملية واملوارد الكبرية ل�سيما مع ان�سمام اململكة ملنظمة التجارة العاملية.   

شركات التأمين  7-3
بلغ عدد �سركات التاأمني التي تعمل يف ال�سوق ال�سعودي 34 �سركة يف عام 2010م. وقد حققت اأكرب ثمانية �سركات منها ما ي�سكل 71.1% من اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتب بها يف ال�شوق 

لعام 2010م، بينما ح�سلت بقية �سركات التاأمني والبالغ عددها 26 �سركة على ن�سبة 28.9% من اإجمايل اأق�شاط التاأمني يف ال�شوق كما هو مو�شح يف اجلدول التايل:

2010م 2009م 2008م
مليون ريال 

احل�سة ال�سوقية اإجمايل الأق�ساط احل�سة ال�سوقية اإجمايل الأق�ساط احل�سة ال�سوقية اإجمايل الأق�ساط

%25.5 4.181 %27.6 4.035 %21.5 2.349 ال�سركة 1

%16.0 2.623 %12.7 1.849 %12.9 1.406 ال�سركة 2

%10.7 1.749 %9.2 1.347 %8.6 941 ال�سركة 3

%5.2 851 %6.0 881 %5.9 641 ال�سركة 4

%3.7 600 %3.4 500 %3.9 424 ال�سركة 5

%3.4 565 %3.4 490 %3.7 405 ال�سركة 6

%3.4 553 %2.7 389 %3.4 370 ال�سركة 7

%3.2 523 %2.6 381 %3.2 350 ال�سركة 8

%28.9 4.742 %32.4 4.736 %36.9 4.034 �سركات التاأمني املتبقية

–  اإدارة مراقبة التاأمني 	 موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي امل�سدر: تقرير �سوق التاأمني ال�سعودي 2010م 

بلغ عدد �سركات التاأمني التي تزيد حقوق امللكية فيها عن 100 مليون ريال 22 �سركة يف عام 2010م مقارنة بنحو 20 �سركة يف عام 2009م. وتعترب �سركة التعاونية للتاأمني اأكرب �سركة من 
حيث حقوق امللكية والتي بلغت 1.76 مليار ريال يف عام 2010م مقارنة مببلغ 1.4 مليار ريال يف عام 2009م.
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عدد ال�سركات حقوق امللكية ل�سركات التاأمني يف 2010م

7 حتى 50 مليون ريال 

5 من 50 مليون اإلى 100 مليون ريال

3 من 100 مليون اإلى 150 مليون ريال

7 من 150 مليون اإلى 200 مليون ريال

9 من 200 مليون اإلى 500 مليون ريال

3 اأكرث من 500 مليون ريال 

34 املجموع

امل�سدر: موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي – اإدارة مراقبة التاأمني »تقرير �سوق التاأمني ال�سعودي 2010م

وتوجد 31 �سركة مدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية »تداول« كما يف 30 يونيو 2011م، ويو�سح اجلدول التايل �سركات التاأمني املدرجة:

�سركات التاأمني املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية »تداول«

�سركة الدرع العربي للتاأمني التعاوينال�سركة الأهلية للتاأمني التعاوين

�سركة الراجحي للتاأمني التعاوينال�سركة التعاونية للتاأمني )التعاونية(

�سركة ال�سقر للتاأمني التعاوينال�سركة اخلليجية العامة للتاأمني التعاوين

�سركة املتو�سط واخلليج للتاأمني واإعادة التاأمني التعاوين )ميدغلف(�سركة األيانز ال�سعودي الفرن�سي للتاأمني التعاوين

�سركة املجموعة املتحدة للتاأمني التعاوين )اأ�سيج(ال�سركة ال�سعودية املتحدة للتاأمني التعاوين )ولء(

�سركة اي�س العربية للتاأمني التعاوينال�سركة ال�سعودية الهندية للتاأمني التعاوين

�سركة اأك�سا للتاأمني التعاوينال�سركة ال�سعودية لإعادة التاأمني التعاوين )اإعادة(

�سركة اإياك ال�سعودية للتاأمني التعاوين )�سالمة(ال�سركة العاملية للتاأمني التعاوين

�سركة بروج للتاأمني التعاوينال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني التعاوين )�سايكو(

�سركة بوبا العربية للتاأمني التعاوينال�سركة املتحدة للتاأمني التعاوين

�سركة �ساب تكافل�سركة احتاد اخلليج للتاأمني التعاوين

�سركة �سند للتاأمني واإعادة التاأمني التعاوين�سركة الحتاد التجاري للتاأمني التعاوين

�سركة مالذ للتاأمني واإعادة التاأمني التعاوين�سركة الأهلي للتكافل

�سركة وقاية للتاأمني واإعادة التاأمني التكافلي�سركة التاأمني العربية التعاونية

ال�سركة الوطنية للتاأمني التعاوين�سركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل

�سركة اأمانة للتاأمني التعاوين )اأمانة(

امل�سدر: موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وال�سوق املالية ال�سعودية »تداول«

كما توجد اأربع �سركات تاأمني وافق جمل�س الوزراء على الرتخي�س بتاأ�سي�سها ولكنها مل ت�سجل بعد يف ال�سوق املالية ال�سعودية، وهي:

�سركات التاأمني غري املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية »تداول«

�سركة اجلزيرة تكافل تعاوين�سركة طوكيو مارين ال�سعودية

�سركة عناية ال�سعودية للتاأمني التعاوين )عام 2011م(�سركة املجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني

امل�سدر: موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
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الـشــركـــة »األهلي للتكافل«  -4

مقدمة  1-4
)املوافق  1427/11/22هـ  وتاريخ  م/70  رقم  امللكي  املر�سوم  مبوجب  �سعودية  م�ساهمة  �سركة  هي  للتكافل«(  »الأهلي  اأو  بـ«ال�سركة«  بعد  فيما  اإليها  )ي�سار  للتكافل  الأهلي  �سركة 
2006/12/13م( والقرار الوزاري رقم 262 وتاريخ 1427/11/20هـ )املوافق 2006/12/11م(. وقد اأُن�سئت ال�سركة يف مدينة جدة مبوجب ال�سجل التجاري رقم 4030171573 ال�سادر 
من مدينة جدة بتاريخ 1428/07/21هـ )املوافق 2007/08/04م( وترخي�س اأعمال التاأمني من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي رقم ت م ن/20079/7 وتاريخ 1428/08/29هـ )املوافق 

2007/09/11م(. وقد بداأت ال�سركة مبمار�سة اأعمال التاأمني اعتبارًا من 2007/07/08م وفقًا لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية.

لقد قام البنك الأهلي التجاري، اأحد املوؤ�س�سات املالية الرائدة يف اململكة العربية ال�سعودية، مع �سركتي تاأمني عامليتني )FWU AG وVHV( وعدد من امل�ستثمرين املحليني بالإ�سافة اإلى 
موؤ�س�سة التمويل الدولية )IFC( باإن�ساء �سركة الأهلي تكافل ك�سركة متخ�س�سة يف تقدمي منتجات وخدمات التكافل املتوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية.

تقدم �سركة الأهلي للتكافل حلول احلماية و الدخار املتوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية من خالل برامج التكافل. ويتم ت�سميم منتجات ال�سركة بالتقيد التام مبوجهات ال�سريعة الإ�سالمية 
با�ستخدام ترتيبات منوذج »الوكالة«. وتعمل ال�سركة على تطوير وت�سويق وبيع برامج تكافل احلماية و الدخار فقط، وهي تقدم برنامج الأهلي لتكافل و الدخار و برنامج تكافل الأهلي 

لرعاية املجموعة.

الدخار  برامج احلماية من خالل  مثل  البنك  لعمالء  مبتكرة  تقدمي حلول حماية  الأ�سا�سي على  الرتكيز  ويتمثل  التجاري  الأهلي  البنك  تكافل عمالء  الأهلي  �سركة  منتجات  ت�ستهدف 
وال�ستثمار التي يتم ت�سويقها من خالل البنك.

رؤية ورسالة الشركة  2-4

الرؤية

»اأن نكون ال�سركة الرائدة على امل�ستوى الإقليمي لتقدمي خدمات التاأمني واحلماية املتوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية، والتي تلبي احتياجات املواطنني واملقيمني يف اململكة ودول جمل�س التعاون 
اخلليجي. واإ�سفاء قيمة مثلى لل�سركاء واملوؤ�س�سني من خالل البتكار يف تقدمي خدمات ذات معايري عاملية امل�ستوى، لن�سبح بذلك ال�سركة املرموقة والختيار املتميز يف قطاع التاأمني 

اإقليميًا«.

الرسالة

عالية،  مهنية  تقنية  ذي  ل�سركات  الأمثل  ال�ستخدام  خالل  من  ال�سرعية  وال�سوابط  القيم  اإلى  ا�ستنادًا  التاأمينية  منتجاتها  لتقدم  الدرجة  عاملية  مبعايري  �سعودية  تكافل  �سركة  »اإن�ساء 
وا�ستحداث اأف�سل احللول لتلبية احتياجات وتوقعات عمالئها و�سركائها على حد �سواء«.

الجوائز  3-4
حازت �سركة الأهلي للتكافل يف يناير 2010م على جائزة الهيئة العامة لال�ستثمار لتحتل املركز 75 �سمن اأف�سل 100 �سركة يف اململكة العربية ال�سعودية لعام 2010م.

هيكل رأس المال  4-4
يبلغ راأ�س مال ال�سركة 100.000.000 ريال �سعودي مق�سم اإلى 10.000.000 �سهم بقيمة ا�سمية قدرها 10 ريالت لل�سهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل.

وقد مت اإ�سدار 7.355.000 �سهم منها مقابل م�ساهمات نقدية من قبل امل�ساهمني املوؤ�س�سني متثل 73.55% من راأ�س مال ال�سركة، اأما الأ�سهم املتبقية والبالغ عددها 2.645.000 �سهم 
)26.45% من راأ�س املال( فقد مت طرحها لالكتتاب العام يف الفرتة من تاريخ 1428/05/02هـ )املوافق 2007/05/19م( اإلى 1428/05/11هـ )املوافق 2007/05/28م( ب�سعر اكتتاب 

بلغ 10 ريال �سعودي لل�سهم الواحد.



18

امل�ساهمون املوؤ�س�سون ل�سركة االأهلي للتكافل كما يف 30 يونيو 2011م

عدد �ل��سهم�لن�سبة�ل�سمر.م
�لقيمة �ل�سمية 

)ر.�س.(
هيكل ملكية �جله�ت �ملوؤ�س�سة

30.003.000.00030.000.000%البنك الأهلي التجاري1

2)FWU AG( 13.1251.312.50013.125.000%�سركة اإف دبليو يو اأي جي

3)IFC( 13.1251.312.50013.125.000%موؤ�س�سة التمويل الدولية

4 )VHV AG(7.50750.0007.500.000%�سركة يف ات�س يف اأيه جي

100%   حممد عمر قا�سم العي�سائي1.60160.0001.600.000%موؤ�س�سة حممد عمر قا�سم العي�سائي للتجارة5

100%   عبد اهلل اأحمد بق�سان1.60160.0001.600.000%موؤ�س�سة دار الخرتاع الدولية للتجارة6

7
والتجارة  ال�سناعي  للتطوير  املواكبة  �سركة 

عرب البحار القاب�سة
%1.60160.0001.600.000

80%   حممد ح�سني على العمودي
20%   �سفية �سالح من�سر العمودي

100%   د. فهد بن عبد اهلل املبارك1.00100.0001.000.000%موؤ�س�سة �سدرة اخلليج لل�سيانة8

100%   حممد حمود العوهلي1.00100.0001.000.000%موؤ�س�سة البيدر للتجارة واملقاولت9

1.00100.0001.000.000%دكتور/ اإبراهيم بن حممد بن علي العواجي10

11
وامل�ساندة  لالإمدادات  ال�سعودية  املوؤ�س�سة 

الفنية
100%   �سالح حممد �سالح احلجاج%0.7575.000750.000

12
بن  الغني  عبد  بن  م�سطفى   / ال�سيخ 

اإبراهيم مرية
%0.7575.000750.000

0.5050.000500.000%ال�سركة ال�سعودية للتوريد التجاري13

95% �سركة �سهيل بن عبد املح�سن   
        ال�سعيبي واأولده القاب�سة )وميلكها: 
        	  40% �سهيل عبد املح�سن ال�سعيبي

        	  20% وليد �سهيل عبد املح�سن 
        	 20% خالد �سهيل عبد املح�سن

        	 20% في�سل �سهيل عبد املح�سن(
5%   �سهيل بن عبد املح�سن ال�سعيبي

26.452.645.00026.450.000%املكتتبون من اجلمهور

100.0010.000.000100.000.000%املجموع

امل�سدر: الأهلي للتكافل

المساهمون الذين يملكون 5% أو أكثر  5-4
يو�سح اجلدول التايل امل�ساهمني الذين ميلكون 5% اأو اأكرث من اأ�سهم �سركة الأهلي للتكافل:

امل�ساهمون الذين ميلكون 5% اأو اأكرث من اأ�سهم �سركة الأهلي للتكافل

القيمة اال�سمية )ريال �سعودي(عدد االأ�سهمالن�سبةاال�سم

30.003.000.00030.000.000%البنك الأهلي التجاري

)FWU AG( 13.1251.312.50013.125.000%�سركة اإف دبليو يو اأي جي

)IFC( 13.1251.312.50013.125.000%موؤ�س�سة التمويل الدولية

)VHV AG( 7.50750.0007.500.000%�سركة يف ات�س يف اأيه جي

63.756.375.00063.750.000%املجموع

امل�سدر: الأهلي للتكافل
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إستراتيجية أعمال الشركة  6-4
تركز �سركة الأهلي للتكافل يف عملياتها على تقدمي برامج التكافل املتوافقة مع مبادئ ال�سريعة الإ�سالمية لعمالء البنك الأهلي التجاري، وذلك وفقًا لرتتيبات منوذج »الوكالة«.

نموذج الوكالة  1-6-4

وفقًا لرتتيبات منوذج الوكالة يقوم امل�سرتكون بتعيني ال�سركة وكياًل لهم لإدارة العقود نيابًة عنهم مقابل اأتعاب وكالة ثابتة ومتفق عليها. ويغطي الوكيل جميع م�سروفات اإدارته املكتبية من 
دخل اأتعاب الوكالة، ولذلك فاإن اأرباح اأو خ�سائر ال�سركة تعتمد على اأتعاب الوكالة بعد خ�سم م�سروفات الت�سغيل اخلا�سة بالوكيل. وعند �سداد ال�سرتاك بوا�سطة امل�سرتك يقوم الوكيل 
بخ�سم الر�سوم الثابتة املتفق عليها )اأتعاب الوكالة( يف حني اأن تربع التكافل يدفع اإلى �سندوق التكافل الت�سامني للم�سرتكني و الر�سيد املتبقي الذي ي�سمى ن�سبة الدخار من امل�ساركة يتم 

توجيهه ح�سب الإ�سرتاتيجية ال�ستثمارية للم�سرتك املتوافقة مع ال�سريعة.

صندوق التكافل التضامني للمشتركين  2-6-4

قامت ال�سركة باإن�ساء �سندوق التكافل الت�سامني للم�سرتكني الذي يتكون من تربعات التكافل الت�سامنية التي يتم جتميعها و�سدادها بوا�سطة امل�سرتكني. وي�ستخدم هذا ال�سندوق لدفع 
منافع الوفاة )منافع التكافل( يف حالة الوفاة اأو الإ�سابة للم�سرتك قبل تاريخ ال�ستحقاق.

وعندما يقدم امل�سرتك مطالبة التكافل، تقوم ال�سركة ب�سدادها خ�سمًا من �سندوق التكافل الت�سامني. ويف حالة اأن تزيد قيمة مطالبات التكافل عن قيمة تربعات التكافل املتوفرة يف 
ال�سندوق، فاإن الوكيل يقوم بتقدمي قر�س ح�سن اإلى �سندوق التكافل ل�سداد كامل مطالبات التكافل. ويتم �سداد القر�س احل�سن اإلى الوكيل من �سندوق التكافل متى ما حتقق فائ�س 

لل�سندوق.

ويف احلالت التي تزيد فيها تربعات التكافل املدفوعة يف �سندوق التكافل الت�سامني عن دفعات مطالبات التكافل، يقوم الوكيل يف نهاية ال�سنة امليالدية بتحديد الفائ�س. وي�ستخدم هذا 
الفائ�س يف �سداد اأي قيمة متبقية من القر�س احل�سن للوكيل ويتم توزيع كامل الر�سيد املتبقي يف ال�سندوق على امل�سرتكني بح�سب ن�سبة تربعاتهم يف �سندوق التكافل الت�سامني.

تقت�سر تربعات التكافل على منافع تغطية التكافل )الوفاة(، ويتم و�سعها يف �سندوق التكافل الت�سامني الذي يقوم بتغطية م�سرتكي برنامج الأهلي للتكافل. ووفقًا لنموذج الوكالة فاإن 
الوكيل يقوم فقط مبهمة الو�سي لإدارة عمليات الوكالة واأ�سول امل�سرتكني نيابًة عنهم. وتظل تربعات التكافل ملكًا للم�سرتكني. واإن اأي فائ�س ينتج يف نهاية ال�سنة امليالدي يف �سندوق 

التكافل نتيجة لنخفا�س مطالبات الوفاة اإلى اأقل من احلد املتوقع خالل ال�سنة يتم توزيعه بالكامل على امل�سرتكني.

ترتيبات إعادة التكافل

اإن التف�سري والتطبيق ال�سليم ملبادئ ال�سريعة الإ�سالمية يف ت�سميم واإدارة برامج التكافل التي تقدمها ال�سركة ميتد اإلى اتفاقيات اإعادة التكافل اخلا�سة بال�سركة مما ي�ساهم يف حماية 
م�سرتكي �سندوق التكافل الت�سامني من اأي عجز ين�ساأ عن زيادة مطالبات الوفاة عن احلد املتوقع لها.

ويتم دعم �سندوق التكافل الت�سامني بوا�سطة ترتيبات اإعادة تكافل متوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية مع �سركة هانوفر لإعادة التاأمني )راجع ق�سم »ملخ�س باأهم العقود والتفاقيات« يف 
�سفحة »82«(. وكما يف 31 دي�سمرب 2008م و2009م و2010م، حقق �سندوق التكافل الت�سامني فائ�سًا كما مو�سح يف اجلدول اأدناه:

فوائ�س �سندوق التكافل الت�سامني يف عام 2008م و 2009م و2010م )بالريال ال�سعودي(

ال�سنة
تربعات التكافل من 

امل�سرتكني
الفائ�س من �سندوق اإعادة 

التكافل
الفائ�س من �سندوق 

التكافل الت�سامني
اإجمايل الفائ�س القابل 

للتوزيع
الفائ�س كن�سبة من تربعات 

التكافل

32.06%2008233.90367.4267.56674.992م

51.22%20093.239.9951.397.558261.9401.659.498م

41.91%20105.286.1652.172.18443.2472.215.432م

امل�سدر: الأهلي للتكافل

االستراتيجيات االستثمارية للمشتركين  3-6-4

بالن�سبة لربامج التكافل التي ت�سمل عن�سر الدخار، يتم حتقيق عوائد للم�سرتكني على تربعات التكافل من خالل برنامج ادخار متبادل منظم يف �سكل ترتيبات ا�ستثمارية ُيطلق عليها ا�سم 
»ا�سرتاتيجيات ا�ستثمار امل�سرتكني«. وبناًء على هذه الرتتيبات يقوم الوكيل بجمع مدخرات خمتلف امل�سرتكني بغر�س ا�ستثمارها لتحقيق مكا�سب راأ�سمالية من اأ�سول متوافقة مع ال�سريعة. 

ويتم تخ�سي�س جميع املكا�سب اأو اخل�سائر املتحققة من ا�ستثمار املدخرات على ا�سرتاتيجيات ا�ستثمار امل�سرتكني.

تنق�سم ا�سرتاتيجيات ا�ستثمار امل�سرتكني اإلى وحدات حيث ي�ستخدم اجلزء املتعلق مبدخرات امل�سرتكني ل�سراء وحدات يف اإحدى ا�سرتاتيجيات ا�ستثمار امل�سرتكني ح�سب اختيار امل�سرتك، 
وتتم اإ�سافة الوحدات امل�سرتاة اإلى ح�ساب امل�سرتكني املعنيني.
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وعند اخلروج املبكر اأو انتهاء العقد ي�ستلم امل�سرتك كل قيمة وحدات ح�سابه يف ا�سرتاتيجيات ا�ستثمار امل�سرتكني ناق�سًا اأي اأتعاب اكت�ساب ور�سوم ت�سجيل ترتتب عليه. وت�سمل قيمة ح�ساب 
امل�سرتك املدخرات الأ�سلية من امل�سرتك زائدًا جميع الأرباح اأو اخل�سائر املرتاكمة التي حتققت طوال فرتة الدخار.

اإذا تويف امل�سرتك قبل تاريخ انتهاء العقد، ُتدفع اإلى امل�ستفيدين كامل قيمة مدخرات ح�سابه كما يف تاريخ الوفاة زائدًا منافع التكافل من �سندوق التكافل الت�سامني.

يحتفظ الوكيل باأ�سول ا�سرتاتيجيات ا�ستثمار امل�سرتكني منف�سلًة عن اأ�سوله اخلا�سة. وتتم اإ�سافة كل الأرباح ال�ستثمارية من هذه ال�سرتاتيجيات اإلى منافع امل�سرتكني. كما اأن اأية خ�سائر 
من هذه ال�سرتاتيجيات يتحملها امل�سرتكني لوحدهم، ول يكون للوكيل اأي ن�سيب من اأية اأرباح اأو خ�سائر ناجمة من هذه الأن�سطة.

ال�سريعة  مبادئ  مع  متوافقة  ب�سورة  ال�ستثمارات  تلك  باإدارة  كابيتال  الأهلي  �سركة  وتقوم  كابيتال.  الأهلي  �سركة  اإلى  الوثائق  بحملة  املعنية اخلا�سة  الأ�سول  ا�ستثمار  مهمة  اإ�سناد  مت 
ال�سرعية. وتوفر الأهلي كابيتال للم�ستثمرين حمافظ املنارة، والتي جتمع ثالث ا�سرتاتيجيات ا�ستثمار مل�سرتكي الأهلي تكافل تلبي احتياجاتهم  اإ�سراف جلنة الرقابة  الإ�سالمية حتت 

ال�ستثمارية املتنوعة، وهي كما يلي:

إستراتيجية المنارة للنمو المرتفع:

توفر هذه الإ�سرتاتيجية م�ستوى عاٍل من منو راأ�س املال خالل مدة طويلة الأجل. وهي حمفظة ت�ستثمر وفقًا لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية مبا يتفق مع ال�سوابط التي اأقرتها هيئة الرقابة 
ال�سرعية للبنك الأهلي التجاري.

إستراتيجية المنارة للنمو المتوازن:

اأقرتها هيئة الرقابة  توفر هذه الإ�سرتاتيجية التوازن بني املحافظة على راأ�س املال ومنو راأ�س املال. وهي حمفظة ت�ستثمر وفقًا لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية مبا يتفق مع ال�سوابط التي 
ال�سرعية للبنك الأهلي التجاري.

إستراتيجية المنارة للنمو المتحفظ:

توفر هذه الإ�سرتاتيجية م�ستوى عاٍل من املحافظة على راأ�س املال واإمكانية حمدودة للنمو. وهي حمفظة ت�ستثمر وفقًا لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية مبا يتفق مع ال�سوابط التي اأقرتها هيئة 
الرقابة ال�سرعية للبنك الأهلي التجاري.

التعاون مع البنك األهلي التجاري  4-6-4

تقدم ال�سركة براجمها لعمالء البنك الأهلي التجاري مبوجب اتفاقية التوزيع واخلدمات )راجع ق�سم »ملخ�س باأهم العقود والتفاقيات« يف �سفحة »82«(. ويتم ت�سويق برامج التكافل من 
خالل البنك الأهلي عرب فريق البيع املبا�سر وفريق بيع ال�ستثمار ومندوبي خدمة العمالء ومركز اخلدمة امل�سرفية الهاتفية وح�سابات ال�سركات وال�ستقطاب املبا�سر للعمالء.

واجلدير بالذكر اأنه بنهاية العام املايل 2009م، بلغ اإجمايل عدد فروع البنك الأهلي التجاري باململكة 282 فرعًا، حيث بلغ عدد عمالء البنك اأكرث من 2 مليون عميل، كما وبلغ عدد موظفي 
البنك 5.399 موظفًا.

المنتجات والخدمات  7-4
بداأت ال�سركة عملياتها يف تاريخ 2007/07/08م بتقدمي حلول احلماية املتوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية من خالل برامج التكافل. ويتم ت�سميم منتجات ال�سركة بالتقيد التام باأحكام 
ال�سريعة الإ�سالمية، حيث تتم مراجعة جميع منتجات ال�سركة من قبل جلنة الرقابة ال�سرعية. تقدم �سركة الأهلي للتكافل فئتني من منتجات التكافل وهي تكافل الأفراد وتكافل املجوعة، 

وقد متت املوافقة عليها من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

وال يوجد لدى �شركة االأهلي للتكافل اأي ن�شاط جتاري اأو جزء جوهري من االأ�شول خارج اململكة العربية ال�شعودية.

التكافل الفردي  1-7-4

برن�مج �ل�هلي للتك�فل و�لدخ�ر �

يعمل هذا الربنامج على اأ�سا�س ادخار مبالغ دورية يدفعها امل�سرتكون مع توفري منافع م�سرتكة للم�ستفيدين يف حالة وفاة حامل الوثيقة اأثناء فرتة الوثيقة. وعند انتهاء فرتة العقد، يتم 
دفع قيمة العن�سر الدخاري اإلى حامل الوثيقة.
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التكافل الجماعي  2-7-4

يف برامج التكافل اجلماعي، يتم جتميع عدد من امل�سرتكني )الأع�ساء( يف عقد واحد رئي�س. وتوفر برامج التكافل اجلماعي التغطية يف حالة الوفاة و/اأو العجز الكلي والدائم.

برن�مج تك�فل �ل�هلي لرع�ية �ملجموعة �

يقدم هذا الربنامج اإلى العمالء التجاريني، وهو يوفر لالأع�ساء امل�سرتكني من املوؤ�س�سة حاملة الوثيقة منافع مالية حمددة. ويهدف الربنامج اإلى تزويد امل�سرتكني خالل فرتة الع�سوية 
باحلماية املالية يف حالة خماطر معينة مثل الوفاة و/اأو العجز الكلي والدائم  للم�سرتك اأثناء فرتة خدمته لدى املوؤ�س�سة.

اإن الن�شاط الرئي�ض يف هذا الربنامج هو اإدارة املخاطر ولي�شت هنالك اأ�شول ا�شتثمارية يف الربنامج. وبالن�شبة لتغطية املخاطر فاإن املوؤ�ش�شة حاملة الوثيقة تدفع ق�شط خماطرة )تربعات 
التكافل( اإلى �سركة الأهلي للتكافل نيابًة عن امل�ساركني الأع�ساء.

برن�مج تك�فل �ل�هلي ملديني �ملجموعة �

مت ت�سميم هذا الربنامج لعمالء البنك الأهلي التجاري الذين ي�ستحقون قر�سًا من البنك، وقد متت املوافقة عليه من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، غري اأن ال�سركة مل تقم باإطالق 
الربنامج بعد نظرًا لإكمال الرتتيبات مع البنك الأهلي التجاري. ويوفر الربنامج منافع التكافل يف حالة وفاة العميل ت�ساوي الر�سيد املتبقي من قر�س العميل يف وقت الوفاة. ويتم �سداد 
منافع التكافل للم�ستفيد )البنك الأهلي التجاري(. ول يت�سمن هذا الربنامج عن�سر ادخار. واأي عميل يتم قبوله للح�سول على قر�س من البنك الأهلي التجاري يح�سل تلقائيًا على 

التغطية �سمن هذا الربنامج. 

المنتجات المستقبلية  3-7-4

ولدى الأهلي للتكافل يف الوقت احلايل اأربعة برامج تكافل لالأفراد تتوافق مع مبادئ ال�سريعة الإ�سالمية مت تقدميها اإلى موؤ�س�سة النقد للح�سول على موافقتها، وهي ت�سمل ما يلي:

برن�مج تك�فل �ل�هلي �لع�ئلي �

يوفر برنامج الأهلي العائلي تغطية مالية للم�سرتكني على �سكل منافع ت�سامنية يف حالة الوفاة. وعند ال�ستحقاق تدفع قيمة ح�سة امل�سرتك اإليه.

ملحق برن�مج تك�فل �ل�هلي للحم�ية �

هذا الربنامج عبارة عن برنامج اختياري ملحق بربنامج الأهلي العائلي، ويوفر تغطية تكافلية ثابتة للم�سرتكني يف �سكل منافع تكافل م�سرتكة التمويل يف حالة الوفاة. وت�سمل منافع الربنامج 
امللحق املبالغ الثابتة للمنافع التي اختارها امل�سرتك يف وقت توقيع العقد والتي يتم دفعها من �سندوق التكافل الت�سامني يف حالة وفاة امل�سرتك قبل تاريخ ال�ستحقاق. ول يت�سمن هذا امللحق 

عن�سر ادخاري حيث اأنه ل يتم دفع اأي منافع يف تاريخ ال�ستحقاق.

برن�مج تك�فل �ل�هلي للزو�ج �

يوفر هذا الربنامج عن�سر ادخاري لتمويل زواج اأطفال امل�سرتك يف امل�ستقبل. ويف حالة وفاة امل�سرتك اأو عجزه الدائم قبل تاريخ ال�ستحقاق فاإن العقد يظل �ساريًا. ويف تواريخ حمددة، 
وتكون مبالغ امل�ساركات املنتظمة املتبقية قابلة للدفع من ال�سندوق الت�سامني للتكافل حتى الو�سول اإلى تاريخ ال�ستحقاق. وتكون منافع تاريخ ال�ستحقاق قابلة للدفع كمبلغ اإجمايل يف 

الوقت املتوقع للزواج )تاريخ انتهاء الربنامج(.

برن�مج تك�فل �ل�هلي للتعليم �

يوفر هذا الربنامج عن�سر ادخاري لتمويل التعليم العايل لأبناء امل�سرتك. ويف حالة وفاة امل�سرتك اأو عجزه الدائم قبل تاريخ ال�ستحقاق فاإن العقد يظل �ساريًا. وتكون مبالغ امل�ساركات 
املنتظمة املتبقية قابلة للدفع من ال�شندوق الت�شامني للتكافل حتى الو�شول اإلى تاريخ اال�شتحقاق. وذلك على اأربعة اأق�شاط �شنوية اإلى ال�شخ�ض املحدد من اأبناء امل�شرتك يف الوقت املخطط 

للتعليم العايل )تاريخ ال�ستحقاق(.

برن�مج تك�فل �ل�هلي �ل��س��سي  �

هذا الربنامج هو برنامج ادخاري ب�سيط ُقدم ليناف�س العرو�س املطروحة يف ال�سوق املوجهة اإلى الأ�سواق اجلماعية الراغبة يف منتجات مبا�سرة وب�سيطة ت�سهل امل�ساركة فيها ول حتتاج 
للكثري من اخليارات. يف حالة الوفاة تدفع �سركة الأهلي للتكافل اإما قيمة مدخرات امل�سرتك امل�ستثمرة امل�ستحقة اأو ن�سبة 150% من اإجمايل امل�ساركات املنتظمة م�ستحقة الدفع، اأيهما اأكرث.

وبالإ�سافة اإلى الربامج املذكورة اأعاله والتي قدمتها ال�سركة اإلى موؤ�س�سة النقد للح�سول على موافقتها، ترى �سركة الأهلي للتكافل م�ستقباًل اأن تدر�س فكرة دخول �سوق برامج التكافل 
العام من خالل طرح منتجات متوافقة بالكامل مع ال�سريعة الإ�سالمية يف خمتلف جمالت التاأمني التكافلي .
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ملخص برامج التكافل  4-7-4

يو�سح اجلدول التايل ملخ�سًا لربامج التكافل التي تقدمها �سركة الأهلي للتكافل والتي تنوي طرحها بعد احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد عليها:

ملخ�س املنتجات واخلدمات

برامج التكافل احلالية

برنامج الأهلي للتكافل والدخارالتكافل الفردي

التكافل العائلي
برنامج تكافل الأهلي لرعاية املجموعة
برنامج تكافل الأهلي ملديني املجموعة

برامج التكافل امل�ستقبلية

التكافل الفردي

برنامج تكافل الأهلي العائلي �
ملحق برنامج تكافل الأهلي للحماية �
برنامج تكافل الأهلي للزواج �
برنامج تكافل الأهلي للتعليم �
برنامج تكافل الأهلي الأ�سا�سي  �

امل�سدر: الأهلي للتكافل

المزايا التنافسية  8-4
تتمتع ال�سركة بعدد من املزايا التناف�سية:

مشاركة البنك األهلي التجاريأ- 

اإن وجود البنك الأهلي التجاري كم�ساهم وموزع رئي�س لربامج ال�سركة ميكن ال�سركة من الو�سول اإلى قاعدة عري�سة من العمالء )اأكرث من 2 مليون عميل يف اأنحاء اململكة( وي�سهل عليها 
الت�سليم الفوري ملنتجاتها من اأكرث ال�سبكات تغطية يف اململكة )282 فرعًا كما يف 2009/12/31م( اإ�سافًة اإلى ا�ستخدام اأحدث اأنظمة التوزيع البديلة )مثل اخلدمات امل�سرفية الهاتفية 
وخدمات الإنرتنت( مما يعني توفري قدر كبري من التكاليف الثابتة الالزمة لإن�ساء �سبكة التوزيع التي تعترب من اأهم عوامل النجاح يف �سناعة التاأمني. وبجانب ذلك، فاإن البنك الأهلي 
التجاري يوفر ل�سركة الأهلي للتكافل اإمكانية ال�ستفادة من خدمات اإدارة ال�ستثمار اخلا�سة به لإدارة حمفظات ال�سركة، مما يوفر لل�سركة ميزة قوية على ال�سركات املناف�سة الأقل تاأ�سي�سًا 

وغري املرتبطة ببنك معني.

الشركاء الفنيونب- 

من خالل ال�سركاء الفنيني مثل �سركة FWU AG و VHV وربط م�ساحلهم مب�سالح ال�سركة ك�سركاء يف راأ�س املال، فاإن �سركة الأهلي للتكافل ت�سمن البتكار والتحديث امل�ستمر ملنتجاتها 
التي تقدمها.

قوة الشركاء المؤسسينت- 

للدخول يف خمتلف  ال�شوق  را�شخة يف  لتاأ�شي�ض �شمعة  الالزمة  امل�شداقية  لل�شركة  يوفر  االأقوياء  االآخرين  وال�شركاء  التجاري  االأهلي  والبنك   )IFC( الدولية التمويل  التزام موؤ�س�سة  اإن 
التفاقيات امل�ستقبلية مع مزودي اخلدمات اأو �سركاء الأعمال. اإن وجود �سريك مثل موؤ�س�سة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدويل، يوفر ل�سركة الأهلي للتكافل انفتاحًا عامليًا اإ�سافًة اإلى 

اأف�سل املمار�سات يف جمال تنظيم وحوكمة ال�سركات.

بنية المنتجات 	- 

يرى جمل�س اإدارة ال�سركة وامل�ساهمون املوؤ�س�سون اأن برنامج منتجات ال�سركة مبني بطريقة مناِف�سة عالية ال�سفافية يف ال�سوق احلايل. اإن الطبيعة املتوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية وب�ساطة 
ومرونة املنتجات جتعلها يف متناول نطاق وا�سع من العمالء الأفراد، مما يعطي �سركة الأهلي للتكافل املرونة لتو�سعة قاعدة عمالئها. اإ�سافًة اإلى ذلك، فاإن بنية الربنامج التي ت�سمح باإعادة 

فوائ�س �سندوق التكافل الت�سامني اإلى حملة الوثائق من خالل ا�سرتاتيجياتهم ال�ستثمارية توفر قيمة م�سافة لل�سركة اأكرث من عن�سر احلماية الأ�سا�سي.
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اإليرادات  9-4
تقدم �سركة الأهلي للتكافل برنامج الأهلي للتكافل والدخار وبرنامج تكافل الأهلي اجلماعي، ويو�سح اجلدول التايل تفا�سيل اإجمايل ال�سرتاكات:

اإجمايل قيمة ال�سرتاكات بح�سب اأنواع املنتجات

لل�سنة املنتهية يف 2009/12/31ملل�سنة املنتهية يف 2010/12/31م)اآالف الرياالت(
للفرتة من 2007/07/08م اإلى 

2008/12/31م

204.881112.2146.401التكافل الفردي 	 برنامج الأهلي لتكافل و الدخار

	3.9223.647تكافل املجموعات 	 برنامج تكافل الأهلي لرعاية املجموعة

208.803115.8616.401املجموع

م�سدر: الأهلي للتكافل

أنشطة التسويق والترويج  10-4
لرتويج برامج التكافل، ت�ستهدف �سركة الأهلي للتكافل العمالء الأفراد والعمالء التجاريني. ولكنها تعتمد يف الأ�سا�س على البنك الأهلي التجاري لرتويج براجمها لعمالئه. فقد وقعت 
�سركة الأهلي للتكافل اتفاقية توزيع وخدمات مع البنك الأهلي التجاري، حيث يقوم البنك برتويج منتجات ال�سركة داخل اململكة العربية ال�سعودية من خالل فروعه ومندوبي خدمة العمالء 

وح�سابات ال�سركات )راجع ق�سم »ملخ�س باأهم العقود والتفاقيات« يف �سفحة »82«(.

عمالء الشركة  11-4
لدى �سركة الأهلي للتكافل حوايل 33.153 عقد تاأمني فردي �ساري كما يف 31 دي�سمرب 2010م جميعها اأبرمت مع عمالء البنك الأهلي التجاري. اأما بالن�سبة للعمالء التجاريني، فلدى 
ال�سركة عميل جتاري واحد وهو البنك الأهلي التجاري حيث اأن لديه وثيقة تاأمني لرعاية املجموعة من موظفي البنك يبلغ عددهم 5.399 موظف تقريبا )راجع ق�سم »برنامج الأهلي 
لرعاية املجموعة ملوظفي البنك الأهلي التجاري« يف �سفحة »85«(. اإن وثيقة التاأمني لرعاية املجموعة وهي عبارة عن وثيقة قيا�سية توفر م�ستويات خمتلفة من مزايا ما بعد الوفاة للجميع 

وفقًا ملرتبة املوظف يف البنك.

خدمة عمالء الشركة  12-4
بح�سب التفاقية املربمة بني ال�سركة والبنك الأهلي التجاري، تتم خدمة العمالء من خالل مندوبي خدمات العمالء بالبنك الأهلي التجاري، وذلك بح�سب معايري ومقايي�س جودة اخلدمة 

التي يرتكز عليها البنك. وتعترب خدمة العمالء عالية اجلودة من الأ�س�س الرئي�سة التي تعتمد عليها ال�سركة لدعم روؤيتها ور�سالتها.

تقنية المعلومات  13-4
اإن عمليات تطوير املنتجات وت�شعريها وتقدير اأرباحها ووظائف معاجلة الطلبات اجلديدة وتقييم املخاطر وعمليات التاأمني اليدوية واالآلية وتو�شيح واإ�شدار ال�شهادات يتم تنفيذها جميعًا 
بوا�سطة الق�سم الإكتواري يف �سركةFWU AG  العاملية با�ستخدام الأنظمة التي �سممها ق�سم تقنية املعلومات ب�سركة FWU AG العاملية. وتوفر �سركة FWU AG ل�سركة الأهلي للتكافل 
نظام مبيعات واإدارة اإلكرتوين قائم على الإنرتنت وخا�س ب�سركة FWU AG العاملية، وذلك لت�سجيل ومعاجلة املعلومات املتعلقة بامل�سرتكني. وي�ساعد هذا النظام على الت�سغيل الفعال 
والناجح لالأعمال وتقدمي اخلدمة للعمالء ب�سكل مبا�سر وفوري. وتوفر �سركة FWU AG العاملية اأي�سًا اإ�سرتاتيجية خلدمات امل�ساندة وال�سيانة اإ�سافة اإلى خطة �ساملة ل�سرتداد البيانات 
يف حالة فقدانها ب�سبب الأعطال. وت�ستخدم الأهلي للتكافل نظام املبيعات والإدارة  على اأ�سا�س غري قابل للتحويل وغري ح�سري داخل اململكة العربية ال�سعودية طوال فرتة التفاقية بينهما 

حيث اأن النظام يبقى ملكًا ل�سركة FWU AG العاملية.

أنشطة التدريب  14-4
هنالك اإ�سراف م�ستمر على الأداء الفعلي ملوظفي �سركة الأهلي للتكافل. وتهتم ال�سركة بتدريب موظفيها ل�سقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم يف كافة النواحي املتعلقة بالعمليات واملبيعات 
والإدارة واللتزام وغريها. وياأتي ذلك كجزء من اإ�سرتاتيجية ال�سركة للحفاظ على م�ستوى عاٍل من جودة العمل ب�سكل عام، حيث اأن ال�سركة تبقى على اطالع باأحدث الدورات التدريبية 

التي تقدمها موؤ�س�سات التدريب املعتمدة. ويو�سح اجلدول التايل الدورات التدريبية التي �ساركت بها ال�سركة خالل الأعوام 2008م و2009م و2010م:
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الفرتة )اأيام(املوقععدد املوظفنيا�سم الدورة التدريبية

5البحرين1دورة يف حتليـل القـوائم املالية للتاأمني

5املغـرب1دورة املدير املتميز وتطوير الأداء الإداري

9الهــنـد1دورة يف اأمن نظــم املعلـومات الفنية 

30جـدة5دورات متعددة يف اللغـة الإجنليزية

5جـدة7ور�سـة عمل يف عمليـات التـاأمني التـكافلي 

5جدة1دورة املطابقة واللتزام

5جدة1دورة مكافحة غ�سيل الأموال

5دبي1دورة املطابقة واللتزام

5جدة1دورة مالية لغري املديرين املاليني

3جدة2مهارات الإ�سراف

5البحرين1اإدارة املطابقة للتاأمني

2جدة2مهارات الت�سال

5الريا�س1اإدارة نظام اأوراكل

30الهند1دورة يف النظم الهاتفية

3جدة2اإدارة م�ساريع التاأمني والبنوك

2جدة2اإدارة الوقت

5جدة4عمليات التكافل

4جدة25ور�سة عمل دليل �سيا�سات واإجراءات املوارد الب�سرية

4جدة25ور�سة النظام اجلديد لتقييم الأداء

2جدة25و�سع الأهداف وقيم ال�سركات

امل�سدر: الأهلي للتكافل

4-15 البحث والتطوير

كجزء من اأن�سطة البحوث والتطوير، تقوم �سركة الأهلي للتكافل بدرا�سة متطلبات حملة الوثائق ب�سورٍة �ساملة وم�ستمرة ل�سمان تنا�سق املنتجات املقدمة مع املتطلبات الفردية حلملة 
الوثائق. اإ�سافًة اإلى ذلك، تعمل ال�سركة على التقييم امل�ستمر لربامج املنتجات التي تقدمها ودرا�سة اإمكانية طرح منتجات جديدة يف ال�سوق املحلي بناًء على اجتاهات ومتطلبات ال�سوق 

املتوقعة. وهي تقوم اأي�شًا بتقييم اأداء العمل يف ال�شركة ب�شكل عام لزيادة الفعالية واإزالة نقاط ال�شعف بهدف رفع الكفاءة وتطوير االأداء.
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هيكل الشركة  -5

المساهمون المؤسسون الرئيسيون  1-5

البنك األهلي التجاري

التجاري كافة اخلدمات  الأهلي  البنك  ويقدم  العربي.  العامل  امل�سرفية يف  ال�سركات  اأكرب  ن�ساطها يف عام 1953م، وهي من  بداأت  �سعودية  �سركة م�ساهمة  التجاري هو  الأهلي  البنك 
امل�سرفية وال�ستثمارية املتوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية. وبنهاية العام املايل 2009م، بلغ اإجمايل عدد فروع البنك الأهلي التجاري باململكة 282 فرعًا، حيث بلغ عدد عمالء البنك اأكرث 

من 2 مليون عميل، كما وبلغ عدد موظفي البنك 5.399 موظفًا.

)FWU AG( شركة إف دبليو يو أي جي

مت اإن�ساء �سركة FWU AG يف عام 1983م، وهي �سركة اأملانية تعمل على ابتكار الأنظمة واملنتجات التي تخدم اأ�سواق اخلدمات املالية والتاأمينية. يقع مقر ال�سركة الرئي�س يف اأملانيا، وهي 
تعمل من خالل �ست �سركات تابعة على توفري اخلدمات املالية واملحا�سبة والإدارية القانونية والت�سويقية، اإ�سافة اإلى توفري منتجات تاأمني تكافلي للحماية و الدخار متوافقة مع اأحكام 

ال�سريعة الإ�سالمية، والربامج التقنية واحللول التكنولوجية .

)IFC( مؤسسة التمويل الدولية

مت اإن�ساء موؤ�س�سة التمويل الدولية يف عام 1956م من قبل املجتمع الدويل لتعزيز ا�ستثمارات القطاع اخلا�س يف البلدان النامية، وهي تركز على التنمية القت�سادية عن طريق ت�سجيع 
منو املن�شاآت االإنتاجية واأ�شواق راأ�ض املال املت�شمة بالكفاءة يف البلدان االأع�شاء لديها. وقد قامت موؤ�ش�شة التمويل الدولية با�شتثمارات يف عدة م�شاريع �شملت 67 بلدًا تغطي جميع املناطق 
النامية يف العامل، وهي تقدم جمموعة متنوعة من الأدوات واخلدمات املالية وامل�ساعدات الفنية وال�ست�سارية لل�سركات املتعاملة معها متكن تلك ال�سركات من اإدارة املخاطر وتو�سيع نطاق 

و�سولها اإلى اأ�سواق راأ�س املال الأجنبية واملحلية.

)VHV AG( شركة في أتش في أيه جي

�سركة يف اأت�س يف اأيه جي )VHV AG( هي �سركة اأملانية تابعة اإلى جمموعة )VHV( مت اإن�سائها عام 1919م، وهي تعمل على توفري خدمات التاأمني على املركبات واملمتلكات واحلوادث 
وامل�سوؤوليات بالرتكيز على القطاعات الإن�سائية.
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الهيكل التنظيمي للشركة  2-5
التفاعل امل�شرتك يف اتخاذ القرارات و�شرعة تدفق املعلومات. ويو�شح ال�شكل التايل الهيكل  للتكافل بو�شع هيكل تنظيمي مربوط ب�شكل ان�شيابي ي�شمن لها  اإدارة �شركة االأهلي  قامت 

التنظيمي احلايل لل�سركة:
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مجلس إدارة الشركة  3-5
يتمثل دور جمل�س اإدارة �سركة الأهلي للتكافل يف و�سع الإ�سرتاتيجيات العامة وال�سيا�سات الرئي�سة والأهداف املالية لأعمال ال�سركة. ويقوم املجل�س بالت�سديق على جميع الحتياطات املالية 
و امليزانيات، وي�سرف من خالل جلانه املختلفة على �سري الأعمال مبا يتوافق مع اأهداف ال�سركة واللتزام بها وحتقيقها. اإ�سافة اإلى ذلك، يقوم جمل�س الإدارة بحماية م�سالح امل�ساهمني 

ب�سمان اللتزام التام بجميع القوانني و النظم ال�سارية يف اململكة بح�سب عقد التاأ�سي�س ونظام حوكمة ال�سركة اللذين و�سعهما ويطبقهما املجل�س.

يتكون جمل�س الإدارة من اأحد ع�سر ع�سوًا غري تنفيذيني، جميعهم ذوي موؤهالت وخربات عالية على امل�ستويني العاملي واملحلي. 

ويتكون جمل�س الإدارة من اأع�ساء ميثلون بع�س امل�ساهمني املوؤ�س�سني وهم البنك الأهلي التجاري و�سركة FWU AG و�سركة VHV، وذلك كما هو مو�سح يف اجلدول التايل:

جمل�س اإدارة االأهلي للتكافل

عدد االأ�سهمالعمراجلن�سيةال�سفةالتمثيلاملن�سباال�سم

501.000�سعوديغري تنفيذي/ م�ستقل	رئي�س جمل�س الإدارةاملعت�سم باهلل حممد يو�سف زينل علي ر�سا

441.000�سعوديغري تنفيذي/ غري م�ستقلالبنك الأهلي التجاريع�سو جمل�س الإدارةعادل �سالح �سعد احلوار

571.000�سعوديغري تنفيذي/ غري م�ستقلالبنك الأهلي التجاريع�سو جمل�س الإدارةعبد الرزاق حممد اخلريجي

531.000بريطاينغري تنفيذي/ غري م�ستقلالبنك الأهلي التجاريع�سو جمل�س الإدارةديفيد جرانت جونز

591.000اأملاينغري تنفيذي/ غري م�ستقل�سركة FWU AGع�سو جمل�س الإدارةد. مانفرد جوزيف ديرهامير

561.000اأملاينغري تنفيذي/ غري م�ستقل�سركة FWU AGع�سو جمل�س الإدارةاأرين يوهان�س رييف

551.000اأملاينغري تنفيذي/ غري م�ستقل�سركة VHVع�سو جمل�س الإدارةيوفا هانز رويرت

521.000�سعوديغري تنفيذي/ م�ستقل	ع�سو جمل�س الإدارة�سالح اأحمد على حفني

581.000�سعوديغري تنفيذي/ م�ستقل	ع�سو جمل�س الإدارةعمرو حممد خالد خا�سقجي

561.000�سعوديغري تنفيذي/ م�ستقل	ع�سو جمل�س الإدارةفي�سل م�سطفى ر�سيد الكردي  

641.000�سعوديغري تنفيذي/ م�ستقل	ع�سو جمل�س الإدارةد. عبد الروؤوف �سليمان باناجة

امل�سدر: الأهلي للتكافل 
مالحظة: ل ميلك اأي ع�سو جمل�س اإدارة 5% اأو اأكرث من اأ�سهم �سركة الأهلي للتكافل وفقًا للمادة 38 )1( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين.

مالحظة: متثل الأ�سهم التي ميلكها اأع�ساء جمل�س الإدارة )1.000 �سهم( اأ�سهم  تاأهيل لع�سوية املجل�س بح�سب املادة 68 من نظام ال�سركات.

خبرات ومؤهالت أعضاء مجلس اإلدارة

فيما يلي نبذة عن خربات وموؤهالت اأع�ساء جمل�س الإدارة:

املعت�سم باهلل حممد يو�سف زينل علي ر�سا: ع�سو جمل�س الإدارة، �سعودي اجلن�سية، يبلغ من العمر 50 عامًا. حا�سل على درجة البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال من كلية 
منلو بالوليات املتحدة الأمريكية عام 1981م، ودرجة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال من جامعة كاليفورنيا اجلنوبية بالوليات املتحدة الأمريكية عام 1983م. لديه اأكرث من 
25 عامًا من اخلربة، حيث عمل يف �شركة اإيه اأم اآي العربية ال�شعودية املحدودة منذ عام 1984م وال يزال يعمل بها حتى االآن كرئي�ض لل�شركة. كما عمل اأي�شًا يف من�شب 
الع�سو املنتدب ب�سركة م�ست�سفيات ومراكز مغربي منذ عام 1997م وحتى االآن. هذا باالإ�شافة اإلى عمله كع�شو جمل�ض اإدارة بكل من �شركة اإمداد املحدودة عام 1990م، 
و�سركة املجمعات الطبية املتطورة عام 1998م، وجمموعة زينل عام 2000م، و�سركة احلدادة املحدودة عام 2006م، وال�سركة العربية لتجارة املواد ال�سائبة عام 2006م. 

عادل �سالح �سعد احلوار: ع�سو جمل�س الإدارة، �سعودي اجلن�سية، يبلغ من العمر 44 عامًا. حا�سل على دبلوم عايل يف العلوم امل�سرفية من املعهد العربي للم�سارف باململكة 
الأردنية الها�سمية عام 1990م. عمل الأ�ستاذ / عادل لدى البنك الأهلي التجاري منذ عام 1985م وتقلب يف خمتلف امل�ستويات الإدارية اإلى اأن تقلد يف هذا العام 2010م 
من�سب نائب اأول الرئي�س التنفيذي ورئي�س قطاع اخلدمات امل�سرفية الفردية، وقد �سغل قبل ذلك من�سب نائب اأول الرئي�س التنفيذي ورئي�س قطاع متويل الأفراد بالبنك 
منذ عام 2007م. هذا بالإ�سافة اإلى عمله كنائب رئي�س جمل�س اإدارة �سركة اخلدمات املالية العربية منذ عام 2006م، وع�سو جمل�س اإدارة لكل من �سركة �سمه للمعلومات 

الئتمانية عام 2005م، و�سركة يورونت ميدل اإي�ست عام 2008م.

عبد الرزاق حممد العبد الكرمي اخلريجي: ع�سو جمل�س الإدارة، �سعودي اجلن�سية، يبلغ من العمر 57 عامًا. حا�سل على درجة البكالوريو�س يف التجارة والقت�ساد من 
كلية ماكال�سرت بالوليات املتحدة الأمريكية عام 1980م. التحق بالعمل لدى البنك الأهلي التجاري منذ عام 1980م كاإداري متدرب حتى عام 1982م، ثم تدرج يف الوظائف 
املختلفة حيث عمل كمدير فرع )1982	1983م(، ثم نائب مدير للفرع الرئي�سي مبدينة جدة )1983	1985م(، ثم مدير الفرع الرئي�سي ملدينة جدة )1985	1987م(، 
ثم نائب املدير الإقليمي للمنطقة الغربية )1987	1989م(، ثم املدير الإقليمي للمنطقة ال�سرقية )1989	1990م(، ثم نائب املدير الإقليمي للمنطقة الغربية )1990	
1992م(، ثم املدير الإقليمي املكلف للمنطقة الغربية )1992	1994م(، ثم نائب رئي�س ق�سم اخلدمات امل�سرفية الإ�سالمية )1994	1998م(، ثم رئي�س ق�سم اخلدمات 
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امل�سرفية الإ�سالمية )1998	2004م(، ثم رئي�س ق�سم اخلدمات امل�سرفية الإ�سالمية لالأفراد )2004	2006م(، وحتى و�سل للمن�سب الذي ي�سغله منذ عام 2006م وحتى 
االآن وهو من�شب رئي�ض جمموعة تطوير العمل امل�شريف االإ�شالمي بالبنك. كما ان�شم االأ�شتاذ / عبد الرزاق يف عام 2010م كع�سو جمل�س اإدارة ملجموعة املرجان التي تعمل 

يف جمال ال�ستثمار العقاري وال�سناعي.

ديفيد جرانت جونز: ع�سو جمل�س الإدارة، بريطاين اجلن�سية، يبلغ من العمر 53 عامًا. حا�سل على درجة البكالوريو�س يف الدرا�سات الإدارية من جامعة اأ�ستون يف اململكة 
املتحدة عام 1981م. ان�سم اإلى جمل�س اإدارة ال�سركة يف عام 2011م، وهو ي�سغل من�سب نائب رئي�س تنفيذي اأول بالبنك الأهلي التجاري مبدينة جدة، اململكة العربية 
ال�سعودية منذ عام 2007م وحتى االآن. وقد �شغل قبل ذلك عدة منا�شب منها مدير العمليات ببنك باركليز بجمهورية م�شر العربية من عام 2005م اإلى عام 2007م، مدير 
تقدمي خدمات ببنك باركليز لأفريقيا وال�سرق الأو�سط مبدينة جوهان�سربج بجمهورية جنوب اأفريقيا من عام 2003م اإلى 2004م، مدير العمليات وتقنية املعلومات ببنك 
باركليز اأفريقيا من عام 2001م اإلى عام 2003م، ورئي�س ق�سم تقنية املعلومات ببنك باركليز اأفريقيا وجزر الكاريبي من عام 1997م اإلى عام 2000م. ولدى الأ�ستاذ ديفيد 
خربة تزيد عن 25 عامًا يف جمالت الأعمال امل�سرفية واخلدمات املالية، واإدارة وقيادة فرق الت�سغيل يف مناطق خمتلفة من العامل مثل اأفريقيا، وجزر الكاريبي، وال�سرق 

الأو�سط، واململكة املتحدة.

د. مانفرد جي ديرهامير: ع�سو جمل�س الإدارة، اأملاين اجلن�سية، يبلغ من العمر 59 عامًا. حا�سل على درجة البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال والقت�ساد من جامعة كون�ستانز 
باأملانيا عام 1973م، ودرجة املاج�ستري يف القت�ساد من جامعة كون�ستانز باأملانيا عام 1975م، ودرجة الدكتوراه يف القت�ساد من جامعة كون�ستانز باأملانيا عام 1978م. ان�سم 
اإلى جمل�س اإدارة ال�سركة يف عام 2007م، وهو ي�سغل من�سب الرئي�س التنفيذي ل�سركة اإف دبليو يو يف اأملانيا منذ عام 1983م. وقد �سغل قبل ذلك عدة منا�سب منها اأ�ستاذ 
اقت�ساد يف جامعة دال�س بالوليات املتحدة الأمريكية من عام 1981م اإلى 1983م، وزميل اأبحاث اأول يف مركز العلوم يف برلني باأملانيا من عام 1978م اإلى 1981م. ولدى د. 
مانفرد اأكرث من 30 عامًا من اخلربة يف جمال التاأمني، وهو ي�سغل اأي�سًا من�سب ع�سو جمل�س الأمناء ل�سركة اأتالنتك لوك�س منذ عام 1999م، وع�سو جمل�س الأمناء ل�سركة 

برمييم �سيلكت منذ عام 1999م، وع�سو جمل�س الأمناء يف �سركة اف دبليو يو منذ عام 1994م.

اأرين يوهانز رييف: ع�سو جمل�س الإدارة، اأملاين اجلن�سية، يبلغ من العمر 56 عامًا. حا�سل على درجة البكالوريو�س يف الفل�سفة من جامعة توبنجن باأملانيا عام 1978م، 
ودرجة املاج�ستري يف الفل�سفة من جامعة توبنجن باأملانيا عام 1979م، وعلى درجة املحاماة من جامعة توبنجن باأملانيا عام 1985م. ان�سم اإلى جمل�س اإدارة ال�سركة يف عام 
2007م، وهو ي�سغل من�سب الع�سو املنتدب يف �سركة اإف دبليو يو باأملانيا منذ عام 2000م. وقد �سغل قبل ذلك عدة منا�سب منها �سريك يف �سركة هي�س و�سركاه باأملانيا من 
عام 1992م اإلى 1999م، وم�ست�سار �سرائب يف �سركة كي بي ام جي باأملانيا من عام 1989م اإلى 1991م. ولدى الأ�ستاذ اأرين اأكرث من 25 عامًا من اخلربة يف جمال القانون 

واملحا�سبة وال�سرائب، وهو ي�سغل اأي�سًا من�سب نائب رئي�س املجل�س التنفيذي ل�سركة اإف دبليو يو باأملانيا منذ عام 2000م.

يوفا هانز رويرت: ع�سو جمل�س الإدارة، اأملاين اجلن�سية، يبلغ من العمر 55 عامًا. حا�سل على درجة البكالوريو�س يف القانون من جامعة فرانكفورت باأملانيا عام 1982م، 
ودرجة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال من مدر�سة الدرا�سات العليا الأمريكية لالإدارة العاملية بالوليات املتحدة الأمريكية عام 1985م. ان�سم اإلى جمل�س اإدارة ال�سركة يف 
عام 2007م، وهو ي�سغل من�سب الرئي�س التنفيذي ل�سركة يف ات�س يف باأملانيا منذ عام 2002م. وقد �سغل قبل ذلك عدة منا�سب منها الرئي�س التنفيذي يف �سركة زوريخ 
للخدمات املالية باأملانيا من عام 2001م اإلى 2002م، وع�سو جمل�س اإدارة يف جمموعة اليانز باأملانيا من عام 1992م اإلى 2000م. ولدى الأ�ستاذ يوفا اأكرث من 25 عامًا من 
اخلربة يف جمال الأعمال امل�سرفية والتاأمني. وهو ي�سغل اأي�سًا من�سب ع�سو يف املجل�س الإ�سرايف يف �سركة اإف دبليو يو باأملانيا منذ عام 2006م، ورئي�س املجل�س الإ�سرايف 
يف �سركة هانوفر دوبل�س منذ عام 2003م، وع�سو املجل�س الإ�سرايف يف �سركة يف ات�س يف ويو بالنم�سا منذ عام 2003م، ورئي�س املجل�س الإ�سرايف يف �سركة هانوفر لبو�سف 
منذ عام 2003م، ورئي�س املجل�س الإ�سرايف يف �سركة يف ات�س يف بر�س�سرنغ منذ عام 2002م، ورئي�س املجل�س الإ�سرايف يف �سركة يف ات�س يف اأملانيا منذ عام 2002م وع�سو 

املجل�س الإ�سرايف يف �سركة اأي كيو �سي مند عام 2008م.

كلية  من  املدنية  والتكنولوجيا  الهند�سة  البكالوريو�س يف  درجة  على  عامًا. حا�سل   52 العمر  من  يبلغ  اجلن�سية،  �سعودي  الإدارة،  على حفني: ع�سو جمل�س  اأحمد  �سالح 
ولدى  1996م.  عام  با�سكتلندا  غال�سكو  �سرتاثكاليد  جامعة  من  الب�سرية  املوارد  �سئون  اإدارة  يف  املاج�ستري  ودرجة  1984م،  عام  الأمريكية  املتحدة  بالوليات   كوق�سويل 
الأ�ستاذ / �سالح 25 عامًا من اخلربة يف جمال اخلدمات ال�سناعية وال�سناعات الغذائية واإدارة �سئون ال�سركات امل�ساهمة وع�سوية جمال�س اإداراتها. وقد عمل كع�سو 
منتدب ورئي�س تنفيذي لل�سركة ال�سعودية للخدمات ال�سناعية )�سي�سكو( منذ عام 1991 وحتى عام 2007م، ثم التحق بالعمل لدى �سركة حلواين اإخوان مبن�سب ع�سو 

منتدب ورئي�س تنفيذي منذ عام 2007م وحتى االآن. 

عمرو حممد خالد خا�سقجي: ع�سو جمل�س الإدارة، �سعودي اجلن�سية، يبلغ من العمر 58 عامًا. حا�سل على درجة البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال من كلية منلو بالوليات 
املتحدة الأمريكية عام 1977م، ودرجة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال من جامعة ييل بالوليات املتحدة الأمريكية عام 1979م. لديه اأكرث من 30 عامًا من اخلربة تقلد خاللها 
العديد من املنا�سب القيادية يف عدة �سركات �سعودية واأجنبية، حيث عمل يف ال�سركة اجلب�س العاملية كع�سو منتدب منذ عام 1979م وحتى عام 1983م، ويف عام 1983م 
ان�سم اإلى جمموعة �سركات عمرو خا�سقجي التجارية حيث ل يزال يعمل بها كرئي�س ملجل�س الإدارة، كما يعمل كنائب رئي�س ملجموعة �سركات الزاهد منذ عام 2008م وحتى 

االآن. هذا باالإ�شافة اإلى عمله كرئي�ض جمل�ض اإدارة لكل من �شركة �شبكة العرب العاملية عام 1995م، و�سركة جروب ماخيلي�س عام 2009م.  

في�سل م�سطفى ر�سيد الكردي: ع�سو جمل�س الإدارة، �سعودي اجلن�سية، يبلغ من العمر 56 عامًا. حا�سل على درجة البكالوريو�س يف القت�ساد من جامعة امللك عبد العزيز 
بجدة – اململكة العربية ال�سعودية عام 1980م، ودرجة املاج�ستري يف القت�ساد من جامعة نورث كارولينا بالوليات املتحدة الأمريكية عام 1985م. ان�سم اإلى ال�سركة يف 
عام 2010م. عمل الأ�ستاذ في�سل بالبنك الأهلي التجاري منذ عام 1988، حيث تقلد العديد من املنا�سب الإدارية منها اإدارة مركز التدريب ثم اإدارة تخطيط وتنميه �سئون 
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املوظفني كما عمل على تاأ�شي�ض دائرة اخلدمات املميزة يف البنك ثم مدير اخلدمات امل�شرفية االإ�شالمية لالأفراد، وكان اآخر من�شب تقلده قبل اأن ينهي خدمته مع البنك 
الأهلي يف فرباير 2006م هو مدير �سبكه فروع البنك الأهلي على م�ستوى اململكة. ثم انتقل للعمل لدى �سركة اإياك ال�سعودية للتاأمني التعاوين )�سالمة( كرئي�س تنفيذي 
لل�سركة منذ مار�س 2006م وحتى نوفمرب 2007م، لين�سم يف يناير 2008م ل�شركة جمموعة �شكاب بوظيفة رئي�ض تنفيذي منذ ذلك التاريخ وحتى االآن. هذا باالإ�شافة اإلى 

عمله كع�سو جمل�س اإدارة لكل من �سركة الأول للخدمات املالية، و�سركة تاأمينات اجلزائر، و�سركة جنم خلدمات تاأمني ال�سيارات، و�سركة الباحة لال�ستثمار والتطوير. 

د. عبد الروؤوف �سليمان باناجة: ع�سو جمل�س الإدارة، �سعودي اجلن�سية، يبلغ من العمر 64 عامًا. حا�سل على درجة البكالوريو�س يف الريا�سيات والفيزياء من جامعة امللك 
�سعود بالريا�س 	 اململكة العربية ال�سعودية عام 1970م، ودرجة املاج�ستري والدكتوراه يف القت�ساد من جامعة كاليفورنيا – �سنتا باربرا بالوليات املتحدة الأمريكية عام 
1975م و1981م على التوايل. لديه 30 عامًا من اخلربة يف جمال اخلدمات البنكية وال�ستثمارية وال�ست�سارات املالية عمل خاللها بجامعة امللك �سعود و�سركة �سدكو والبنك 
الأهلي التجاري وبنك اخلليج لال�ستثمار والبنك ال�سعودي الربيطاين. وقد عمل لحقًا ب�سركة اأيه اأ�س بي لال�ست�سارات املالية منذ عام 2001م وحتى عام 2008م، ثم التحق 
يف دي�سمرب 2008م بالعمل لدى �سركة الأول للخدمات املالية كمدير لإدارة ال�ستثمار والتمويل. هذا اإلى جانب عمله كع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة البنوي ال�سناعية عام 

2008م. 

أمين مجلس اإلدارة

اأن�س عبدالعزيز عقل: اأمني جمل�س الإدارة ب�سركة الأهلي للتكافل، اأمريكي اجلن�سية، يبلغ من العمر 32 عامًا. حا�سل على درجة البكالوريو�س يف العالقات الدولية من 
جامعة �سان دييقو بالوليات املتحدة الأمريكية عام 2000م، ودرجة املاج�ستري يف القانون من جامعة �سرياكيورز بالوليات املتحدة الأمريكية عام 2003م. ان�سم اإلى ال�سركة 
يف بداية عام 2010م، وقد �سغل قبل ذلك عدة منا�سب منها م�ست�سار قانوين اأول يف �سركة بافقيه ون�سيف مبدينة جدة من عام 2008م اإلى 2009م، وم�ست�سار قانوين يف 
�سركة فولربايت وجاوور�سكي مبدينة الريا�س خالل عام 2007م، وم�ست�سار قانوين يف �سركة حن�سل و�سركاه بالوليات املتحدة الأمريكية من عام 2004م اإلى 2006م. ولدى 

الأ�ستاذ اأن�س اأكرث من 6 اأعوام من اخلربة يف جمال ال�ست�سارات القانونية.

مكافآت وتعويضات مجلس اإلدارة  4-5
يو�شح اجلدول التايل اإجمايل املكافاآت والتعوي�شات التي دفعت الأع�شاء جمل�ض اإدارة �شركة االأهلي للتكافل لالأعوام الثالثة ال�شابقة:

مكافاآت وتعوي�سات جمل�س اإدارة االأهلي للتكافل )ريال �سعودي(

الفرتة من 8 يوليو 2007م اإلى 31 دي�سمرب 2008مال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009مال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010م

1.286.000 976.0001.328.000

امل�سدر: الأهلي للتكافل

ويقر اأع�ساء جمل�س اإدارة �سركة الأهلي للتكافل باأنه ل توجد اأي عقود اأو ترتيبات �سارية املفعول اأو مزمع اإبرامها عند تقدمي ن�سرة الإ�سدار يكون فيها للرئي�س التنفيذي اأو للمدير املايل اأو 
لأحد اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو لأي قريب من هوؤلء املذكورين م�سلحة جوهرية، وتكون مهمة لأعمال ال�سركة اأو املجموعة.

االلتزام بالحوكمة  5-5
ت�سعى �سركة الأهلي للتكافل اإلى التقيد التام باأنظمة وقوانني اململكة العربية ال�سعودية ك�سركة م�ساهمة مدرجة يف �سوق املال. وهي تلتزم بالئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة من هيئة ال�سوق 

املالية باململكة ل�سمان احلماية الالزمة حلقوق حملة الأ�سهم واأ�سحاب امل�سالح املختلفة. وتعمل ال�سركة على تبني اأف�سل ممار�سات واأ�ساليب احلوكمة من خالل ما يلي:

توفري الرقابة الداخلية الالزمة مبا يتما�سى مع لئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية.	 
توفري املعلومات الالزمة والدقيقة التي متكن امل�ساهمني من ممار�سة حقوقهم خالل اجلمعيات العامة للم�ساهمني.	 
اللتزام بعدم تعار�س امل�سالح لأع�ساء جمل�س الإدارة وامل�ساهمني والأطراف ذوي العالقة.	 
 اإتباع اأ�سلوب الت�سويت لختيار اأع�ساء جمل�س الإدارة يف اجلمعية العامة.	 
التزام الإدارة املالية باملعايري املحا�سبية املعتمدة.	 
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لجان مجلس اإلدارة  6-5
لقد �سكل جمل�س اإدارة �سركة الأهلي للتكافل جلان ت�سم اأع�ساء املجل�س واأع�ساء م�ستقلني من خارج املجل�س. وت�سمل جلان جمل�س الإدارة ما يلي:

اللجنة التنفيذية  1-6-5
تتكون اللجنة التنفيذية من ثالثة اأع�ساء جميعهم اأع�ساء يف جمل�س الإدارة. وتعقد اللجنة التنفيذية اجتماعاتها مرة واحدة كل �سهر على الأقل. وتتمثل املهام الرئي�سة للجنة التنفيذية 

فيما يلي:

الإ�سراف على اأداء ال�سركة الكلي	 
الإ�سراف على الإ�سرتاتيجيات الت�سغيلية وتنفيذها ومراقبتها	 
ممار�سة �سالحياتهم بح�سب توجيهات موؤ�س�سة النقد وجمل�س اإدارة ال�سركة	 
مراقبة وتنفيذ نظام حوكمة ال�سركة	 
اعتماد قرارات الأعمال فيما ي�سب مب�سلحة ال�سركة	 
مراجعة التفاقيات الهامة واعتمادها	 
تطبيق الإ�سرتاتيجيات ال�ستثمارية والإ�سراف على اإدارة املخاطر	 

تتكون اللجنة التنفيذية من الأع�ساء املو�سحني يف اجلدول التايل:

اللجنة التنفيذية

املن�سباال�سم

 رئي�س اللجنة�سالح اأحمد علي حفني

 ع�سوًاد. مانفرد جوزيف ديرهامير

 ع�سوًاعـــــــادل �سـالــــــح �سعــد احلــوار

امل�سدر: الأهلي للتكافل

ال�سري الذاتية لأع�ساء اللجنة التنفيذية كما وردت يف �سفحة »28،27«.

لجنة المراجعة  2-6-5

تعمل جلنة املراجعة ب�شكل رئي�ض على تقدمي االآراء والتو�شيات ملجل�ض االإدارة فيما يتعلق باالأداء املايل لل�شركة. وهي تقوم مب�شاندة جمل�ض االإدارة يف ت�شريف واجباته فيما يتعلق بتقييم 
ورقابة ال�سوابط الداخلية، عملية اإ�سدار ون�سر التقارير املالية، �سالمة البيانات املالية، كفاية عمليات املراجعة الداخلية واخلارجية، حيادية املراجعني اخلارجيني وتو�سياتهم، وعمليات 

اإدارة خماطر الأعمال واملخاطر الت�سغيلية.

وتعقد جلنة املراجعة اجتماعاتها اأربع مرات يف ال�سنة على الأقل وبحد اأق�سى مرة واحدة كل �سهر. وتتمثل املهام الرئي�سة للجنة املراجعة بح�سب لئحة حوكمة ال�سركات فيما يلي:

الإ�سراف على اإدارة املراجعة الداخلية يف ال�سركة للتحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ الأعمال واملهمات التي حددها لها جمل�س الإدارة.	 
درا�سة نظام الرقابة الداخلية وو�سع تقرير دوري عن راأيها وتو�سياتها يف �ساأنه.	 
درا�سة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الت�سحيحية للملحوظات الواردة فيها.	 
التو�سية ملجل�س الإدارة بتعيني املحا�سبني القانونيني، وف�سلهم وحتديد اأتعابهم، مع مراعاة التاأكد من ا�ستقالليتهم.	 
متابعة اأعمال املحا�سبني القانونيني، واعتماد اأي عمل خارج نطاق اأعمال املراجعة التي يكلفون بها اأثناء قيامهم باأعمال املراجعة.	 
درا�سة خطة املراجعة مع املحا�سب القانوين واإبداء ملحوظاتها عليها.	 
درا�سة ملحوظات املحا�سب القانوين على القوائم املالية ومتابعة ما مت يف �ساأنها.	 
درا�سة القوائم املالية الأولية وال�سنوية قبل عر�سها على جمل�س الإدارة واإبداء الراأي والتو�سية يف �ساأنها.	 
درا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة واإبداء الراأي والتو�سية ملجل�س الإدارة يف �ساأنها.	 

وتتكون جلنة املراجعة من الأع�ساء املو�سحني يف اجلدول التايل:

جلنة املراجعة

املن�سباال�سم

رئي�س اللجنةمف�سل عبا�س اإ�سماعيل حممد علي

 ع�سوًااأرين يوهان�س رييف

 ع�سوًاهاين عبد الفتاح حممد في�سي

امل�سدر: الأهلي للتكافل
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خبرات ومؤهالت أعضاء لجنة المراجعة

فيما يلي ملخ�س ملوؤهالت وخربات اأع�ساء جلنة املراجعة:

امللك  البكالوريو�س يف املحا�سبة من جامعة  العمر 40 عامًا. حا�سل على درجة  يبلغ من  اإ�سماعيل حممد علي: ع�سو جلنة املراجعة، �سعودي اجلن�سية،  مف�سل عبا�س 
فهد للبرتول واملعادن بالظهران 	 اململكة العربية ال�سعودية عام 1995م، وزمالة املحا�سبني القانونيني الأمريكية – �سي بي اأيه عام 2000م، وزمالة املراجعني الداخليني 
الأمريكية – �شي اآي اأيه عام 2007م. يعمل حاليًا لدى ال�سركة ال�سعودية لالقت�ساد والتنمية منذ عام 2005م يف من�سب نائب الرئي�س للمراجعة الداخلية، كما يعمل كع�سو 

جلنة مراجعة بكل من �سركة الأ�سمنت العربية عام 2008م والبنك ال�سعودي الهولندي 2009م. 

اأرين يوهان�س رييف: ال�سري الذاتية لالأ�ستاذ اأرين يوهان�س رييف كما وردت يف �سفحة »28«.

هاين عبد الفتاح حممد في�سي: ع�سو جلنة املراجعة، �سعودي اجلن�سية، يبلغ من العمر 47 عامًا. حا�سل على درجة البكالوريو�س يف املحا�سبة من جامعة عني �سم�س 
بالقاهرة – جمهورية م�سر العربية عام 1984م. لديه خربة اأكرث من 25 عامًا يف املجالت امل�سرفية، حيث �سغل عدة منا�سب بالبنك الأهلي التجاري الذي التحق به يف 

عام 1984م كان اآخرها مدير عالقات البنوك املرا�شلة. ويعمل حاليًا كمدير الإدارة االلتزام بالبنك االأهلي التجاري. 

لجنة المكافآت والترشيحات  3-6-5

تقوم جلنة املكافاآت والرت�شيحات ب�شكل رئي�ض مب�شاعدة جمل�ض اإدارة ال�شركة يف تعيني كبار التنفيذيني باالإ�شافة اإلى تقدمي امل�شورة حول املكافاآت واحلوافز املدفوعة لالإدارة واملوظفني. 
تعقد جلنة املكافاآت والرت�شيحات اجتماعاتها مرتني يف ال�شنة على االأقل. وتتمثل املهام الرئي�شة للجنة املكافاآت والرت�شيحات بح�شب الئحة حوكمة ال�شركات فيما يلي:

التو�سية ملجل�س الإدارة بالرت�سيح لع�سوية املجل�س وفًقا لل�سيا�سات واملعايري املعتمدة مع مراعاة عدم تر�سيح اأي �سخ�س �سبق اإدانته مبا يخل بال�سرف والأمانة.	 
املراجعة ال�سنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املنا�سبة لع�سوية جمل�س الإدارة واإعداد و�سف للقدرات واملوؤهالت املطلوبة لع�سوية جمل�س الإدارة مبا يف ذلك حتديد الوقت 	 

الذي يلزم اأن يخ�س�سه الع�سو لأعمال جمل�س الإدارة.
مراجعة هيكل جمل�س الإدارة ورفع التو�سيات يف �ساأن التغيريات التي ميكن اإجراوؤها.	 
حتديد جوانب ال�سعف والقوة يف جمل�س الإدارة، واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�سلحة ال�سركة.	 
التاأكد ب�سكل �سنوي من ا�ستقاللية الأع�ساء امل�ستقلني، وعدم وجود اأي تعار�س م�سالح اإذا كان الع�سو ي�سغل ع�سوية جمل�س اإدارة �سركة اأخرى.	 
و�شع �شيا�شات وا�شحة لتعوي�شات ومكافاآت اأع�شاء جمل�ض االإدارة وكبار التنفيذيني، ويراعى عند و�شع تلك ال�شيا�شات ا�شتخدام معايري ترتبط باالأداء.	 

تتكون اللجنة من الأع�ساء املو�سحة اأ�سماوؤهم يف اجلدول التايل:

جلنة املكافاآت والرت�سيحات

املن�سباال�سم

 ع�سوًااملعت�سم باهلل حممد يو�سف زينل علي ر�سا

 ع�سوًاديفيد جرانت جونز

 ع�سوًافي�سل بن م�سطفي بن ر�سيد الكردي

امل�سدر: الأهلي للتكافل

ال�شري الذاتية الأع�شاء جلنة املكافاآت والرت�شيحات كما وردت يف �شفحة »28،27«.

لجنة االستثمار  4-6-5

تتكون جلنة ال�ستثمار من ثالثة من اأع�ساء جمل�س الإدارة. وتعقد جلنة ال�ستثمار اجتماعاتها اأربع مرات يف ال�سنة على الأقل. وتتمثل املهام الرئي�سة للجنة ال�ستثمار فيما يلي:

ال�سيا�سة 	  ت�سمل  اأن  ويجب  التاأمني.  وثائق  حملة  اأموال  وا�ستثمار  اخلا�سة  ل�ستثماراتها  بالن�سبة  ال�ستثمارية  ال�سركة  �سيا�سة  على  امل�سادقة  عن  م�سئولة  ال�ستثمار  جلنة  تكون 
ال�ستثمارية موجهات ا�ستثمارية ونطاقات توزيع الأ�سول وفئات الأ�سول وال�ستثمارات غري امل�سموح بها. ويجب على جلنة ال�ستثمار اإبالغ جمل�س الإدارة عن اأي تعديالت تتم على 

ال�سيا�سة ال�ستثمارية.
يجب على جلنة ال�ستثمار التاأكد من اأن احل�ساب ال�ستثماري لل�سركة موزع ب�سكل وا�سح يف �سجالت ال�سركة. كما على اللجنة التاأكد من الف�سل املالئم ل�ستثمارات حملة الوثائق 	 

من ا�ستثمارات امل�ساهمني يف �سجالت الأ�ستاذ الفرعية والعامة. و�سيتم تطبيق وتبليغ هذا التق�سيم اإلى مديري ال�ستثمار والو�سطاء الذين توظفهم �سركة الأهلي للتكافل.
تتمثل امل�سئوليات الرئي�سية للجنة ال�ستثمار يف التاأكد من التقيد بال�سيا�سة ال�ستثمارية لل�سركة وتعديلها وتنفيذها ب�سكل �سليم ي�ساهم يف دعم اأهداف ال�سركة على املدى البعيد. 	 

وي�سمل ذلك:
التاأكد من التقيد بالأحكام وال�سوابط واملبادئ ال�سرعية يف جميع الأن�سطة ال�ستثمارية التي تنفذها ال�سركة اإ�سافًة اإلى احل�سول على موافقة جلنة الرقابة ال�سرعية على  اأ 	 

الأدوات ال�ستثمارية امل�ستخدمة يف ا�ستثمار اأموال حملة الوثائق.
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التاأكد من تقيد اأن�شطة ال�شركة اال�شتثمارية بال�شروط املو�شحة يف النظام االأ�شا�شي لل�شركة اإ�شافًة اإلى متطلبات القوانني وال�شوابط واالأنظمة ال�شائدة.ب 	 
املوافقة على ا�ستثمار واإعادة ا�ستثمار الأموال. وميكن اأن تفو�س جلنة ال�ستثمار بع�س الوظائف ال�ستثمارية اإلى م�سئويل وموظفي ال�سركة واإلى مديري ا�ستثمار خارجيني.ج 	 
تطوير معايري الختيار وحتديد واختيار مديري وا�ست�ساريي ال�ستثمار لل�سركة ومراجعة اأدائهم ب�سكل دوري واملوافقة على اإنهاء خدماتهم.د 	 
املحددات ه 	  تركز على  التي  ال�ستثمار  اجتماعات جلنة  املناق�سة معهم يف  ال�ستثمار ومن خالل  وا�ست�ساريو  يعدها مديرو  التي  التقارير  ال�سناديق مبراجعة   اإدارة  متابعة 

الأ�سا�سية للعائدات مبا يف ذلك توزيع الأ�سول واإ�سرتاتيجية ال�ستثمار.
تقييم الأداء ال�ستثماري لل�سندوق بناًء على مقارنة العائدات مع العائدات املطلقة التي ت�ستهدفها ال�سركة ومع اأي بيانات مقارنة اأخرى يختارها املجل�س اأو جلنة ال�ستثمار و 	 

من وقت الآخر. ويجب اأن ي�شع التقييم يف االعتبار التقيد بال�شيا�شات واملوجهات وم�شتوى املخاطر اال�شتثمارية.
مراجعة واإعادة تقييم كفاية لئحة عمل اللجنة حيثما لزم ذلك ورفع التعديالت املقرتحة اإلى املجل�س للموافقة عليها.ز 	 
امل�شاركة يف املوا�شيع التي يحددها املجل�ض من وقت الآخر واإعداد وتقدمي امليزانية ال�شنوية بالتوافق مع املوجهات واجلدول الزمني لو�شع امليزانية بالن�شبة لل�شركة. ويجب ح 	 

احل�سول على موافقة املجل�س على اأي جتاوز للتكاليف املتوقعة.

وتتكون جلنة ال�ستثمار من الأع�ساء املو�سحني يف اجلدول التايل:

اللجنة التنفيذية

املن�سباال�سم

 رئي�س اللجنةد. مانفرد جوزيف ديرهامير

 ع�سوًاعمرو حممد خالد خا�سقجي

 ع�سوًاعبد الرزاق حممد العبد الكرمي اخلريجي

امل�سدر: الأهلي للتكافل

ال�سري الذاتية لأع�ساء جلنة ال�ستثمار كما وردت يف �سفحة »28،27«.

لجنة الرقابة الشرعية  5-6-5

تقوم  الإ�سالمية، وهي  ال�سريعة  لتكون متوافقة متامًا مع مبادئ  ال�ستثمارية  التكافل وال�سرتاتيجيات  التكافل وعمليات  التوجيهات لالإدارة حول منتجات  ال�سرعية  الرقابة  تقدم جلنة 
بدرا�سة جميع منتجات ال�سركة ومن ثم اعتمادها واملوافقة عليها كمنتجات متوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية. تتكون جلنة الرقابة ال�سرعية من ثالثة اأع�ساء من العلماء الفقهاء باململكة، 

وذلك على النحو التايل:

جلنة الرقابة ال�سرعية

اخلرباتالعمراملن�سباال�سم

79رئي�س اللجنةال�سيخ عبد اهلل بن �سليمان املنيع

ع�سو اللجنة الق�سائية العليا يف اململكة العربية ال�سعودية
ع�سو اأكادميية الفقه الإ�سالمي يف جدة

نائب الرئي�س ال�سابق ملحاكم مكة املكرمة
م�ست�سار للعديد من املوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية مثل بنك �سامل البحرين والبنك 

ال�سعودي الربيطاين وبنك الريا�س 

61ع�سوًاال�سيخ عبد اهلل بن عبد العزيز امل�سلح

رئي�س ق�سم ال�سريعة ومبادئ الدين بجامعة الإمام حممد بن �سعود
بجامعة  الدين  ومبادئ  ال�سريعة  اإدارة  يف  الإ�سالمي  القت�ساد  ق�سم  من�سئ  

الإمام حممد بن �سعود
رئي�ض هيئة املعجزات العلمية بالقراآن وال�ُشنة 

59ع�سوًاال�سيخ د.حممد بن علي بن القري بن عيد

اأ�ستاذ م�سارك ومدير �سابق ملركز اأبحاث القت�ساد الإ�سالمي بجامعة امللك عبد 
العزيز

خبري باأكادميية الفقه الإ�سالمي يف جدة
رئي�س حترير اإ�سدارة »القت�ساد الإ�سالمي وال�سريعة«

م�ست�سار لدى اإت�س اإ�س بي �سي – متويل اأمانة
والبنك  �سوي�سرا  يف  اإ�س  بي  يو  مثل  الإ�سالمية  املوؤ�س�سات  من  للعدد  م�ست�سار 

العربي الوطني والبنك ال�سعودي الفرن�سي

امل�سدر: الأهلي للتكافل
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اإلدارة العليا للشركة  -6

تتكون الإدارة العليا لل�سركة كما يلي:

االإدارة العليا ل�سركة االأهلي للتكافل

عدد االأ�سهمالعمراجلن�سيةاملن�سباال�سم

	41�سعوديالرئي�س التنفيذياإيهاب يو�سف لنجاوي

	43اأرديناملدير املايلهاين فريد �سمره

	47�سعوديمدير املوارد الب�سريةبا�سم حممد اخلطيب

اأن�س عبد العزيز عقل
النظامية  الرقابة  اإدارة  مدير 

واأمني جمل�س الإدارة
	32اأمريكي

	35�سعوديرئي�س امل�ساندةماجد زهري �سمان

	50جنوب اأفريقيمدير منتجات احلماية و الدخارجنيب يو�سف مارتن

	35فلبينيمدير العمليات واملطالباتاألفن فورتوناتو األنيك

3940�سعودياملراجع الداخلي*وليد اأحمد بامعروف

			املراقب املايل**�ساغر

**�ساغر
وتقنية  التنظيمية  البنية  مدير 

املعلومات
			

			مدير العمالء والأ�سواق**�ساغر

			مدير تطوير املنتجات**�ساغر

			مدير التوزيع وخدمة العمالء** �ساغر

امل�سدر: الأهلي للتكافل
* التحق بال�سركة  بعقد ا�ست�ساري  منذ بداية عام 2009م

** لقد اأعدت �شركة االأهلي للتكافل هيكلها التنظيمي اآخذًة  يف احل�شبان النمو املتوقع والتو�شع امل�شتقبلي لل�شركة. وعليه فاإن هذه الوظائف ال�شاغرة ال تعترب �شرورية لعمليات ال�شركة يف الوقت الراهن و�شوف تقوم ال�شركة ب�شغلها 
م�ستقباًل بالكفاءات املنا�سبة متى ما دعت احلاجة لذلك ويف الوقت املالئم.  

مالحظة: ل ميلك اأٌي من اأع�ساء الإدارة العليا 5% اأو اأكرث من اأ�سهم ال�سركة وفقًا للمادة 38)1( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين.

اإدارة الت�سويق من جامعة امللك فهد للبرتول  اإيهاب يو�سف لنجاوي: الرئي�س التنفيذي، �سعودي اجلن�سية، يبلغ من العمر 41 عامًا. حا�سل على درجة البكالوريو�س يف 
واملعادن باململكة العربية ال�سعودية عام 1995م. وقد عمل منذ تخرجه من اجلامعة لدى البنك ال�سعودي الربيطاين، حيث تقلد عدد من املنا�سب ابتداًء من موظف متدرب 
مقيم )1995م 	 1996م(، اإلى مدير عمالء اخلدمات امل�سرفية اخلا�سة باملنطقة الغربية )1996م – 2003م(، ثم املدير الإقليمي للخدمات امل�سرفية اخلا�سة باملنطقة 
الغربية )2003م – 2006م(، واأخريًا املدير الإقليمي للخدمات املالية ال�سخ�سية باملنطقة الغربية )2006م – 2010م(. ويف �سهر يناير من عام 2011م، انتقل للعمل 

كرئي�س تنفيذي ل�سركة الأهلي للتكافل.   

هاين فريد �سمره: املدير املايل، اأردين اجلن�سية، يبلغ من العمر 43 عامًا. حا�سل على درجة البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال من جامعة امللك عبدالعزيز عام 1989م، ودرجة 
املاج�ستري يف املالية من املعهد العربي للدرا�سات املالية وامل�سرفية بالأردن عام 1996م. وهو حا�سل اأي�سًا على �سهادة حما�سب عربي قانوين معتمد من املجمع العربي 
للمحا�سبني القانونيني بالأردن عام 2001م. ان�سم اإلى ال�سركة يف عام 2007م، وقد �سغل قبل ذلك عدة منا�سب منها مدير مايل يف �سركة �سدكو مبدينة جدة من عام 

1997م اإلى 2007م. ولدى الأ�ستاذ هاين اأكرث من 15 عام من اخلربة يف جمال املحا�سبة واملالية.

با�سم حممد علـي اخلطيـب: مدير املوارد الب�سرية والعالقات احلكومية، �سعودي اجلن�سية، يبلغ من العمر 47 عامًا. ح�سل عن طريق التعلم عن بعد على درجة البكالوريو�س 
يف املوارد الب�سرية من جامعة ليـربتي بالوليات املتحدة الأمريكية عام 2010م. ان�سم اإلى ال�سركة يف عام 2007م، وقد �سغل قبل ذلك عدة منا�سب منها مدير �سوؤون 
املوظفني والعالقات احلكومية يف جمموعة اجلفايل مبدينة جدة من عام 1998م اإلى 2006م. ولدى الأ�ستاذ با�سم اأكرث من 12 عام من اخلربة يف جمال املوارد الب�سـرية 

والعالقات احلكومية.
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اأن�س عبدالعزيز عقل: مدير اإدارة الرقابة النظامية واأمني جمل�س الإدارة. وردت �سريته الذاتية �سابقًا كاأمني ملجل�س الإدارة.

ماجد زهري �سمان: رئي�س ق�سم امل�ساندة، �سعودي اجلن�سية، يبلغ من العمر 35 عامًا. حا�سل على درجة البكالوريو�س يف هند�سة احلا�سب واملعلومات من جامعة نيبون كوقيو 
دايقاكو باليابان عام 2004م. ان�سم اإلى ال�سركة يف عام 2007م، وقد �سغل قبل ذلك عدة منا�سب منها مدير م�ساريع وم�ست�سار تقني يف �سركة بي تي اإ�س لال�ست�سارات 
باليابان من عام 2004م اإلى 2006م، وحملل نظم وم�ساندة يف �سركة هارتفورد للتاأمني على احلياة باليابان خالل عام 2004م. ولدى الأ�ستاذ ماجد اأكرث من 5 اأعوام من 

اخلربة يف جمال هند�سة احلا�سب واإدارة امل�ساريع.

جنيب فواذ يو�سف مارتن: مدير منتجات احلماية و الدخار، اأفريقي جنوبي اجلن�سية، يبلغ من العمر 50 عامًا. حا�سل على درجة البكالوريو�س يف القت�ساد من جامعة 
كايب تاون بجنوب اأفريقيا عام 1981م، وهو حا�سل اأي�سًا على �سهادة موؤمن على احلياة عام 1994م. ان�سم اإلى ال�سركة يف عام 2007م، وقد �سغل قبل ذلك عدة منا�سب 
منها مدير التكافل يف ال�سركة التعاونية للتاأمني مبدينة الريا�س من عام 2001م اإلى 2006م، ومدير اأعمال املجموعات يف �سركة ليربتي للتاأمني على احلياة بجنوب اأفريقيا 
من عام 1998م اإلى 2000م، وم�ست�سار تخطيط مايل يف �سركة باركليز بروكر�س بجنوب اأفريقيا من عام 1995م اإلى 1997م، وم�سرف التاأمني على احلياة يف �سركة اأولد 
ميوت�سوال للتاأمني على احلياة بجنوب اأفريقيا من عام 1990م اإلى 1994م، وم�ساعد اأكتواري يف �سركة نورويت�س يونني بجنوب اأفريقيا من عام 1982م اإلى 1989م. ولدى 

الأ�ستاذ جنيب اأكرث من 25 عام من اخلربة يف جمال التاأمني والتكافل وتطوير املنتجات.

األفن فورتوناتو اأالنيك: مدير العمليات واملطالبات، فلبيني اجلن�سية، يبلغ من العمر 35 عامًا. حا�سل على درجة البكالوريو�س يف املالية من جامعة بوليتكنك يف الفلبني 
عام 1996م. ان�سم اإلى ال�سركة يف عام 2007م، وقد �سغل قبل ذلك عدة منا�سب منها مدير الت�سويات وال�سوؤون الإدارية يف البنك ال�سعودي الهولندي مبدينة الريا�س 
من عام 2001م اإلى 2004م، ومدقق داخلي يف �سركة اأي بي جيمينيز بالفلبني خالل عام 2000م، ومدير الت�سويات وال�سوؤون الإدارية يف البنك ال�سعودي الفرن�سي مبدينة 
الريا�س خالل عام 1999م، ومدير العمليات يف البنك الدويل ل�سرف العمالت من عام 1996م اإلى 1998م. ولدى الأ�ستاذ األفن اأكرث من 10 اأعوام من اخلربة يف جمال 

التاأمني واخلدمات امل�سرفية.

وليد اأحمد بامعروف: املراجع الداخلي، �سعودي اجلن�سية، يبلغ من العمر 39 عامًا. حا�سل على درجة البكالوريو�س يف املحا�سبة من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن عام 
 )CPA( 1995م، ودرجة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال من جامعة امللك عبدالعزيز عام 2009م. وهو حا�سل اأي�سًا على �سهادة زمالة املعهد الأمريكي للمحا�سبني القانونيني
عام 1997م، و�سهادة زمالة املعهد الأمريكي للمحا�سبني الإداريني )CMA( عام 2001م، و�سهادة زمالة الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني )SOCPA( عام 2005م. 
ان�سم اإلى ال�سركة يف عام 2007م مبن�سب املدير املايل حتى نهاية عام 2008م ثم �سغل من�سب املراجع الداخلي بعقد م�ست�سار حتى تاريخية، وقد �سغل قبل ذلك عدة 
منا�سب منها املراقب املايل يف ال�سركة ال�سعودية لالقت�ساد والتنمية )�سدكو( مبدينة جدة خالل عام 2005م، ورئي�س احل�سابات يف جمموعة اجلفايل مبدينة جدة من عام 
2001م اإلى 2004م، وحما�سب مايل يف جمموعة يونيليفر بن زقر مبدينة جدة خالل عام 1999م، ومدير ح�سابات يف جمموعة �سافول مبدينة جدة من عام 1995م اإلى 

1998م. ولدى الأ�ستاذ وليد اأكرث من 15 عام من اخلربة يف جمال املحا�سبة والإدارة املالية واملراجعة، وهو اأي�سًا �سريك يف �سركة طالل اأبو غزالة و�سركاه.

ملخص عقود خدمات كبار التنفيذيين  1-6
يو�سح اجلدول التايل ملخ�س عقد خدمات الرئي�س التنفيذي لل�سركة:

ملخ�س عقود خدمات كبار التنفيذيني

نوع العقدتاريخ نهاية العقدتاريخ بداية العقداملن�سباال�سم

حمـدد املــدة2013/01/14م01/15/ 2011مالرئي�س التنفيذياإيهاب يو�سف لنجاوي

امل�سدر: الأهلي للتكافل

اإلدارات الرئيسة للشركة   2-6

اإلدارة التنفيذية  1-2-6

ت�سمل مهام وم�سوؤوليات هذه الإدارة ما يلي:

تنفيذ الإ�سرتاتيجيات الرئي�سة التي ي�سعها جمل�س الإدارة مع اإ�سراف اللجنة التنفيذية على اأدائها.	 
و�سع ا�سرتاتيجيات اأعمال مالئمة و�سمان التطبيق الفعال لتلك ال�سرتاتيجيات.	 
مراقبة اأداء الإ�سرتاتيجيات وحتقيق الأرباح ال�سنوية واملبيعات وح�سة ال�سوق امل�ستهدفة.	 
�سمان اإفادة اللجنة التنفيذية ب�سكٍل كاٍف عن اأداء ال�سركة والتحديات طويلة ومتو�سطة وق�سرية الأجل.	 
قيادة الفريق التنفيذي لتعظيم قيمة اأموال امل�ساهمني على املدى الطويل.	 
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إدارة العمليات والمطالبات  2-2-6

ت�سمل مهام وم�سوؤوليات هذه الإدارة ما يلي:

اإدارة جميع املوارد املتاحة لتحقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية لل�سركة.	 
ت�سوية ح�سابات حملة وثائق التاأمني ومعاجلة املطالبات.	 
تزويد العمالء بحلول ملطالباتهم والتعامل مع ا�ستف�سارات املطالبات.	 
ا�ستالم و�سمان ا�ستيفاء جميع امل�ستندات املطلوبة ملعاجلة املطالبات.	 
التن�سيق مع �سركة اإعادة التاأمني يف عمليات التقديرات والت�سويات بالن�سبة للتكافل اجلماعي ووثائق التكافل.	 
معاجلة ال�سرتاكات وا�سرتداد ا�ستثمارات امل�ساركني.	 

اإلدارة المالية  3-2-6

ت�سمل مهام وم�سوؤوليات هذه الإدارة ما يلي:

توجيه واإدارة التخطيط املايل لل�سركة.	 
تنظيم كافة ال�سوؤون املالية واملحا�سبية.	 
الإ�سراف على ن�ساطات التحليل واإعداد وتوحيد امليزانيات املالية.	 
و�سع القواعد و الإجراءات املالية وتطبيقها.	 
اإعداد التقارير املالية ورفعها لالإدارة العليا.	 

إدارة الخدمات المساندة  4-2-6

ت�سمل مهام وم�سوؤوليات هذه الإدارة ما يلي:

تقدمي خدمات م�ساندة يف جمالت اإدارة تقنية املعلومات، واإدارة نظم املعلومات، والبنية التحتية لتقنية املعلومات، وال�سبكات، والإر�سال الهاتفي، واأ�سول تقنية املعلومات، وخدمات 	 
امل�ستخدم امل�ساندة على النرتنت.

مراقبة الن�ساطات التقنية للعمليات واملطالبات و�سكاوى العمالء مبا يحقق ويحافظ على معدلت ت�سغيلية املطلوبة.	 
�سمان تقدمي خدمات عالية اجلودة للعمالء لتحقيق روؤية ور�سالة ال�سركة واأهدافها الإ�سرتاتيجية.	 
النظر يف �سكاوى العمالء وحتليل الأ�سباب اجلذرية لها ملعاجلتها وجتنب تكرار حدوثها.	 
�سمان احل�سول على ر�سا العمالء عن املنتجات واخلدمات.	 

إدارة تطوير المنتجات  5-2-6

ت�سمل مهام وم�سوؤوليات هذه الإدارة ما يلي:

تطوير منتجات التكافل اجلديدة وتعزيزها بح�سب موجهات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ومبادئ واأحكام ال�سريعة الإ�سالمية.	 
الرتكيز على ا�سرتاتيجيات الت�سويق والتطوير لزيادة اأرباح ال�سركة وح�ستها ال�سوقية يف ما يتعلق مبنتجات التكافل.	 
اإعداد خطط تطوير املنتجات وتنفيذها.	 
تخطيط وت�سميم وتنفيذ حمالت الت�سويق والرتويج.	 
درا�سة ال�سوق ب�سكل م�ستمر ملواكبة التغريات يف تف�سيالت العمالء وطرح املنتجات املالئمة.	 

إدارة الموارد البشرية  6-2-6

ت�سمل مهام وم�سوؤوليات هذه الإدارة ما يلي:

اإدارة ن�ساطات توظيف الأ�سخا�س املوؤهلني.	 
تطوير املهارات وتوجيه املوظفني وتن�سيق عمليات التدريب.	 
التاأكد من اللتزام بنظام العمل ال�سعودي و�سيا�سات واإجراءات ال�سركة واإدارة العالقات مع اجلهات احلكومية.	 
تقدمي خدمات املوارد الب�سرية الداخلية والقيام باملهام النظامية.	 
اإعداد �سيا�سات واإجراءات مالئمة للموارد الب�سرية للحفاظ على معدلت ت�سغيل فعالة.	 

إدارة تقنية المعلومات والشبكات  7-2-6

ت�سمل مهام وم�سوؤوليات هذه الإدارة ما يلي:

اإدارة وت�سهيل الرتكيبات املطلوبة للحا�سبات ال�سخ�سية والأنظمة.	 
حتديث الربامج بح�سب التطورات التكنولوجية.	 
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�سمان �سري العمليات التقنية ب�سورٍة مت�سقة.	 
الرد على ا�ستف�سارات امل�ستخدمني بخ�سو�س الوظائف والعمليات املختلفة للربامج والأنظمة.	 
اإدارة و�سيانة جميع اأجهزة وبرامج ال�سبكة ل�سمان ا�ستمرارية خدمات ال�سبكة.	 

إدارة المطابقة وااللتزام  8-2-6

ت�سمل مهام وم�سوؤوليات هذه الإدارة ما يلي:

اإعداد �سيا�سات ولوائح املطابقة واللتزام وتنفيذها بح�سب مبادئ ال�سركة.	 
�سمان اللتزام التام باأنظمة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية والقوانني وال�سوابط واملمار�سات ال�سارية يف اململكة.	 
مراقبة اأن�سطة املطابقة واللتزام بال�سركة وتقدمي التقارير الداخلية ب�ساأنها.	 
تطوير ثقافة اللتزام لدى املوظفني وتعزيز العالقات مع اجلهات املنظمة.	 

إدارة المراجعة الداخلية  9-2-6
اإجراء عمليات املراجعة الداخلية الدورية لتحديد نقاط �شعف الرقابة وفجواتها يف اإجراءات وعمليات ال�شركة.	 
اإعداد خطط املراجعة وتقدميها للجنة املراجعة لعتمادها.	 
رفع نتائج املراجعة للجنة املراجعة والتو�سية ب�ساأنها.	 
مراقبة كفاءة نظام الرقابة الداخلية وتطويره ب�سكل م�ستمر.	 

الموظفين  3-6
�سكلت �سركة الأهلي للتكافل فريق عمل ذي خربات ومهارات حملية وعاملية. وقد بلغ عدد موظفي ال�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2010م 20 موظفًا مقارنة بعدد 18 موظفًا كما يف 31 دي�سمرب 

2009م، وذلك كما هو مو�سح يف اجلدول اأدناه:

اأعداد املوظفني

كما يف 2008/12/31مكما يف 2009/12/31مكما يف 2010/12/31م

املجموعغري �سعودي�سعودياملجموعغري �سعودي�سعودياملجموعغري �سعودي�سعودياالإدارة

112112112الإدارة التنفيذية

213112112الإدارة املالية

505505303اإدارة املوارد الب�سرية

505404101العمليات واملطالبات

011011101تطوير املنتجات

011101202املطابقة واللتزام

101101101اإدارة امل�ساندة

التنظيمية  البنية  مدير 
وتقنية املعلومات

112112112

155201441811314املجموع

100.0%21%79%100.0%22%78%100.0%25%75%الن�سبة املئوية

امل�سدر: الأهلي للتكافل

االلتزام بالسعودة  4-6
متا�سيًا مع نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولوائحه التنفيذية ال�سادر عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، تلتزم �سركة الأهلي للتكافل باحلفاظ على ن�سبة ال�سعودة املطلوبة والبالغة 

30%، وهي ت�ستقطب الأ�سخا�س ال�سعوديني املوؤهلني كجزء من �سيا�سة ال�سعودة لديها. وكما يف 31 دي�سمرب 2010م بلغت ن�سبة ال�سعودة 75% من اأ�سل 20 موظفًا.
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مناقشة اإلدارة وتحليلها للمركز المالي ونتائج العمليات  -7

مقدمة  1-7
اإن مناق�سة الإدارة وحتليلها للمركز املايل ونتائج عمليات ال�سركة مبنية على القوائم املالية املراجعة للفرتة املالية من 8 يوليو 2007م وحتى 31 دي�سمرب 2008م وال�سنتني املاليتني املنتهيتني 

يف 31 دي�سمرب 2009م و2010م مبا يف ذلك الإي�ساحات املرفقة بها، وبالتايل ينبغي اأن تقراأ مقرونة بها. لقد متت مراجعة القوائم املالية من قبل مكتب الب�سام ومكتب اإرن�ست ويونغ.

ت�سمل مناق�سة الإدارة وحتليلها للمركز املايل ونتائج العمليات بيانات ذات طبيعة م�ستقبلية حتتوي على خماطر وت�سورات غري موؤكدة، وقد تختلف النتائج الفعلية ب�سكل جوهري عن هذه 
البيانات ب�سبب عدة عوامل قد مت تناولها يف ق�سم »عوامل املخاطرة« من هذه الن�سرة.

إقرار مجلس اإلدارة بشأن المعلومات المالية

يقر اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة باأن املعلومات املالية املدرجة يف هذه الن�سرة قد مت ا�ستخراجها من القوائم املالية املراجعة ل�سركة الأهلي للتكافل دون اإجراء اأي تعديل جوهري  �
عليها، واأن القوائم املالية قد مت اإعدادها وفقًا للمعايري الدولية اخلا�سة بالتقارير املالية.

عدا عن اخل�سائر املرتاكمة املو�سحة يف ق�سم »حقوق امل�ساهمني« يف �سفحة رقم »49« من هذه الن�سرة، يقر اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة باأنه ل يوجد اأي تغيري �سلبي جوهري يف  �
الو�سع املايل والتجاري لل�سركة للفرتة املالية من 8 يوليو 2007م اإلى 31 دي�سمرب 2008م وال�سنتني املاليتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2009م و2010م، وحتى تاريخ اعتماد هذه 

الن�سرة.

رأي مطلق على القوائم المالية

قامت الإدارة باإعداد القوائم املالية وفقًا للمعايري الدولية اخلا�سة بالتقارير املالية ولي�س وفقًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية واإن القوائم املالية ككل:

تظهر بعدل، من كافة النواحي اجلوهرية، املركز املايل لل�سركة كما يف 31 دي�سمرب من الأعوام 2008م و2009م و2010م، ونتائج اأعمالها وتدفقاتها النقدية للفرتات املنتهية يف 	 
تلك التواريخ وفقًا للمعايري الدولية اخلا�سة بالتقارير املالية.

تتفق القوائم املالية مع نظام ال�سركات والنظام الأ�سا�سي لل�سركة فيما يتعلق باإعداد وعر�س القوائم املالية.	 

الشركة

)املوافق  1427/11/22هـ  وتاريخ  م/70  رقم  امللكي  املر�سوم  مبوجب  �سعودية  م�ساهمة  �سركة  هي  للتكافل«(  »الأهلي  اأو  »ال�سركة«  بـ  بعد  فيما  اإليها  )ي�سار  للتكافل  الأهلي  �سركة 
2006/12/13م( والقرار الوزاري رقم 262 وتاريخ 1427/11/20هـ )املوافق 2006/12/11م(. وقد اأُن�سئت ال�سركة يف مدينة جدة مبوجب ال�سجل التجاري رقم 4030171573 ال�سادر 
من مدينة جدة بتاريخ 1428/07/21هـ )املوافق 2007/08/04م( وترخي�س اأعمال التاأمني من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي رقم ت م ن/20079/7 وتاريخ 1428/08/29هـ )املوافق 

2007/09/11م(. وقد بداأت ال�سركة مبمار�سة اأعمال التاأمني اعتبارًا من 2007/07/08م وفقًا لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية.

تقدم �سركة الأهلي للتكافل حلول احلماية املتوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية من خالل برامج التكافل. ويتم ت�سميم منتجات ال�سركة بالتقيد التام مبوجهات ال�سريعة الإ�سالمية با�ستخدام 
ترتيبات منوذج »الوكالة«. وتعمل ال�سركة على تطوير وت�سويق وبيع برامج تكافل احلماية و الدخار فقط، وهي تقدم برامج برنامج الأهلي لتكافل و الدخار و برنامج تكافل الأهلي لرعاية 

املجموعة.

الدخار  برامج احلماية من خالل  مثل  البنك  لعمالء  مبتكرة  تقدمي حلول حماية  الأ�سا�سي على  الرتكيز  ويتمثل  التجاري  الأهلي  البنك  تكافل عمالء  الأهلي  �سركة  منتجات  ت�ستهدف 
وال�ستثمار التي يتم ت�سويقها من خالل البنك.

التوجهات المستقبلية

بالرغم من اخل�سائر املرتاكمة التي تكبدتها ال�سركة منذ تاأ�سي�سها يف يوليو 2007م ب�سبب تدين املبيعات مقارنة بامل�سروفات املتكبدة، �سهدت الأهلي للتكافل منوًا متزايدًا يف مبيعاتها 
خالل فرتة الثالث �سنوات املا�سية على نطاق منتجاتها احلالية والتي تقوم بت�سويقها لعمالء البنك الأهلي التجاري. وتنوي ال�سركة ا�ستغالل الفر�س املتاحة يف ال�سوق لتعزيز نتائج اأعمالها 
وزيادة ح�ستها من ال�سوق وتغطية خ�سائرها خ�سو�سًا بعد طرح برامج تكافل جديدة. وتعتمد ال�سركة على زيادة راأ�س مالها لتتمكن من تطوير عملياتها امل�ستقبلية وزيادة حجم مبيعاتها 

وحتقيق العوائد والأرباح على م�ساهميها. 
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ملخص ألهم السياسات المحاسبية  2-7

أسس اإلعداد

مت اإعداد القوائم املالية وفًقا ملعايري التقارير املالية الدولية.

مت اإعداد القوائم املالية وفًقا ملبداأ التكلفة التاريخية املعدل لي�سمل قيا�س ال�ستثمارات لالجتار وفًقا للقيمة العادلة.

ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة من قبل ال�سركة لإعداد القوائم املالية لل�سنتني املاليتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2009م و2010م تتفق مع تلك ال�سيا�سات امل�ستخدمة يف الفرتة املالية من 
8 يوليو 2007م وحتى 31 دي�سمرب 2008م با�ستثناء اعتماد التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل 1 )املعدل( )عر�س القوائم املالية(، معيار التقارير املالية الدولية 7 )املعدل( )الأدوات 

املالية – الإف�ساحات( ومعيار التقارير املالية الدولية 8 )قطاعات العمليات(، كما هو مذكور اأدناه، �ساري املفعول اعتبارًا من 1 يناير 2009م.

معي�ر �ملح��سبة �لدولية 1 »عر�س �لقو�ئم �مل�لية«: )معدل(

يتطلب املعيار املعدل اإلى اأي تغريات يف حقوق امللكية النا�سئة من معامالت مع اأي من امل�ساهمني بحكم اأهليتهم كم�ساهمني )اأي تغريات م�ساهم يف الدخل( اأن يتم عر�سها يف قائمة 
التغريات يف حقوق امللكية. كافة التغريات الأخرى يف حقوق امللكية )اأي تغريات غري امل�ساهم يف حقوق امللكية( يتطلب عر�سها ب�سكل منف�سل يف قائمة الأداء )قائمة الدخل ال�ساملة(.

معي�ر �لتق�رير �مل�لية �لدولية 7 ��دو�ت �مل�لية : �لإف�س�ح�ت )�ملعدلة(

اإن التعديالت للمعيار الدويل للتقارير املالية 7 اأ�سدرت يف مار�س 2009م. لتح�سني اإف�ساحات القيمة العادلة وال�سيولة.

فيما يتعلق بالقيمة العادلة، اإن التعديالت تتطلب ثالث م�ستويات للت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة لكل فئة جلميع الأدوات املالية املعرتف بها بالقيمة العادلة والإف�ساحات املحددة املتعلقة 
بالتحويالت بني امل�ستويات يف الت�سل�سل الهرمي الإف�ساحات التف�سيلية املتعلقة يف امل�ستوى الثالث من الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة.

معي�ر �لتق�رير �مل�لية �لدولية 8 )قط�ع�ت �لعملي�ت(

اأن املعيار اجلديد الذي حل حمل معيار املحا�سبة الدويل 14 )التقارير القطاعية( يتطلب اللتزام مبنهجية الإدارة بحيث يتم عر�س معلومات القطاعات على نف�س الأ�سا�س الذي ي�ستخدم 
لأغرا�س التقارير الداخلية.

تعر�ض القوائم املالية بالريال ال�شعودي الذي ميثل عملة الن�شاط لل�شركة ويتم تقريبها الأقرب األف ريال �شعودي.

الأن�سطة يف احل�سابات ذات  تلك  بو�سوح لأي من  العائدة  الإيرادات وامل�ساريف  ت�سجل  امل�ساهمني.  امل�ساركني وعمليات  تكافل  لكل من عمليات  ال�سركة دفاتر ح�سابات م�ستقلة  مت�سك 
العالقة. حتدد الإدارة وجمل�س الإدارة اأ�س�س توزيع امل�ساريف من العمليات امل�سرتكة.

ح�سب النظام الداخلي وعقد تاأ�سي�س ال�سركة تبداأ ال�سنة املالية الأولى لل�سركة من 8 يوليو 2007م املوافق )23 جمادى الثانية 1428هـ( تاريخ اإ�سدار القرار الوزاري باإعالن تاأ�سي�س 
ال�سركة وتنتهي يف 31 دي�سمرب 2008م. وبناًء على ذلك فاإن اأرقام املقارنة الواردة يف قوائم عمليات تكافل امل�ساركني والفائ�س املرتاكم، عمليات امل�ساهمني والدخل ال�سامل، التغريات يف 

حقوق امل�ساهمني، التدفقات النقدية لعمليات تكافل امل�ساركني والتدفقات النقدية لعمليات امل�ساهمني، والإي�ساحات املتعلقة بها هي للفرتة من 8 يوليو 2007م اإلى 31 دي�سمرب 2008م.

التغيرات المستقبلية في سياسات محاسبية

معيار التقارير املالية الدويل 9 )ت�سنيف وقيا�س املوجودات املالية( قد اأ�سدر يف �سكله النهائي، و�سيكون ملزم للتطبيق اعتبارًا من 1 يناير 2013م؛ اإن اعتماد هذا املعيار يف وقت مبكر هو 
م�سموح به. وهو يحل حمل جزء من املعيار املحا�سبي الدويل 39 الأدوات املالية: العرتاف والقيا�س. فاإنه ي�ستبدل املعيار املحا�سبي الدويل احلايل 39 ت�سنيف املوجودات املالية )املتاجرة، 
ال�ستثمارات بالقيمة العادلة يف قائمة الدخل، املتاحة للبيع، املقتناة حتى تاريخ ال�ستحقاق، واملقتناة بالتكلفة املطفاأة( اإلى ت�سنيفني رئي�سيني )املقتناة بالتكلفة املطفاأة واملقتناة بالقيمة 

العادلة اإما من خالل قائمة الدخل اأو من خالل قائمة الدخل ال�ساملة(.

فيما يلي ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املتبعة:

استخدام التقديرات في إعداد القوائم المالية

يتطلب اإعداد القوائم املالية لتتوافق مع معايري التقارير املالية الدولية، ا�ستخدام التقديرات والفرتا�سات التي توؤثر على املبالغ املبينة للموجودات واملطلوبات والإف�ساح عن املوجودات 
واملطلوبات الطارئة بتاريخ القوائم املالية واملبالغ املبينة لالإيرادات وامل�سروفات خالل فرتة التقارير.
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النقد وما في حكمه

النقد وما يف حكمه يتكون من النقد والأر�سدة لدى البنوك مبا يف ذلك ودائع املرابحة التي تقل مدة ا�ستحقاقها عن ثالثة اأ�سهر من تاريخ القتناء الأ�سلي.

استثمارات محتفظ بها لتغطية المطلوبات المرتبطة بالوحدات

ال�ستثمارات املحتفظ بها لتغطية املطلوبات املرتبطة بالوحدات متثل املوجودات املرتبطة ببع�س العقود التي تكمن خماطر ال�ستثمار فيها ب�سكل اأ�سا�سي يف حامل العقد، وهذه ال�ستثمارات 
متثل ا�ستثمارات يف �سندوق مرابحة ق�سري الأجل قابلة للتداول الفوري، وت�سجل يف البداية بالتكلفة ويعاد قيا�سها لحًقا بالقيمة العادلة. يتم حتديد القيمة العادلة بالرجوع ل�سايف قيمة 

الأ�سل املعلنة من قبل مدير ال�سندوق. يف حالة بيع جزء من ال�ستثمار حتت�سب تكلفة ال�ستثمارات على اأ�سا�س املتو�سط املرجح.

استثمارات لالتجار

متثل ا�ستثمارات لالجتار ا�ستثمارات يف حمفظة اختيارية تتم وفًقا لإر�سادات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي . يتم تقييم ال�ستثمارات با�ستخدام طريقة �سعر ال�سوق حيث تعك�س املحفظة 
�سايف قيمة موجوداتها بدًل من قيمتها الدفرتية. ويتم هذا التقييم على اأ�سا�س يومي عند اإقفال ال�سوق . يتم ت�سجيل املكا�سب واخل�سائر املحققة وغري املحققة الناجتة يف قائمة عمليات 

امل�ساهمني ، ويف حالة بيع جزء من ال�ستثمارات املقتناة يتم احت�ساب تكلفة ال�ستثمارات على اأ�سا�س املتو�سط املرجح.

األثا	 والتجهيزات والمعدات المكتبية

ا ال�ستهالك املرتاكم واأي انخفا�س بالقيمة. يتم حتميل ال�ستهالك على قائمة عمليات امل�ساهمني بطريقة الق�سط  يتم قيا�س قيمة الأثاث والتجهيزات واملعدات املكتبية بالتكلفة ناق�سً
الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية التقديرية للموجودات.

تتم مراجعة القيمة الدفرتية لالأثاث والرتكيبات واملعدات املكتبية وذلك عند وجود دليل لالنخفا�س وعندما ت�سري التغريات يف الظروف اإلى اأن القيمة الدفرتية غري قابلة لال�سرتداد. يف 
حالة وجود مثل هذا الدليل وعندما تتجاوز القيمة الدفرتية القيمة التقديرية القابلة لال�سرتداد يتم تخفي�س املوجودات اإلى قيمتها القابلة لال�سرتداد باعتبارها اأكرب من القيمة العادلة 

لها بعد خ�سم تكاليف البيع وقيمة الأ�سل عند ال�ستالم.

االحتياطي الفني  لعمليات التكافل

ال�سعر احلايل  اأو  النقدية املخ�سومة املحتملة  التدفقات  اأ�ساليب  ا�ستخدام  الإكتواري املتحفظ من خالل  التقييم  اأ�سا�س طريقة  يتم احت�ساب خم�س�س مطلوبات عقود ال�ستثمار على 
لوحدات ال�سندوق.

يت�سمن التقييم الإكتواري خم�س�س ال�سرتاك وهو املبلغ الذي يتوقع اأن تدفعه ال�سركة حلاملي عقود ال�ستثمار.

إعادة التكافل

لدى ال�سركة اتفاقية ح�سة اإعادة تكافل معدلة على اأ�سا�س امل�ساركة مع �سركتّي اإعادة تاأمني عاملية )مدراء اإعادة التكافل(. تتعامل ال�سركة فقط مع مدراء اإعادة تكافل معتمدين بوا�سطة 
الإدارة والتي مت ت�سنيفها عموًما على الأقل على ت�سنيف بي بي بي اأو بت�سنيف اأعلى بوا�سطة وكالت ت�سنيف عاملية.

يتم ت�سجيل اأي اأ�سل اأو التزام يف قائمة املركز املايل لعمليات التكافل ليمثل امل�ساهمات امل�ستحقة اإلى اأو الدفعات امل�ستحقة من وكيل اإعادة التكافل. يتم تقدير املبالغ امل�ستحقة من وكيل 
اإعادة التكافل مبا يتفق مع التزام املطالبة املرتبطة بالأطراف املوؤمنة.

صندوق المشاركين للتكافل التضامني

مت�سك ال�سركة �سندوق امل�ساركني للتكافل الت�سامني )�سندوق التكافل( الذي يتكون من التربعات الفردية املجمعة التي يدفعها امل�ساركون . ي�ستخدم ال�سندوق لدفع تعوي�سات الوفاة  (
مزايا التكافل) يف حالة وفاة اأحد امل�ساركني قبل انتهاء تاريخ ا�ستحقاق العقد.

يتم حتديد هذا الحتياطي احل�سابي عن طريق التقييم الإكتواري للمزايا امل�ستقبلية للوثيقة. وتت�سمن الفرتا�سات الإكتوارية هام�ًسا مقابل النحرافات ال�سالبة ياأخذ عموًما يف العتبار 
نوع الوثيقة و�سنة الإ�سدار ومدة الوثيقة وت�ستند افرتا�سات معدل الن�سحاب والوفاة على اخلربة.

يف حال جتاوز مطالبات التكافل لالأموال يف �سندوق التكافل يف اأي وقت من الأوقات تقوم ال�سركة («الوكيل ») بتقدمي قر�س بدون عمولة (قر�س ح�سن) اإلى �سندوق التكافل. يتم �سداد 
هذا القر�س الذي ل تدفع عليه عمولة اإلى الوكيل من �سندوق التكافل عندما يوجد فائ�س لدى �سندوق التكافل.
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اختبار كفاية المطلوبات

يف تاريخ كل قائمة مركز مايل يتم اإجراء اختبارات ملعرفة كفاية املطلوبات للتاأكد من كفاية مطلوبات العقود. ولإجراء هذه الختبارات ت�ستخدم الإدارة اأف�سل التقديرات احلالية للتدفقات 
النقدية التعاقدية امل�ستقبلية وم�سروفات معاجلة املطالبات وم�سروفاتها الإدارية . يحمل اأي عجز يف القيمة الدفرتية مبا�سرة على قائمة عمليات التكافل عن طريق تكوين خم�س�س 

مقابل اخل�سائر الناجتة عن اختبارات كفاية املطلوبات )خم�س�س املخاطر ال�سارية(.

عندما يتطلب اختبار كفاية املطلوبات اإتباع اأف�سل الفرتا�سات فاإن مثل هذه الفرتا�سات )بدون هوام�س لالنحراف ال�سالب( يتم ا�ستخدامها للقيا�س الالحق لتلك املطلوبات.

الزكاة وضريبة الدخل

يتم احت�ساب الزكاة و�سريبة الدخل وفًقا لنظام الزكاة املعمول به يف اململكة العربية ال�سعودية. يتم عمل خم�س�س للزكاة و�سريبة الدخل، والذي ميثل املطلوبات من امل�ساهمني، ويحمل 
على اخل�سائر املرتاكمة �سمن قائمة حقوق امل�ساهمني. وبالتايل، يتم تخفي�س املبالغ القابلة لال�سرتداد للزكاة و�سريبة الدخل من قبل امل�ساهمني من اخل�سائر املرتاكمة.

المخصصات

تدرج املخ�س�سات عندما يكون لدى ال�سركة التزام )نظامي اأو �سمني( نا�سئ عن حدث �سابق ويكون هناك احتمال لن�سوء تكاليف ل�سداد اللتزام ميكن قيا�سها ب�سورة يعتمد عليها . ل 
يتم اإدراج خم�س�سات مقابل خ�سائر الت�سغيل امل�ستقبلية.

المحاسبة في تاريخ االتجار

جميع م�سرتيات اأو مبيعات املوجودات املالية التي تتم بالطريقة املعتادة يتم ت�سجيلها اأو اإلغاءها يف تاريخ الجتار ) اأي التاريخ الذي تلتزم فيه ال�سركة ب�سراء اأو بيع املوجودات(. الطريقة 
املعتادة لل�سراء اأو البيع هي م�سرتيات اأو مبيعات املوجودات املالية التي تتطلب �سداد قيمة املوجودات �سمن  الإطار الزمني الذي يحدده النظام ب�سفة عامة اأو العرف ال�سائد يف ال�سوق.

القيمة العادلة

ت�ستند القيمة العادلة ل�ستثمارات الجتار على اأ�سعار الوحدات املعلنة من قبل مدير ال�سندوق.

العمالت األجنبية

يتم ت�سجيل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية ب�سعر ال�سرف ال�سائد يف تاريخ املعاملة . يتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية امل�سجلة بالعمالت الأجنبية ب�سعر ال�سرف ال�سائد 
يف تاريخ قائمة املركز املايل . ت�سجل جميع الفروقات يف قائمة عمليات التكافل اأو قائمة عمليات امل�ساهمني. نظًرا لأن جميع معامالت ال�سركة بالعملة الأجنبية هي ب�سفة اأ�سا�سية بالدولر 

الأمريكي فاإن مكا�سب و خ�سائر حتويل العملة الأجنبية لي�ست مهمة ومل يتم الإف�ساح عنها ب�سورة م�ستقلة.

تصنيف المنتج

تقوم ال�سركة باإ�سدار عقود تكافل احلماية و الدخار املرتبطة بعقود ال�ستثمار . اإذا ت�سمنت العقود عن�سر ا�ستثمار وعن�سر تكافل وتكون التدفقات النقدية من العن�سرين م�ستقلة فال 
يتم جمع املبالغ املتعلقة بهما. يتم  احت�ساب اأي م�ساهمات متعلقة بعن�سر التكافل من خالل قائمة عمليات تكافل امل�ساركني والفائ�س املرتاكم ويحت�سب العن�سر املتبقي من خالل قائمة 

املركز املايل لعمليات التكافل كما هو مو�سح اأدناه:

عقود التكافل

تعرف عقود التكافل باأنها تلك العقود التي تنطوي على خماطر تكافل كبرية عند بداية العقد اأو تلك العقود التي تنطوي، عند بداية العقد، على م�سمون جتاري قد يكون م�ستوى خماطر 
التكافل فيها كبرًيا مع مرور الوقت. يعتمد حجم خماطر التكافل على احتمال حدوث التاأمني وحجم تاأثريه املحتمل.

عند ت�سنيف العقد على اأنه عقد تكافل يظل كعقد تكافل طوال املدة املتبقية من فرتة الوثائق حتى ولو حدث انخفا�س كبري يف خماطر التكافل خالل هذه الفرتة.

ت�سجل امل�ساهمات املتعلقة بعقود التكافل كاإيرادات على مدى فرتة �سداد امل�ساهمة للبوال�س ذات العالقة.
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عقود االستثمار

تكافل  لعقود ال�ستثمار من خالل قائمة عمليات  وفًقا  املبالغ املح�سلة  ا�ستثمار. حتت�سب  الدولية كعقود  املالية  التقارير  تاأمني )تكافل( مبوجب معايري  اأي عقود ل تعترب عقود  ت�سنف 
امل�ساركني والفائ�س املرتاكم ويتم اإظهار اجلزء القابل لال�ستثمار املح�سل من امل�ساهمة كخ�سم من الفائ�س لل�سنة من عمليات التكافل ويتم حتويله اإلى مطلوبات عقود ال�ستثمار )العقود 

املربوطة بالوحدات(.

المزايا

تتكون املزايا من مبالغ م�ستحقة حلاملي العقود واأطراف اأخرى ويتم حتميل امل�سروفات املتعلقة بت�سوية اخل�سارة على قائمة عمليات تكافل امل�ساركني والفائ�س املرتاكم عند تكبدها. 
وت�سمل املنافع املبالغ التقديرية امل�ستحقة الدفع املتعلقة باملطالبات املبلغ عنها لل�سركة وتلك التي مل يبلغ عنها يف تاريخ قائمة املركز املايل.

تقوم ال�سركة عموًما بتقدير منافعها بناًء على املدخالت الإكتوارية ويت�سمن ذلك تكوين خم�س�س بناًء على تقدير الإدارة وتكلفة �سداد املنافع املتكبدة والتي مل يبلغ عنها يف تاريخ قائمة 
املركز املايل.

ل تقوم ال�سركة بخ�سم التزامها للمزايا غري امل�سددة.

رسوم االكتساب واألتعاب اإلدارية

يتم ت�شجيل ر�شوم االكت�شاب واالأتعاب االإدارية امل�شتحقة من حاملي العقود كم�شاريف يف قائمة عمليات تكافل امل�شاركني والفائ�ض املرتاكم وفًقا ل�شروط عقد التكافل.

تتم م�شاركة ر�شوم االكت�شاب والر�شوم االإدارية مع امل�شاهمني الفنيني واملوزعني وحتمل على امل�شروف حال ا�شتحقاقها وفًقا ل�شروط عقد التكافل.

رسوم التسجيل

حتت�شب ر�شوم الت�شجيل امل�شتحقة من حاملي العقود كدخل وتقيد حل�شاب قائمة عمليات تكافل امل�شاركني والفائ�ض املرتاكم عند ا�شتحقاقها ح�شب �شروط عقد التكافل.

على  وحتمل  تكبدها  حال  التكافل  �سهادات  يف  امل�ساهمات  على  احل�سول  �سبيل  يف  مبا�سرة  املتكبدة  التكاليف  متثل  والتي  ال�سركة  قبل  من  الدفع  امل�ستحقة  الت�سجيل  ر�سوم  اإثبات  يتم 
امل�شروفات حال ا�شتحقاقها وفًقا ل�شروط عقد التكافل.

التسوية

يتم ت�سوية املوجودات واملطلوبات ويدرج املبلغ ال�سايف يف القوائم املالية وذلك فقط عندما يكون هناك التزام نظامي قابل للنفاذ لت�سوية املبلغ امل�سجل ويكون هناك نية لدى ال�سركة اإما 
للت�سوية على اأ�سا�س ال�سايف اأو حتقيق املوجودات وت�سديد املطلوبات يف نف�س الوقت.

قائمة المركز المالي  3-7
يو�سح اجلدول التايل قائمة املركز املايل لل�سركة:

قائمة املركز املايل

)اآالف الرياالت(
 ال�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب 2010م
 ال�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب 2009م

الفرتة من 8 يوليو 
 2007م

اإلى 31 دي�سمرب 2008م

معدل النمو املركب 
)%(

موجودات عمليات التكافل

105.20% 10.51859062.498نقد وما يف حكمه

1010.57% 228.04963.8671.849ا�ستثمارات حمتفظ بها لالجتار لتغطية املطلوبات املرتبطة بالوحدات

)100.00%(526		م�ستحق من حاملي الوثائق 	 الفرتة امل�سموح بها للرتاجع

	 		334م�ستحق من عمليات امل�ساهمني

	 	110205ح�سة معيدي التكافل من املطالبات حتت الت�سوية
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قائمة املركز املايل

)اآالف الرياالت(
 ال�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب 2010م
 ال�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب 2009م

الفرتة من 8 يوليو 
 2007م

اإلى 31 دي�سمرب 2008م

معدل النمو املركب 
)%(

	 			ح�سة معيدي التكافل من الحتياطي الفني

600.34%239.01169.9784.873اإجمايل موجودات عمليات التكافل

موجودات امل�ساهمني

)38.66%(1.0661.0922.833نقد وما يف حكمه

)8.43%(58.11064.51169.304ا�ستثمارات لالجتار

30.56% 1.8297971.073مبالغ مدفوعة مقدما و ذمم مدينة اأخرى

)100.00%(206821	م�ستحق من عمليات التكافل

)7.48%(5.0736.2395.926اأثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

	 10.00010.00010.000وديعة نظامية

)8.04%(76.07882.84589.957اإجمايل موجودات امل�ساهمني

82.28% 315.089152.82394.830اإجمايل املوجودات

مطلوبات وفائ�س عمليات التكافل

مطلوبات عمليات التكافل

998.08% 229.21764.2661.901احتياطي فني لعمليات التكافل

	 	122228مطالبات حتت الت�سوية 	 اإجمايل

364.02% 4.1343.624192اأر�سدة م�ستحقة الدفع ملعيدي التكافل

)40.55%(798	282م�ستحق لطرف ذي عالقة

)100.00%(1.123		م�ستحق حلاملي الوثائق 	 الفرتة امل�سموح بها للرتاجع

	 	1.947988م�ساهمات م�ستلمة مقدمًا

1102.31% 2.60266618م�ستحقات وذمم دائنة اأخرى

)100.00%(206821	م�ستحق لعمليات امل�ساهمني

600.75% 238.30469.9784.853اإجمايل مطلوبات عمليات التكافل

فائ�س عمليات التكافل

494.56% 20	707الفائ�س من عمليات التكافل )�سندوق امل�ساركني للتكافل الت�سامني(

600.34% 239.01169.9784.873اإجمايل مطلوبات وفائ�س عمليات التكافل

مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

مطلوبات امل�ساهمني

)4.32%(5.1543.5315.630م�ستحقات وذمم دائنة اأخرى

	 		334م�ستحق اإلى عمليات التكافل

72.13% 3.1262.0741.055زكاة م�ستحقة

106.11% 633338149مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

16.32% 9.2475.9436.834اإجمايل مطلوبات امل�ساهمني

حقوق امل�ساهمني

	 100.000100.000100.000راأ�س املال

40.19% )16.877()23.098()33.169(خ�سائر مرتاكمة

)10.33%(66.83176.90283.123اإجمايل حقوق امل�ساهمني

)8.04%(76.07882.84589.957اإجمايل مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

82.28% 315.089152.82394.830اإجمايل املطلوبات والفائ�س من عمليات التكافل وحقوق امل�ساهمني

 امل�سدر: القوائم املالية املراجعة
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موجودات عمليات التكافل  1-3-7

ارتفع اإجمايل موجودات عمليات التكافل من 4.9 مليون ريال يف 31 دي�سمرب 2008م اإلى حوايل 239.0 مليون ريال بنهاية العام 2010م، اأي مبعدل منو �سنوي مركب بلغ حوايل %600.34 
نتيجة ارتفاع ال�ستثمارات املحتفظ بها لالجتار لتغطية املطلوبات املرتبطة بالوحدات من حوايل 1.8 مليون ريال اإلى حوايل 228.0 مليون ريال تقريبًا. ويعود هذا الرتفاع اإلى زيادة 
حجم جممل امل�ساهمات يف عام 2010م اإلى ما يقارب 208.8 مليون ريال مقابل حوايل 6.4 مليون ريال للفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م.  ويظهر اجلدول اأدناه البنود املختلفة املكونة 

ملوجودات عمليات التكافل:

)اآالف الرياالت(
ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2010م
ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2009م
الفرتة من 8 يوليو 2007م 

اإلى 31 دي�سمرب 2008م
معدل النمو 
املركب )%(

موجودات عمليات التكافل 

105.20% 2.498 10.5185.906نقد وما يف حكمه 

1010.57% 1.849 228.04963.867ا�ستثمارات حمتفظ بها لالجتار لتغطية املطلوبات املرتبطة بالوحدات 

)100.00%(526 		م�ستحق من حاملي الوثائق 	 الفرتة امل�سموح بها للرتاجع 

	 		334م�ستحق من عمليات امل�ساهمني

	 	110205ح�سة معيدي التكافل من املطالبات حتت الت�سوية 

600.34%4.873 239.01169.978اإجمايل موجودات عمليات التكافل 

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

وفيما يلي �سرح موجز لكل بند من بنود موجودات عمليات التكافل:

نقد وما في حكمه  1-1-3-7

يتمثل النقد وما يف حكمه بالن�سبة لعمليات التكافل يف النقد واأر�سدة ح�سابات ال�سركة لدى البنوك، وقد منا النقد مبعدل منو �سنوي مركب بلغ حوايل 105.20% حيث بلغ 10.5 مليون ريال 
تقريبًا يف نهاية عام 2010م مقارنة بحوايل 2.5 مليون ريال يف 31 دي�سمرب 2008م، وتعود الزيادة يف ح�ساب النقد ب�سكل رئي�سي اإلى زيادة حجم اأعمال ال�سركة ومنو ح�ساب الإحتياطي 

الفني لعمليات التكافل وح�ساب امل�ستحقات والذمم الدائنة الأخرى.

استثمارات محتفظ بها لإلتجار   2-1-3-7

ميثل هذا البند ال�ستثمارات املحتفظ بها لالإجتار لتغطية املطلوبات املرتبطة بالوحدات. وقد بلغت ال�ستثمارات املحتفظة بها لعمليات التكافل حوايل 228.0 مليون ريال مقارنة مببلغ 1.8 
مليون ريال تقريبًا م�سجلًة معدل منو �سنوي مركب بلغ 1010.57%، ب�سبب ارتفاع اإجمايل م�ساهمات التكافل. ويو�سح اجلدول اأدناه حركة ال�ستثمارات لالجتار خالل ال�سنة:

)اآالف الرياالت(
ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 

2010م
ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 

2009م
الفرتة من 8 يوليو 2007م 

اإلى 31 دي�سمرب 2008م
معدل النمو املركب )%(

	 	63.8671.849الر�سيد يف بداية الفرتة

791.12% 156.99160.0611.977امل�سرتيات خالل الفرتة / ال�سنة 

	)127(7.1911.957املكا�سب غري املحققة خالل الفرتة / ال�سنة 

1010.57% 228.04963.8671.849الر�سيد يف نهاية الفرتة 

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

وتتكون ال�ستثمارات املحتفظ بها يف عمليات التكافل من وحدات �سناديق مرابحة ق�سرية الأجل م�سجلة بالدولر الأمريكي، وتدار من قبل �سركة تابعة للبنك الأهلي التجاري )م�ساهم 
كبري يف ال�سركة(، وذلك على النحو التايل:

)اآالف الرياالت(
ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2010م
ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2009م
الفرتة من 8 يوليو 2007م 

اإلى 31 دي�سمرب 2008م
معدل النمو املركب )%(

1437.24% 135.17036.288572حمفظة املنارة للنمو املتحفظ 

848.88% 53.30215.204592حمفظة املنارة للنمو املتوازن 

660.11% 39.57712.375685حمفظة املنارة للنمو املرتفع 

1010.57% 228.04963.8671.849اإجمايل ال�ستثمارات املحتفظ بها يف عمليات التكافل 

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة
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مستحق من حاملي الوثائق  3-1-3-7

اأو�سك ا�ستالمها من حاملي الوثائق. بلغ امل�ستحق من حاملي الوثائق للفرتة امل�سموح بها للرتاجع حوايل 0.5 مليون ريال يف 31 دي�سمرب  متثل هذه احل�سابات مبالغ ال�سرتاكات التي 
2008م. باملقابل مل ت�سجل ال�سركة اأي مبالغ م�ستحقة من حاملي الوثائق يف نهاية عامي 2009م و2010م.

حصة معيدي التكافل من المطالبات تحت التسوية  4-1-3-7

متثل ح�سة معيدي التكافل من املطالبات حتت الت�سوية اجلزء امل�ستحق من معيدي التكافل لت�سوية مطالبات امل�سرتكني كما يف تاريخ امليزانية العمومية. ومل تكن ح�سة معيدي التكافل من 
املطالبات حتت الت�سوية موجودة يف 31 دي�سمرب 2008م، بينما بلغت حوايل 0.1 مليون ريال يف عام 2010م.

موجودات المساهمين  2-3-7

تراجع اإجمايل موجودات امل�ساهمني من حوايل 90.0 مليون ريال يف 31 دي�سمرب 2008م اإلى حوايل 76.1 مليون ريال بنهاية العام 2010م، اأي مبعدل انخفا�س �سنوي مركب بلغ %8.04 
تقريبًا، اثر تراجع ال�ستثمارات لالجتار. ويبني اجلدول التايل العنا�سر املختلفة ملوجودات امل�ساهمني:

)اآالف الرياالت(
ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2010م
ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2009م
الفرتة من 8 يوليو 2007م 

اإلى 31 دي�سمرب 2008م
معدل النمو املركب )%(

موجودات امل�ساهمني 

)38.66%(2.833 1.092 1.066نقد وما يف حكمه 

)8.43%(69.304 64.511 58.110ا�ستثمارات لالجتار 

30.56% 1.073 797 1.829مبالغ مدفوعة مقدما و ذمم مدينة اأخرى 

)100.00%(821 206 	م�ستحق من عمليات التكافل 

)7.48%(5.926 6.239 5.073اأثاث وتركيبات ومعدات مكتبية 

	 10.000 10.000 10.000وديعة نظامية 

)8.04%(89.957 82.845 76.078اإجمايل موجودات امل�ساهمني 

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

وفيما يلي �سرح موجز لكل عن�سر من عنا�سر موجودات امل�ساهمني:

نقد وما في حكمه   1-2-3-7

يتكون النقد وما يف حكمه بالن�سبة للم�ساهمني من النقد يف ال�سندوق ولدى البنوك بالإ�سافة اإلى ودائع مرابحة، وقد بلغ تقريبًا 2.8 مليون ريال يف 31 دي�سمرب 2008م ثم تراجع اإلى 
حوايل 1.1 مليون ريال يف نهاية عام 2010م مبعدل انخفا�س �سنوي مركب بلغ 38.66%، ويعود الرتاجع يف ح�ساب النقد اإلى �سايف اخل�سارة والتي بلغت 12.0 مليون ريال �سعودي للفرتة 

املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م و 9.0 مليون ريال �سعودي لعام 2010م.

استثمارات لإلتجار  2-2-3-7

تتمثل ا�ستثمارات لالإجتار لعمليات امل�ساهمني يف ا�ستثمارات يف حمفظة اختيارية م�ستثمرة ح�سب اإر�سادات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. وقد بلغت ال�ستثمارات لالإجتار حوايل 69.3 
مليون ريال يف 31 دي�سمرب 2008م وحوايل 58.1 مليون ريال يف نهاية عام 2010م حيث تراجعت بن�سبة تراجع �سنوي مركب بلغت 8.34% تقريبًا ب�سبب الإ�ستبعادات خالل الفرتة. وفيما 

يلي احلركة يف ح�ساب ا�ستثمارات لالإجتار خالل الفرتة:

)اآالف الرياالت(
ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2010م
ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2009م
الفرتة من 8 يوليو 2007م 

اإلى 31 دي�سمرب 2008م
معدل النمو املركب )%(

	 	64.51169.304الر�سيد يف بداية الفرتة

)100.00%(168.996		امل�سرتيات خالل الفرتة

)73.84%()102.260()6.200()7.000(ال�ستبعادات خالل الفرتة

)83.95%(466	12الأرباح املحققة من ال�ستبعادات

)100.00%(475		املكا�سب غري املحققة )قبل التاأ�سي�س(

)39.93%(5871.4071.627املكا�سب غري املحققة خالل الفرتة

)8.43%(58.11064.51169.304اإجمايل ال�ستثمارات املحتفظ بها يف عمليات امل�ساهمني 

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة
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وتتكون ال�ستثمارات املحتفظ بها يف عمليات امل�ساهمني من وحدات يف حمفظة الأهلي الختيارية للتكافل والتي تدار من قبل �سركة تابعة للبنك الأهلي التجاري وهو م�ساهم كبري يف 
ال�سركة، وذلك على النحو التايل: 

)اآالف الرياالت(
ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2010م
ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2009م

الفرتة من 8 يوليو 
2007م اإلى 31 دي�سمرب 

2008م
معدل النمو املركب )%(

42.41% 1.2231.605603�سندوق الأهلي للمتاجرة بالأ�سهم اخلليجية

			2.464�سندوق الأهلي للمتاجرة بالأ�سهم ال�سعودية

13.25% 1.2981.7241.012�سندوق الأهلي للمتاجرة بالأ�سواق النا�سئة

			2.324�سندوق الأهلي للمتاجرة باأ�سهم ال�سركات ال�ساعدة

24.28% 1.2851.626832�سندوق الأهلي للمتاجرة بالأ�سهم العاملية

)28.82%(33.51859.55666.164مرابحة بالريال ال�سعودي

	 		13.383�سناديق الأهلي ق�سرية الأجل 

			2.615�سناديق ال�سكوك

)100.00%(693		نقد

)8.43%(58.11064.51169.304اإجمايل ال�ستثمارات املحتفظ بها يف عمليات امل�ساهمني 

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

مبالغ مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى   3-2-3-7

منت املبالغ املدفوعة مقدمًا والذمم املدينة الأخرى مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 30.56% من 1.1 مليون ريال يف 31 دي�سمرب 2008م اإلى 1.8 مليون ريال تقريبًا يف نهاية عام 2010م. 
ويعزى ذلك الرتفاع اإلى م�ساريف اإ�سدار اأ�سهم حقوق الأولوية املدفوعة مقدمًا والتي بلغت حوايل 1.0 مليون ريال عام 2010م. وتتاألف امل�شروفات املدفوعة مقدمًا واملدينون االآخرون 

من البنود املبينة باجلدول اأدناه:

)اآالف الرياالت(
ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2010م
ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2009م

الفرتة من 8 يوليو 
2007م اإلى 31 دي�سمرب 

2008م
معدل النمو املركب )%(

)6.92%(868 752 752اإيجار مدفوع مقدمًا

			959م�ساريف مدفوعة مقدمًا – اإ�سدار اأ�سهم حقوق اأولوية

)100.00%(194 14 	ر�سوم مدفوعة مقدمًا لهيئة ال�سوق املالية

227.53% 11 10 118ذمم مطلوبة من املوظفني 

	 	 21 	ذمم مدينة اأخرى

30.56% 1.073 797 1.829اإجمايل املبالغ املدفوعة مقدمًا والذمم املدينة الأخرى 

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

مستحق من عمليات التكافل   4-2-3-7

تدير ال�سركة اأعمالها على اأن يتوفر لديها ما حتتاجه من التمويل ب�سكل م�سبق. وخالل الفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م، قام امل�ساهمون بتوفري مبلغ يقارب 0.8 مليون ريال مقدمًا 
لتمويل عمليات التكافل يف حني مل يتم تقدمي اأي مبلغ من قبلهم يف عام 2010م.

أثا	 وتركيبات ومعدات مكتبية   5-2-3-7

ويتمثل هذا البند يف االأثاث والرتكيبات واأجهزة احلا�شب االآيل واملعدات باالإ�شافة اإلى بع�ض االأعمال الراأ�شمالية حتت التنفيذ. وقد بلغ �شايف القيمة الدفرتية لالأثاث والرتكيبات واملعدات 
املكتبية حوايل 5.9 و 5.1 مليون ريال يف 31 دي�سمرب 2008م و31 دي�سمرب 2010م على التوايل مبعدل تراجع �سنوي مركب بلغ 7.48% كما يبني اجلدول اأدناه:



46

)اآالف الرياالت(
ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2010م
ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2009م

الفرتة من 8 يوليو 
2007م اإلى 31 دي�سمرب 

2008م
معدل النمو املركب )%(

133.79% 1.3611.664249اأثاث وتركيبات 

248.29% 3.7124.575306اأجهزة حا�شب اآيل ومعدات

)100.00%(5.371		اأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ

)7.48%(5.0736.2395.926�سايف القيمة الدفرتية لالأثاث والرتكيبات واملعدات املكتبية

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

وديعة نظامية    6-2-3-7

وفقًا ملتطلبات نظام التاأمني باململكة العربية ال�سعودية، فقد قامت ال�سركة باإيداع مبلغ 10 مليون ريال ميثل 10% من راأ�سمالها املدفوع يف اأحد البنوك املحلية املعينة من قبل موؤ�س�سة النقد 
العربي ال�سعودي. حيث مت اإيداع هذه الوديعة النظامية يف البنك الأهلي التجاري وهو م�ساهم كبري يف ال�سركة. 

إجمالي الموجودات   3-3-7

ارتفع اإجمايل موجودات �سركة الأهلي للتكافل ب�سقيها )موجودات عمليات التكافل وموجودات امل�ساهمني( من حوايل 94.8 مليون يف 31 دي�سمرب 2008م اإلى ما يقارب 315.1 مليون ريال 
بنهاية العام 2010م، اأي بن�سبة ارتفاع �سنوي مركب بلغت 82.28% تقريبًا نتيجة لنمو اأعمال ال�سركة. وذلك كما هو مو�سح باجلدول التايل:

)اآالف الرياالت(
ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2010م
ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2009م

الفرتة من 8 يوليو 
2007م اإلى 31 دي�سمرب 

2008م
معدل النمو املركب )%(

600.34% 4.873 239.01169.978موجودات عمليات التكافل

)8.04%(89.957 76.07882.845موجودات امل�ساهمني

82.28% 94.830 315.089152.823اإجمايل املوجودات

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

مطلوبات عمليات التكافل  4-3-7

ارتفعت اإجمايل مطلوبات عمليات التكافل من حوايل 4.9 مليون ريال يف 31 دي�سمرب 2008م اإلى حوايل 238.3 مليون ريال بنهاية العام 2010م، اأي بن�سبة منو مركبة بلغت %600.75، 
وتعود تلك الزيادة اإلى منو الإحتياطي الفني لعمليات التكافل. ويظهر اجلدول اأدناه البنود املختلفة املكونة ملطلوبات عمليات التكافل:

)اآالف الرياالت(
ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2010م
ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2009م

الفرتة من 8 يوليو 
2007م اإلى 31 دي�سمرب 

2008م
معدل النمو املركب )%(

998.08% 229.21764.2661.901احتياطي فني لعمليات التكافل 

	 	122228مطالبات حتت الت�سوية 	 اإجمايل 

364.02% 4.1343.624192اأر�سدة م�ستحقة الدفع ملعيدي التكافل 

)40.55%(798	282م�ستحق لطرف ذي عالقة 

)100.00%(1.123		م�ستحق حلاملي الوثائق 	 الفرتة امل�سموح بها للرتاجع 

	 		1.947988م�ساهمات م�ستلمة مقدمًا

1102.31% 2.60266618م�ستحقات وذمم دائنة اأخرى 

)100.00%(206821	م�ستحق لعمليات امل�ساهمني 

600.75% 238.30469.9784.853اإجمايل مطلوبات عمليات التكافل 

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة
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وفيما يلي �سرح موجز لكل بند من بنود مطلوبات عمليات التكافل:

احتياطي فني لعمليات التكافل  1-4-3-7

ميثل الحتياطي الفني لعمليات التكافل املبلغ الذي يتوقع �سداده من قبل ال�سركة اإلى حاملي وثائق التكافل، ويتم احت�سابه وفقًا لأ�س�س تقومي تاأمينية خارجية م�ستقبلية با�ستخدام طرق 
خ�سم التدفقات النقدية امل�ستقبلية اأو �سعر الوحدة احلايل. وقد مت تكوين احتياطي فني لعمليات التكافل ح�سب تقرير اخلبري الإكتواري على النحو التايل:

)اآالف الرياالت(
ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2010م
ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2009م

الفرتة من 8 يوليو 
2007م اإلى 31 دي�سمرب 

2008م
معدل النمو املركب )%(

998.90% 1.896 228.49063.688ال�ستثمار الإ�سرتاتيجي للم�ساركني يف الأهلي

385.80% 5 187 169املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها

	 	 558391خم�س�س املخاطر املحتفظ بها

998.08% 1.901 229.21764.266الر�سيد يف نهاية الفرتة / ال�سنة 

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

مطالبات تحت التسوية   2-4-3-7

وهي املطالبات امل�سجلة اأثناء الفرتة / ال�سنة واحتياطات املطالبات للفرتة / ال�سنة والتي تنتظر الت�سوية، وقد خ�سمت منها ح�سة اإعادة التكافل. وتعترب هذه املطالبات م�ستحقة الدفع 
حلملة الوثائق بعد اكتمال درا�ستها وفح�س امل�ستندات املوؤيدة لها للتاأكد من �سحتها و�سالحيتها للت�سوية. وقد بلغت املطالبات حتت الت�سوية حوايل 0.1 مليون ريال لعام 2010م، بينما مل 

تكن هنالك مطالبات حتت الت�سوية يف 31 دي�سمرب 2008م. 

أرصدة مستحقة الدفع لمعيدي التكافل   3-4-3-7

تتمثل الأر�سدة امل�ستحقة الدفع ملعيدي التكافل يف مبالغ ال�سرتاكات الدائنة ل�سركات اإعادة التكافل بح�سب التفاقيات املربمة معها، وقد ارتفعت من حوايل 0.2 مليون ريال يف 31 دي�سمرب 
2008م اإلى ما يقارب 4.1 مليون ريال بنهاية العام 2010م، اأي مبعدل منو �سنوي مركب بلغ %364.02.

مستحق لطرف ذي عالقة   4-4-3-7

ميثل هذا البند املبالغ امل�ستحقة مل�ساهمني بال�سركة والناجمة من معامالت اأطراف ذات عالقة والتي �سملت م�ساركات برنامج تكافل الأهلي ور�سوم اكت�ساب ور�سوم ت�سجيل واأتعاب اإدارية، 
وقد بلغت تلك املبالغ حوايل 0.8 مليون ريال يف 31 دي�سمرب 2008م ثم تراجعت اإلى حوايل 0.3 مليون ريال نهاية عام 2010م مبعدل انخفا�س �سنوي مركب بلغ %40.55. 

مستحق لحاملي الوثائق   5-4-3-7

يتم ت�سجيل الدخل من ال�سرتاكات خالل فرتة الوثائق على اأ�سا�س ن�سبة وتنا�سب، وتتمثل املبالغ امل�ستحقة حلاملي الوثائق يف ال�سرتاكات غري املكت�سبة والتي مل تنته فرتة تغطيتها بعد، 
كما يف تاريخ قائمة املركز املايل. وقد بلغ امل�ستحق حلاملي الوثائق للفرتة امل�سموح بها للرتاجع حوايل 1.1 مليون ريال يف 31 دي�سمرب 2008م يف حني مل ت�سجل ال�سركة اأية مبالغ م�ستحقة 

حلاملي الوثائق يف عام 2010م.

مساهمات مستلمة مقدمًا   6-4-3-7

يف عام 2010م مت تكوين ح�ساب م�ساهمات م�ستلمة مقدمًا بقيمة 1.9 مليون ريال تقريبًا متثل مبالغ م�ستلمة مقدمًا من العمالء، بينما مل يكن هذا احل�ساب موجود لل�سنوات التي قبلها.

مستحقات وذمم دائنة أخرى   7-4-3-7

تتمثل امل�ستحقات والذمم الدائنة الأخرى اخلا�سة بعمليات التكافل يف م�ستحقات م�ساريف الكتتاب العام لل�سركة والذي ُاجري يف مايو 2007م وكذلك الوثائق املتنازل عنها امل�ستحقة 
الدفع بالإ�سافة اإلى ر�سوم الإ�سراف والتفتي�س امل�ستحقة الدفع. وقد ارتفع اإجمايل امل�ستحقات والذمم الدائنة الأخرى لعمليات التكافل مبعدل منو مركب بلغ 1102.31% تقريبًا نتيجة 

منو اأعمال ال�سركة، وذلك كما هو مو�سح يف اجلدول اأدناه: 
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)اآالف الرياالت(
ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2010م
ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2009م

الفرتة من 8 يوليو 
2007م اإلى 31 دي�سمرب 

2008م
معدل النمو املركب )%(

539.20% 2861057م�ستحقات م�ساريف الكتتاب

–  م�ستحقة الدفع 1238.25% 1.97039111وثائق متنازل عنها 

–  م�ستحقة الدفع 		 346170ر�سوم اإ�سراف وتفتي�س 

1102.31% 2.60266618اإجمايل م�ستحقات وذمم دائنة اأخرى – عمليات التكافل

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

مستحق لعمليات المساهمين  7-4-3-7

تدير ال�سركة اأعمالها على اأن يتوفر لديها ما حتتاجه من التمويل ب�سكل م�سبق. وخالل الفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م، قام امل�ساهمون بتوفري مبلغ يقارب 0.8 مليون ريال مقدمًا 
لتمويل عمليات التكافل، بينما مل ت�سجل ال�سركة اأي مبالغ م�ستحقة على هذا احل�ساب خالل عام 2010م.

مطلوبات المساهمين  5-3-7

ارتفع اإجمايل مطلوبات امل�ساهمني من حوايل 6.8 مليون ريال يف 31 دي�سمرب 2008م اإلى حوايل 9.2 مليون ريال بنهاية العام 2010م، اأي مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 16.32%، وذلك 
ب�سبب الزيادة يف ح�ساب الزكاة امل�ستحقة ومنو ح�ساب مكافاأة نهاية اخلدمة مبعدل منو مركب بلغ 72.13% و106.11% على التوايل. ويظهر اجلدول اأدناه البنود املختلفة املكونة ملطلوبات 

امل�ساهمني:

)اآالف الرياالت(
ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2010م
ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2009م

الفرتة من 8 يوليو 
2007م اإلى 31 دي�سمرب 

2008م
معدل النمو املركب )%(

)4.32%(5.1543.5315.630م�ستحقات وذمم دائنة اأخرى 

	 		334م�ستحق اإلى عمليات التكافل

72.13% 3.1262.0741.055زكاة م�ستحقة 

106.11% 633338149مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني 

16.32% 9.2475.9436.834اإجمايل مطلوبات امل�ساهمني 

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

وفيما يلي �سرح موجز لكل بند من بنود مطلوبات امل�ساهمني:

مستحقات وذمم دائنة أخرى   1-5-3-7

تتمثل امل�ستحقات والذمم الدائنة الأخرى اخلا�سة بعمليات امل�ساهمني يف م�ساريف م�ستحقة ومزايا وم�سروفات اأخرى م�ستحقة الدفع لأع�ساء جمل�س الإدارة بالإ�سافة اإلى ذمم دائنة 
اأخرى وذلك كما يظهر يف اجلدول التايل: 

)اآالف الرياالت(
ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2010م
ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2009م

الفرتة من 8 يوليو 
2007م اإلى 31 دي�سمرب 

2008م
معدل النمو املركب )%(

)19.12%(2.3682.5793.620م�ساريف م�ستحقة

)3.29%(1.0137801.083مزايا وم�سروفات اأخرى م�ستحقة الدفع لأع�ساء جمل�س الإدارة

38.30% 1.773172927ذمم دائنة اأخرى

)4.40%(5.1543.5315.630اإجمايل م�ستحقات وذمم دائنة اأخرى – عمليات امل�ساهمني

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة 
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زكاة مستحقة   2-5-3-7

يتم احت�ساب بند الزكاة امل�ستحقة الدفع من قبل ال�سركة وفقًا لنظام الزكاة املطبق يف اململكة العربية ال�سعودية. وقد بلغت الزكاة امل�ستحقة حوايل 1.1 مليون ريال يف 31 دي�سمرب 2008م 
ثم تراكمت لتبلغ حوايل 3.1 مليون ريال يف نهاية عام 2010م، وفيما يلي جدول يبني حركة خم�س�س الزكاة لتلك الفرتة:

)اآالف الرياالت(
 ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2010م
ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2009م
الفرتة من 8 يوليو 2007م 

اإلى 31 دي�سمرب 2008م
معدل النمو املركب )%(

	 	2.0741.055الر�سيد يف بداية الفرتة / ال�سنة

)1.49%(1.0521.0191.084املحمل للفرتة / لل�سنة 

)100.00%()29(		الزكاة امل�سددة

72.13% 3.1262.0741.055الر�سيد يف نهاية الفرتة / ال�سنة 

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة 

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   3-5-3-7

ميثل هذا البند اإجمايل مكافاآت نهاية اخلدمة امل�شتحقة للموظفني، والذي ارتفع من حوايل 0.1 مليون ريال يف 31 دي�سمرب 2008م اإلى 0.6 مليون ريال تقريبًا بنهاية عام 2010م، اأي 
مبعدل منو مركب بلغ حوايل 106.11% بفعل الرتاكم. 

حقوق المساهمين  6-3-7

انخف�س اإجمايل حقوق امل�ساهمني من حوايل 83.1 مليون ريال يف 31 دي�سمرب 2008م اإلى حوايل 66.8 مليون ريال بنهاية العام 2010م، اأي بن�سبة انخفا�س مركب بلغت 10.33% ب�سبب 
تراكم اخل�سائر من 16.9 مليون ريال عام 2008م اإلى 33.2 مليون ريال يف نهاية عام 2010م، ويظهر اجلدول اأدناه بنود حقوق امل�ساهمني:

)اآالف الرياالت(
 ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2010م
ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2009م

الفرتة من 8 يوليو 
2007م اإلى 31 دي�سمرب 

2008م
معدل النمو املركب )%(

	 100.000100.000100.000راأ�س املال 

40.19% )16.877()23.098()33.169(خ�سائر مرتاكمة 

)10.33%(66.83176.90283.123اإجمايل حقوق امل�ساهمني 

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

وفيما يلي �سرح موجز لبندي حقوق امل�ساهمني:

رأس المال    1-6-3-7

يبلغ راأ�س مال ال�سركة 100 مليون ريال �سعودي مق�سم اإلى 10 مليون �سهم عادي بقيمة اأ�سمية تبلغ 10 ريالت �سعودية لل�سهم الواحد. اكتتب امل�ساهمون املوؤ�س�سون يف 7.355.000 �سهم 
متثل 73.55% من اأ�سهم ال�سركة، بينما اكتتب اجلمهور يف الأ�سهم املتبقية والبالغة 2.645.000 �سهم. 

خسائر متراكمة    2-6-3-7

بلغت خ�سائر ال�سركة املرتاكمة حوايل 16.9 مليون ريال يف 31 دي�سمرب 2008م ثم ارتفعت اإلى ما يقارب 33.2 مليون ريال مرتاكمة مبعدل مركب بلغ 40.19% يف نهاية العام 2010م، 
حيث بلغ �سايف خ�سارة ال�سركة حوايل 9.0 مليون ريال بالإ�سافة اإلى زكاة حمملة بلغت 1.1 مليون ريال لعام 2010م. 

إجمالي مطلوبات وفائض عمليات التكافل ومطلوبات وحقوق المساهمين  7-3-7

ارتفع اإجمايل مطلوبات وفائ�س عمليات التكافل ومطلوبات وحقوق امل�ساهمني من 94.8 مليون ريال تقريبًا يف نهاية عام 2008م اإلى حوايل 315.1 مليون ريال بنهاية العام 2010م، اأي 
بن�سبة ارتفاع مركب بلغت 82.28% تقريبًا ويعود ال�سبب الرئي�سي لهذا النمو اإلى ارتفاع الحتياطي الفني لعمليات التكافل يف عام 2010م. واجلدول التايل يبني تفا�سيل هذا احل�ساب:
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)اآالف الرياالت(
 ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2010م
ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2009م

الفرتة من 8 يوليو 
2007م اإلى 31 دي�سمرب 

2008م
معدل النمو املركب )%(

600.34% 239.01169.9784.873اإجمايل مطلوبات وفائ�س عمليات التكافل 

)8.04%(76.07882.84589.957اإجمايل مطلوبات وحقوق امل�ساهمني 

اإجمايل املطلوبات والفائ�س من عمليات التكافل وحقوق 
امل�ساهمني 

315.089152.82394.830 %82.28

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

نتائج العمليات  4-7
 يو�سح اجلدول التايل قائمة عمليات تكافل امل�ساركني وقائمة عمليات امل�ساهمني ل�سركة الأهلي للتكافل:

نتائج عمليات التكافل وامل�ساهمني

)اآالف الرياالت(
 ال�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب 2010م
 ال�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب 2009م
الفرتة من 8 يوليو 2007م 

اإلى 31 دي�سمرب 2008م
معدل النمو املركب )%(

اأواًل: قائمة عمليات تكافل امل�ساركني والفائ�س املرتاكم: 

االإيرادات 

471.14% 208.803115.8616.401اإجمايل م�ساهمات التكافل 

ناق�ساً: 

168.92% )3.013()26.934()21.790(ر�سوم اكت�ساب 

218.23% )905()15.109()9.165(ر�سوم ت�سجيل 

594.09% )244()7.369()11.755(ر�سوم اإدارية 

783.50% )2.005()60.077()156.503(اجلزء ال�ستثماري ، �سايف 

540.18% 9.5906.372234�سايف م�ساهمات التكافل امل�ستلمة 

506.13% )192()5.232()7.054(اإعادة التكافل 

677.05% 2.5361.14042�سايف م�ساهمات التكافل املبقاة 

مطالبات وم�ساريف: 

	 	)1.870()1.891(اإجمايل املطالبات املدفوعة 

	 	1.7021.518ح�سة معيدي التكافل

	 	)352()189(�سايف املطالبات املدفوعة 

التغري يف خم�س�س مطالبات قائمة )متكبدة وغري مبلغ 
عنها(

)107()205()5( %362.60

669.42% )5()557()296(�سايف املطالبات املتكبدة 

369.04% )12()162()264(م�ساريف اكتتاب 

447.72% )5()165()150(اأتعاب اإدارة 	 وكالة 

	 	)612()1.119(ر�سوم الإ�سراف و التفتي�س 

811.79% )22()1.496()1.829(اإجمايل املطالبات و امل�ساريف 

494.56% 20)356(707العجز / الفائ�س من عمليات التكافل 

	 	20	الفائ�س املرتاكم يف بداية الفرتة / ال�سنة 

	 	336	العجز املحول من عمليات التكافل اإلى عمليات امل�ساهمني 

494.56% 20	707الفائ�س املرتاكم يف نهاية الفرتة / ال�سنة 

ثانياً: قائمة عمليات امل�ساهمني: 

الدخل من عمليات التكافل )اأتعاب وكالة(: 
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نتائج عمليات التكافل وامل�ساهمني

)اآالف الرياالت(
 ال�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب 2010م
 ال�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب 2009م
الفرتة من 8 يوليو 2007م 

اإلى 31 دي�سمرب 2008م
معدل النمو املركب )%(

168.92% 21.79026.9343.013ر�سوم اكت�ساب 

218.23% 9.16515.109905ر�سوم ت�سجيل 

594.09% 11.7557.369244ر�سوم اإدارية 

607.11% 1501653اأتعاب الإدارة 	 وكالة 

3048.02% 991731ر�سوم �سندوق ا�ستثمار 

224.44% 43.85149.6504.166اإجمايل الدخل 

امل�ساريف:

168.95% )2.260()20.197()16.348(ر�سوم اكت�ساب م�ساركة مع امل�ساهم املوزع 

218.23% )905()15.109()9.165(ر�سوم ت�سجيل م�ساركة مع امل�ساهمني الفنيني واملوزعني 

569.20% )180()5.216()8.061(اأتعاب اإدارية م�ساركة مع امل�ساهم املوزع 

)100.00%()2.610(		م�ساريف ما قبل التاأ�سي�س امل�سطوبة ، �سايف 

27.09% )12.318()15.091()19.895(امل�ساريف العمومية والإدارية 

71.06% )18.273()55.613()53.469(اإجمايل امل�ساريف 

)17.43%()14.107()5.963()9.618(�سايف اخل�سارة من عمليات التكافل )الوكالة( 

	 	)336(	العجز املحول من عمليات التكافل 

	 	)315(	موجودات ثابتة م�سطوبة 

اإيرادات من ا�ستثمارات لالجتار:

)83.95%(466	12   مكا�سب حمققة من ا�ستثمارات لالجتار 

)39.93%(5871.4071.627   مكا�سب غري حمققة من ا�ستثمارات لالجتار 

)100.00%(512	اإيرادات اأخرى 

)13.31%()12.002()5.202()9.019(�سايف خ�سارة الفرتة / ال�سنة

	 10.000.00010.000.00010.000.000املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة 

)13.40%()1.20()0.52()0.90(�سايف خ�سارة ال�سهم للفرتة / ال�سنة )ريال �سعودي( 

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

قائمة عمليات تكافل المشاركين والفائض المتراكم  1-4-7

اإليرادات  1-1-4-7

التكافل اجلماعي. وقد منت  التكافل والدخار وم�ساهمات املجموعات �سمن برنامج  للتكافل من م�سدرين رئي�سيني هما م�ساهمات الأفراد �سمن برنامج  اإيرادات �سركة الأهلي  تاأتي 
اإيرادات عمليات التكافل من حوايل 6.4 مليون ريال للفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م اإلى ما يقارب 208.8 مليون ريال يف عام 2010م مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 471.14%، وذلك 
نتيجة لنمو وزيادة اأعمال ال�سركة واإدخال برنامج التكافل اجلماعي. ويو�سح اجلدول اأدناه تفا�سيل اإيرادات ال�سركة لعمليات التكافل منذ بداية العمليات الت�سغيلية لل�سركة يف 8 يوليو 

2007م وحتى نهاية عام 2010م:

)اآالف الرياالت(
 ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2010م
ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2009م

الفرتة من 8 يوليو 
2007م اإلى 31 دي�سمرب 

2008م
معدل النمو املركب )%(

465.75% 6.401 112.214 204.881م�ساهمات الأفراد )برنامج التكافل والدخار(

	 	 3.647 3.922م�ساهمات املجموعات )برنامج التكافل اجلماعي(

471.14% 6.401 115.861 208.803اإجمايل اإيرادات عمليات التكافل 

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة
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الرسوم والجزء االستثماري وإعادة التكافل   2-1-4-7

ت�ستمل ر�سوم عمليات التكافل على كل من ر�سوم الكت�ساب ور�سوم الت�سجيل والر�سوم الإدارية، والتي منت جميعها مبعدل منو مركب بلغ 168.92% و218.23% و594.09% على التوايل 
اإجمايل  بلغ 471.14% خالل تلك الفرتة نتيجة لنمو  ال�سركة مبعدل منو مركب  اإيرادات  املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م. ويعزى ذلك لنمو  بنهاية عام 2010م مما كانت عليه للفرتة 

امل�ساهمات.

اأما بالن�سبة للجزء ال�ستثماري فقد بلغ �سافيه حوايل 2 مليون ريال للفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م ثم منا مبعدل منو �سنوي مركب 783.50% مع منو عمليات التكافل ليبلغ حوايل 
156.5 مليون ريال يف العام 2010م. هذا وقد ارتفعت ن�سبة اجلزء ال�ستثماري من امل�ساهمات من 31.32% للفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م اإلى 51.85% يف عام 2009م ثم اإلى 

74.95% تقريبًا يف عام 2010م. ويو�سح اجلدول اأدناه الر�سوم املختلفة لعمليات التكافل واجلزء ال�ستثماري وتطورها خالل الفرتة ال�سابقة:

)اآالف الرياالت(
 ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2010م
ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2009م

الفرتة من 8 يوليو 
2007م اإلى 31 دي�سمرب 

2008م

معدل النمو املركب 
)%(

168.92% 21.79026.9343.013ر�سوم اكت�ساب 

218.23% 9.16515.109905ر�سوم ت�سجيل

594.09% 11.7557.369244ر�سوم اإدارية 

783.50% 156.50360.0772.005اجلزء ال�ستثماري ، �سايف 

468.36% 199.213109.4896.167اإجمايل الر�سوم واجلزء ال�ستثماري لعمليات التكافل 

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

صافي مساهمات التكافل المبقاة     3-1-4-7

يح�سب �سايف م�ساهمات التكافل املبقاة بطرح ر�سوم عمليات التكافل املختلفة و�سايف اجلزء ال�ستثماري وكذلك مبالغ اإعادة التكافل من اإجمايل الإيرادات والتي متثل اإجمايل م�ساهمات 
التكافل. وقد منا �سايف م�ساهمات التكافل من حوايل 0.042 مليون ريال للفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م اإلى حوايل 2.54 مليون ريال لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010م مبعدل 

منو مركب بلغ 677.05%، نتيجة لرتفاع اإجمايل اإيرادات عمليات التكافل. واجلدول التايل يو�سح ح�ساب �سايف م�ساهمات التكافل: 

)اآالف الرياالت(
 ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2010م
ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2009م

الفرتة من 8 يوليو 
2007م اإلى 31 دي�سمرب 

2008م
معدل النمو املركب )%(

471.14% 6.401 115.861 208.803اإجمايل اإيرادات عمليات التكافل )اإجمايل م�ساهمات التكافل(

468.36% )6.167()109.489( )199.213(ناق�سًا: اإجمايل الر�سوم واجلزء ال�ستثماري لعمليات التكافل 

506.13% )192()5.232()7.054(ناق�سًا: مبالغ اإعادة التكافل

677.05% 42 1.140 2.536�سايف م�ساهمات التكافل املبقاة

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

مطالبات ومصاريف   4-1-4-7

ارتفع اإجمايل املطالبات وامل�ساريف من حوايل 0.02 مليون ريال للفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م اإلى حوايل 1.8 مليون ريال لعام 2010م ب�سبب منو عمليات التكافل خالل الفرتة، 
اأي بن�سبة ارتفاع مركب بلغت حوايل 811.79%. ويظهر اجلدول اأدناه البنود الرئي�سية املكونة للمطالبات وامل�ساريف:

)اآالف الرياالت(
 ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2010م
ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2009م

الفرتة من 8 يوليو 
2007م اإلى 31 دي�سمرب 

2008م
معدل النمو املركب )%(

669.42% 2965575�سايف املطالبات املتكبدة 

369.04% 26416212م�ساريف اكتتاب 

447.72% 1501655اأتعاب اإدارة 	 وكالة 

	 	1.119612ر�سوم الإ�سراف و التفتي�س 

811.79% 1.8291.49622اإجمايل املطالبات و امل�ساريف 

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة
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العجز / الفائض من عمليات التكافل      5-1-4-7

يح�سب العجز اأو الفائ�س من عمليات التكافل بطرح اإجمايل املطالبات وامل�ساريف )املبينة بالفقرة 7	4	1	4( من �سايف م�ساهمات التكافل املبقاة )املبينة بالفقرة 7	4	1	3(. وقد 
حتول الفائ�س من عمليات التكافل والبالغ 0.02 مليون ريال للفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م اإلى فائ�س مقداره حوايل 0.7 مليون ريال لعام 2010م بن�سبة منو مركب بلغت %494.56 

ب�سبب ارتفاع �سايف م�ساهمات التكافل املبقاة. واجلدول التايل يو�سح ح�ساب العجز / الفائ�س من عمليات التكافل: 

)اآالف الرياالت(
ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2010م
ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2009م

الفرتة من 8 يوليو 
2007م اإلى 31 دي�سمرب 

2008م
معدل النمو املركب )%(

677.05% 2.5361.14042�سايف م�ساهمات التكافل املبقاة

811.79% )22()1.496()1.829(ناق�سًا: اإجمايل املطالبات وامل�ساريف 

494.56% 20)356(707العجز / الفائ�س من عمليات التكافل

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

قائمة عمليات المساهمين  2-4-7

اإليرادات  1-2-4-7

تتمثل اإيرادات عمليات امل�ساهمني يف الدخل املكت�سب من عمليات التكافل وهو ما ي�سمى اأي�سًا باأتعاب الوكالة والتي تتاألف من اإيرادات ر�سوم الكت�ساب ور�سوم الت�سجيل والر�سوم الإدارية 
واأتعاب الإدارة / الوكالة ور�سوم �سندوق ال�ستثمار. وقد منت اإيرادات عمليات امل�ساهمني تبعًا لنمو وزيادة اأعمال ال�سركة من حوايل 4.2 مليون ريال للفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م 
اإلى حوايل 43.9 مليون ريال يف نهاية عام 2010م مبعدل منو مركب بلغ حوايل 224.44%. وبلغت ن�سبة الدخل من عمليات امل�ساهمني اإلى اإجمايل امل�ساهمات 21.00% يف عام 2010م 

مقابل ن�سبة 65.08% يف عام 2008م، ويعزى ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى زيادة اإجمايل امل�ساهمات. 

 ويو�سح اجلدول اأدناه تفا�سيل اإيرادات ال�سركة لعمليات امل�ساهمني منذ بداية العمليات الت�سغيلية لل�سركة يف 8 يوليو 2007م وحتى نهاية عام 2010م:

)اآالف الرياالت(
 ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2010م
ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2009م
الفرتة من 8 يوليو 2007م 

اإلى 31 دي�سمرب 2008م
معدل النمو املركب )%(

168.92% 21.79026.9343.013ر�سوم اكت�ساب 

218.23% 9.16515.109905ر�سوم ت�سجيل 

594.09% 11.7557.369244ر�سوم اإدارية 

607.11% 1501653اأتعاب الإدارة 	 وكالة 

3048.02% 991731ر�سوم �سندوق ا�ستثمار 

224.44% 43.85149.6504.166اإجمايل الدخل 

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

المصاريف  2-2-4-7

بلغت امل�ساريف يف قائمة نتائج عمليات امل�ساهمني حوايل 18.3 مليون ريال للفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م وقد منت اإلى ما يقارب 53.5 مليون ريال يف عام 2010م بن�سبة زيادة 
مركبة 71.06%، ويعزى ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى منو اإجمايل امل�ساهمات.

وت�ستمل امل�ساريف على عدة عنا�سر اأهمها امل�ساريف العمومية والإدارية ور�سوم اكت�ساب م�ساركة مع امل�ساهم املوزع ور�سوم ت�سجيل م�ساركة مع امل�ساهمني الفنيني واملوزعني، ويظهر 
اجلدول اأدناه البنود الرئي�سية املكونة للم�ساريف ومنط تطورها:

)اآالف الرياالت(
ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2010م
ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2009م

الفرتة من 8 يوليو 
2007م اإلى 31 دي�سمرب 

2008م
معدل النمو املركب )%(

168.95% 16.34820.1972.260ر�سوم اكت�ساب م�ساركة مع امل�ساهم املوزع 

218.23% 9.16515.109905ر�سوم ت�سجيل م�ساركة مع امل�ساهمني الفنيني واملوزعني 

569.20% 8.0615.216180اأتعاب اإدارية م�ساركة مع امل�ساهم املوزع 
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)اآالف الرياالت(
ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2010م
ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2009م

الفرتة من 8 يوليو 
2007م اإلى 31 دي�سمرب 

2008م
معدل النمو املركب )%(

)100.00%(2.610		م�ساريف ما قبل التاأ�سي�س امل�سطوبة ، �سايف 

27.09% 19.89515.09112.318امل�ساريف العمومية والإدارية 

71.06% 53.46955.61318.273اإجمايل امل�ساريف 

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

م�س�ريف م� قبل �لت���سي�س  �

متثل م�ساريف ما قبل التاأ�سي�س اأتعاب متكبدة بوا�سطة م�ساهم موؤ�س�س نيابة عن ال�سركة، وقد مت حتميلها لحقًا على ال�سركة و�سطبها جميعها خالل الفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م. 
وقد كانت م�ساريف ما قبل التاأ�سي�س امل�سطوبة على النحو التايل:

)اآالف الرياالت(
ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2010م
ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2009م

الفرتة من 8 يوليو 
2007م اإلى 31 دي�سمرب 

2008م
معدل النمو املركب )%(

	1.627		اأتعاب قانونية ومهنية 

	551		اإيجار مكتب

	386		م�ساريف نظامية

	521		اأخرى

	3.085		اإجمايل امل�ساريف

اإيرادات مكت�سبة من ا�ستثمار يف �سندوق مرابحة ق�سري 
الأجل

		)475(	

	2.610		�سايف م�ساريف ما قبل التاأ�سي�س امل�سطوبة

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

�مل�س�ريف �لعمومية و�لإد�رية  �

ارتفع �سايف امل�ساريف العمومية والإدارية من حوايل 12.3 مليون ريال للفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م اإلى حوايل 18.7 مليون ريال لعام 2010م، اأي بن�سبة ارتفاع مركب بلغت 
27.09%، ويعزى هذا الرتفاع اإلى منو اأعمال ال�سركة. ويظهر اجلدول اأدناه البنود املختلفة املكونة للم�ساريف العمومية والإدارية:

)اآالف الرياالت(
ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2010م
ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2009م

الفرتة من 8 يوليو 
2007م اإلى 31 دي�سمرب 

2008م
معدل النمو املركب )%(

8.36% 12.7069.81810.822تكاليف موظفني

7.67% 291195251م�ساريف نظامية

9.79% 1.3798561.144اأتعاب قانونية ومهنية 

20.80% 788900540اإيجار مكتب

)1.59%(1.2869761.328مزايا وم�ساريف متعلقة مبجل�س الإدارة

117.61% 1.681873355ا�ستهالك

)41.41%(185469539م�ساريف معلوماتية

)100.00%(14877	اإ�سالح و�سيانة

)100.00%(38245	م�ساريف ات�سالت

171.63% 1.579474214اأخرى 

13.98% 19.89515.09115.315اإجمايل امل�ساريف العمومية والإدارية

)100.00%()2.997( 		تكاليف موظفني مت حتميلها على م�ساهم موؤ�س�س

27.09% 19.89515.09112.318�سايف امل�ساريف العمومية والإدارية

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة
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صافي الخسارة من عمليات التكافل )الوكالة(   3-2-4-7

بالفقرة 7	4	2	1(. وقد تقل�س �سايف  الإيرادات )املبينة  اإجمايل  بالفقرة 7	4	2	2( من  اإجمايل امل�ساريف )املبينة  التكافل )الوكالة( بطرح  يح�سب �سايف اخل�سارة من عمليات 
اخل�سارة من عمليات التكافل من 14.1 مليون ريال للفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م اإلى حوايل 9.6 مليون ريال يف عام 2010م بن�سبة تراجع مركبة بلغت 17.43%، وذلك ب�سبب 

ارتفاع الإيرادات مبعدل اأكرب من ارتفاع امل�سروفات. واجلدول التايل يو�سح �سايف اخل�سارة من عمليات التكافل:

)اآالف الرياالت(
ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2010م
ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2009م

الفرتة من 8 يوليو 
2007م اإلى 31 دي�سمرب 

2008م
معدل النمو املركب )%(

224.44% 4.166 49.650 43.851اإجمايل الدخل 

71.06% )18.273()55.613()53.469(ناق�سًا: اإجمايل امل�ساريف 

)17.43%()14.107()5.963()9.618(�سايف اخل�سارة من عمليات التكافل ) الوكالة ( 

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

صافي خسارة الفترة / السنة   4-2-4-7

حل�ساب �سايف خ�سارة الفرتة / ال�سنة، فاإنه يتم اأخذ �سايف اخل�سارة من عمليات التكافل )الوكالة( ويخ�سم منه العجز املحول من عمليات التكافل وكذلك املوجودات الثابتة امل�سطوبة 
وي�ساف اإليه الإيرادات من ا�ستثمارات لالجتار )حمققة وغري حمققة( والإيرادات الأخرى. وقد انخف�س �سايف خ�سارة ال�سركة من حوايل 12.0 مليون ريال للفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 

2008م اإلى حوايل 9.0 مليون ريال يف عام 2010م وذلك بن�سبة حت�سن مركبة بلغت 13.31%، واجلدول التايل يو�سح �سايف خ�سارة الفرتة / ال�سنة: 

)اآالف الرياالت(
ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2010م
ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2009م

الفرتة من 8 يوليو 
2007م اإلى 31 دي�سمرب 

2008م
معدل النمو املركب )%(

)17.43%()14.107()5.963()9.618(�سايف اخل�سارة من عمليات التكافل ) الوكالة ( 

	  	)336(	ناق�سًا: العجز املحول من عمليات التكافل 

	  	)315(	ناق�سًا: موجودات ثابتة م�سطوبة 

)83.95%(466 	12زائد: مكا�سب حمققة من ا�ستثمارات لالجتار

)39.93%(5871.4071.627زائد: مكا�سب غري حمققة من ا�ستثمارات لالجتار

)100.00%(512	زائد: اإيرادات اأخرى

)13.31%()12.002()5.202()9.019(�سايف خ�سارة الفرتة / ال�سنة

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

قائمة التدفقات النقدية  5-7
يو�سح اجلدول التايل قائمة التدفقات النقدية لعمليات تكافل امل�ساركني وقائمة التدفقات النقدية للم�ساهمني ل�سركة الأهلي للتكافل:

قائمة التدفقات النقدية

)اآالف الرياالت(
 ال�سنة املالية املنتهية يف

31 دي�سمرب 2010م
 ال�سنة املالية املنتهية يف

31 دي�سمرب 2009م
الفرتة من 8 يوليو 2007م 

اإلى 31 دي�سمرب 2008م
معدل النمو املركب 

)%(

اأواًل: قائمة التدفقات النقدية لعمليات تكافل امل�ساركني: 

التدفقات النقدية من االأن�سطة الت�سغيلية 

494.56% 20)356(707العجز / الفائ�س للفرتة / لل�سنة من عمليات التكافل 

ت�سويات الفرتة / ال�سنة: 

بها  حمتفظ  ا�ستثمارات  من  حمققة  غري  خ�سائر   / مكا�سب 
لالجتار  لتغطية املطلوبات املرتبطة بالوحدات 

)7.191()1.957(128	
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قائمة التدفقات النقدية

)اآالف الرياالت(
 ال�سنة املالية املنتهية يف

31 دي�سمرب 2010م
 ال�سنة املالية املنتهية يف

31 دي�سمرب 2009م
الفرتة من 8 يوليو 2007م 

اإلى 31 دي�سمرب 2008م
معدل النمو املركب 

)%(

)6.484()2.313(148	

التغريات يف املوجودات و املطلوبات الت�سغيلية:

831.51% 164.95162.3651.901الحتياطي الفني لعمليات التكافل 

	  			ح�سة معيدي التكافل من الحتياطي الفني 

املرتبطة  املطلوبات  لتغطية  بها  حمتفظ  لالجتار  ا�ستثمارات 
بالوحدات 

)156.991()60.061()1.977( %791.12

62.98% 5103.432192اأر�سدة م�ستحقة الدفع ملعيدي التكافل 

	  	228)106(مطالبات حتت الت�سوية 	 اإجمايل 

)40.55%(798)798(282م�ستحق لطرف ذي عالقة 

26.74% 959391597م�ستحق حلاملي الوثائق 	 الفرتة امل�سموح بها للرتاجع، �سايف 

	  	)205(95ح�سة معيدي التكافل من املطالبات حتت الت�سوية 

937.09% 1.93664818م�ستحقات وذمم دائنة اأخرى 

	821)279()540(م�ستحق لعمليات امل�ساهمني 

35.88% 4.6123.4082.498�سايف النقد من الأن�سطة الت�سغيلية 

	 	5.9062.498النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة / ال�سنة 

105.20% 10.5185.9062.498النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة / ال�سنة

ثانياً: قائمة التدفقات النقدية للم�ساهمني: 

االأن�سطة الت�سغيلية 

)13.31%()12.002()5.202()9.019(�سايف خ�سارة الفرتة / ال�سنة 

ت�سويات الفرتة / ال�سنة: 

117.54% 1.680873355ال�ستهالك 

40.71% 295189149خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني 	 �سايف 

	  	  315	اأثاث وتركيبات ومعدات مكتبية م�سطوبة 

)100.00%()475( 		مكا�سب غري حمققة من ا�ستثمارات لالجتار )قبل التاأ�سي�س( 

)39.93%()1.627()1.407()587(مكا�سب غري حمققة من ا�ستثمارات لالجتار 

)83.95%()466( 	)12(مكا�سب حمققة من ا�ستثمارات لالجتار 

	  	 336	العجز املحول من عمليات التكافل 

)7.643()4.896()14.066()%26.29(

التغريات يف املوجودات و املطلوبات الت�سغيلية: 

)1.93%()1.073(276)1.032(مبالغ مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة اأخرى 

	)821(540279م�ستحق من عمليات التكافل 

)46.31%(5.630)2.099(1.623م�ستحقات وذمم دائنة اأخرى 

)20.60%()10.330()6.440()6.512(النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الت�سغيلية

)100.00%()29( 		زكاة مدفوعة 

)20.71%()10.359()6.440()6.512(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الت�سغيلية 

االأن�سطة اال�ستثمارية 

)71.39%()6.281()1.501()514(�سراء اأثاث وتركيبات ومعدات مكتبية 

)100.00%()168.996( 		�سراء ا�ستثمارات لالجتار 

)73.84%(7.0006.200102.260متح�سالت من بيع ا�ستثمارات لالجتار 

)100.00%()10.000( 		الوديعة النظامية 
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قائمة التدفقات النقدية

)اآالف الرياالت(
 ال�سنة املالية املنتهية يف

31 دي�سمرب 2010م
 ال�سنة املالية املنتهية يف

31 دي�سمرب 2009م
الفرتة من 8 يوليو 2007م 

اإلى 31 دي�سمرب 2008م
معدل النمو املركب 

)%(

	)83.017(6.4864.699�سايف النقد من )امل�ستخدم يف( الأن�سطة ال�ستثمارية 

االأن�سطة التمويلية 

)100.00%(100.000 		اإ�سدار راأ�س املال 

)100.00%()3.791( 		تكاليف عملية الكتتاب العام 

)100.00%(96.209 		�سايف النقد من الأن�سطة التمويلية 

	2.833)1.741()26(�سايف ) النق�س ( / الزيادة يف النقد وما يف حكمه 

	  	1.0922.833النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة / ال�سنة 

)38.66%(1.0661.0922.833النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة / ال�سنة 

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

قائمة التدفقات النقدية لعمليات تكافل المشاركين   1-5-7

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  1-1-5-7

تتاألف قائمة التدفقات النقدية لعمليات التكافل فقط من التدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية والتي �سجلت �سايف نقد موجب بلغ حوايل 2.5 و4.6 مليون ريال للفرتة املنتهية يف 31 
دي�سمرب 2008م والعام املنتهي يف 31 دي�سمرب 2010م على التوايل، وذلك بن�سبة منو مركب بلغت 35.88%. ومتثل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية وعلى راأ�سها الحتياطي 

الفني لعمليات التكافل وال�ستثمارات لالجتار اأهم البنود املكونة للتدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية لعمليات التكافل.

النقد وما في حكمه في نهاية الفترة / السنة  2-1-5-7

يح�سب النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة / ال�سنة باإ�سافة مبلغ النقد يف بداية الفرتة / ال�سنة ل�سايف التدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية. وقد منا النقد يف نهاية الفرتة / ال�سنة 
من حوايل 2.5 مليون ريال يف 31 دي�سمرب 2008م اإلى حوايل 10.5 مليون ريال يف نهاية عام 2010م بن�سبة منو مركب بلغت 105.20%، وذلك بفعل ر�سيد النقد املتوفر يف اأول العام 

وزيادة النقد الناجت من الأن�سطة الت�سغيلية خالل الفرتة كما هو مو�سح باجلدول اأدناه:

)اآالف الرياالت(
ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2010م
ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2009م

الفرتة من 8 يوليو 
2007م اإلى 31 دي�سمرب 

2008م
معدل النمو املركب )%(

35.88% 2.498 3.408 4.612�سايف النقد من الأن�سطة الت�سغيلية 

	  	 2.498 5.906النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة / ال�سنة 

105.20% 2.498 5.906 10.518النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة / ال�سنة

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

قائمة التدفقات النقدية للمساهمين  2-5-7

تتكون قائمة التدفقات النقدية للم�ساهمني من التدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية وال�ستثمارية والتمويلية، وذلك على النحو التايل: 

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  1-2-5-7

�سجل �سايف التدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية تدفق نقدي خارج بلغ 10.4 مليون ريال تقريبًا للفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م، ثم تراجع اإلى ما يقارب 6.5 مليون ريال يف 
عام 2010م بن�سبة حت�سن مركبة بلغت 20.71%. ويكمن ال�سبب الرئي�سي وراء حتقيق تدفقات نقدية �سالبة من الأن�سطة الت�سغيلية يف اخل�سائر التي تكبدتها ال�سركة والتي بلغت حوايل 

12.0 مليون ريال و9.0 مليون ريال للفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م والعام املنتهي يف 31 دي�سمرب 2010م على التوايل.
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التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية  2-2-5-7

اأ�سفرت التدفقات النقدية من الأن�سطة ال�ستثمارية عن �سايف نقد �سالب )تدفق نقدي خارج( بلغ حوايل 83.0 مليون ريال للفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م بالرغم من املتح�سالت 
من بيع ا�ستثمارات لالجتار البالغة 102.0 مليون ريال، وذلك ب�سبب �سراء ا�ستثمارات لالجتار مببلغ 169.0 مليون ريال واإيداع الوديعة النظامية البالغة 10.0 مليون ريال. اأما يف نهاية 
العام 2010م، فقد اأظهرت التدفقات النقدية من الأن�سطة ال�ستثمارية ر�سيدًا موجبًا )تدفق نقدي داخل( بلغ حوايل 6.5 مليون ريال، وذلك نتيجة جلني متح�سالت من بيع ا�ستثمارات 

لالجتار مببلغ 7.0 مليون ريال. 

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية  3-2-5-7

بلغت التدفقات النقدية من الأن�سطة التمويلية حوايل 96.2 مليون ريال للفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م وهي عبارة عن اإ�سدار راأ�س مال ال�سركة البالغ 100.0 مليون ريال والذي 
ميثل تدفق نقدي داخل خم�سومًا منه م�ساريف الكتتاب العام كتدفق نقدي خارج. 

النقد وما في حكمه في نهاية الفترة / السنة  4-2-5-7

بلغ النقد وما يف حكمه يف 31 دي�سمرب 2008م حوايل 2.83 مليون ريال، بينما بلغ يف نهاية العام 2010م حوايل 1.06 مليون ريال، اأي بن�سبة انخفا�س مركب بلغت 38.66%، وذلك 
لعدم وجود تدفق نقدي من الأن�سطة التمويلية يف ذلك العام. وينتج ر�سيد النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة / ال�سنة عن اإ�سافة �سايف التدفقات النقدية من كل من الأن�سطة الت�سغيلية 

وال�ستثمارية والتمويلية م�ساف اإليها ر�سيد النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة / ال�سنة، وذلك كما يبني اجلدول اأدناه:

)اآالف الرياالت(
ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2010م
ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2009م

الفرتة من 8 يوليو 
2007م اإلى 31 دي�سمرب 

2008م
معدل النمو املركب )%(

 )20.71%()10.359()6.440()6.512(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الت�سغيلية 

	)83.017(6.4864.699�سايف النقد من )امل�ستخدم يف( الأن�سطة ال�ستثمارية 

 )100.00%( 96.209		�سايف النقد من الأن�سطة التمويلية 

	2.833)1.741()26(�سايف ) النق�س ( / الزيادة يف النقد وما يف حكمه 

	 	1.0922.833النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة / ال�سنة 

 )38.66%(  1.0661.0922.833النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة / ال�سنة 

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة
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قائمة المركز المالي للربع األول من عام 2011م:  6-7
يو�سح اجلدول التايل قائمة املركز املايل لل�سركة للربع الأول املنتهي يف 31 مار�س 2011م:

قائمة املركز املايل - مفحو�سة

التغري )%(31 مار�س 2010م )غري مدققة(31 مار�س 2011م )غري مدققة()اآالف الرياالت(

   موجودات عمليات التكافل

20.6%13.519 16.304 نقد لدى البنك

ا�ستثمارات حمتفظ بها لالجتار لتغطية املطلوبات املرتبطة 
بالوحدات

 254.452 105.738%140.6

	19.8%1.000 802 م�ستحق من عمليات امل�ساهمني

316.5%127 529 ح�سة معيدي التكافل من املطالبات حتت الت�سوية

126.0%120.384 272.087 اإجمايل موجودات عمليات التكافل

   موجودات امل�ساهمني

	54.4%3.008 1.373 نقد يف ال�سندوق ولدى البنك

	10.0%60.751 54.656 ا�ستثمارات لالجتار

134.5%774 1.815 مبالغ مدفوعة مقدما وذمم مدينة اأخرى

	20.9%5.906 4.674 اأثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

0.0%10.000 10.000 وديعة نظامية

	9.8%80.439 72.518 اإجمايل موجودات امل�ساهمني

71.6%200.823 344.605 اإجمايل املوجودات

   مطلوبات وفائ�س عمليات التكافل

   مطلوبات عمليات التكافل

145.5%104.783 257.229 احتياطي فني لعمليات التكافل

551.8%141 919 املطالبات القائمة 	 اإجمايل

106.3%3.444 7.105 اأر�سدة م�ستحقة الدفع ملعيدي التكافل

 625 518 اإيرادات عمولت موؤجلة – جمموعات التكافل

428.4%81 428 م�ستحق لطرف ذي عالقة

	72.4%8.481 2.337 م�ساهمات م�ستلمة مقدمَا

177.2%997 2.764 م�ستحقات وذمم دائنة اأخرى

128.8%118.552 271.300 اإجمايل مطلوبات عمليات التكافل

   فائ�س عمليات التكافل

للتكافل  امل�ساركني  )�سندوق  التكافل  عمليات  من  الفائ�س 
الت�سامني(

 787 1.832%57.0	

126.0%120.384 272.087 اإجمايل مطلوبات وفائ�س عمليات التكافل

   مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

   مطلوبات امل�ساهمني

	34.9%2.987 1.944 م�ستحقات وذمم دائنة اأخرى

	19.8%1.000 802 م�ستحق لعمليات التكافل

39.9%2.315 3.238 زكاة م�ستحقة

42.3%359 511 مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

	2.5%6.661 6.495 اإجمايل مطلوبات امل�ساهمني
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قائمة املركز املايل - مفحو�سة

التغري )%(31 مار�س 2010م )غري مدققة(31 مار�س 2011م )غري مدققة()اآالف الرياالت(

   حقوق امل�ساهمني

0.0%100.000 100.000 راأ�س املال

29.6%)26.222()33.977(خ�سائر مرتاكمة

	10.5%73.778 66.023 اإجمايل حقوق امل�ساهمني

	9.8%80.439 72.518 اإجمايل مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

وحقوق  التكافل  عمليات  من  والفائ�س  املطلوبات  اإجمايل 
امل�ساهمني

 344.605 200.823%71.6

امل�سدر: القوائم املالية املفحو�سة

موجودات عمليات التكافل  1-6-7

ارتفع اإجمايل موجودات عمليات التكافل من 120.4 مليون ريال يف 31 مار�س 2010م اإلى 272.1 مليون ريال يف 31 مار�س 2011م، اأي بن�سبة منو بلغت 126%، ويعود ذلك ب�سكل رئي�س 
اإلى زيادة ال�ستثمارات املحتفظ بها لالجتار بن�سبة 140.6%. ويظهر اجلدول اأدناه البنود املختلفة املكونة ملوجودات عمليات التكافل:

التغري )%(31 مار�س2010م )غري مدققة(31 مار�س 2011م )غري مدققة()اآالف الرياالت(

موجودات عمليات التكافل

20.6%13.519 16.304نقد لدى البنك

140.6%105.738 254.452ا�ستثمارات حمتفظ بها لالجتار لتغطية املطلوبات املرتبطة بالوحدات

	19.8%1.000 802م�ستحق من عمليات امل�ساهمني

316.5%127 529ح�سة معيدي التكافل من املطالبات حتت الت�سوية

126.0%120.384 272.087اإجمايل موجودات عمليات التكافل

امل�سدر: القوائم املالية املفحو�سة

وفيما يلي �سرح موجز لكل بند من بنود موجودات عمليات التكافل:

نقد وما في حكمه  1-1-6-7

يتمثل النقد وما يف حكمه بالن�سبة لعمليات التكافل يف النقد بال�سندوق واأر�سدة ح�سابات ال�سركة لدى البنوك، وقد منا النقد بن�سبة 20.6% حيث بلغ 16.3 مليون ريال يف 31 مار�س 
2011م مقارنة بحوايل 13.5 مليون ريال يف 31 مار�س2010م، ويعود ذلك الرتفاع اإلى زيادة ر�سيد النقد بداية الفرتة بن�سبة %78.1.

استثمارات محتفظ بها لالتجار                                                              2-1-6-7

ميثل هذا البند ال�ستثمارات املحتفظ بها لالجتار لتغطية املطلوبات املرتبطة بالوحدات. وقد بلغت ال�ستثمارات املحتفظة بها لعمليات التكافل حوايل 254.5 مليون ريال يف الربع الأول 
من عام 2011م مقارنة مببلغ 105.7 مليون ريال للربع الأول من عام 2010م م�سجلًة ن�سبة منو بلغت 140.6% نتيجة لنمو اأعمال ال�سركة واجلزء ال�ستثماري من م�ساهمات التكافل خالل 

للفرتة. وفيما يلي احلركة يف ال�ستثمارات لالجتار للربع الأول املنتهي يف 31 مار�س 2011م مقارنة بنف�س الفرتة من العام ال�سابق: 

التغري )%(31 دي�سمرب 2010م )مدققة(31 مار�س 2011م )غري مدققة()اآالف الرياالت(

257.1%228.04963.867الر�سيد يف بداية الفرتة 

	31.8%27.67940.568امل�سرتيات خالل الفرتة

	1.303)1.276(املكا�سب )اخل�سائر( غري املحققة خالل الفرتة

140.6%254.452105.738الر�سيد يف نهاية الفرتة

امل�سدر: القوائم املالية املفحو�سة

وتتكون ال�ستثمارات املحتفظ بها يف عمليات التكافل من وحدات �سناديق مرابحة ق�سرية الأجل م�سجلة بالدولر الأمريكي، وتدار من قبل �سركة تابعة للبنك الأهلي التجاري )م�ساهم 
كبري يف ال�سركة(. ويالحظ اأن حمفظة املنارة للنمو املتحفظ قد �سكلت اجلزء الأكرب من ال�ستثمارات يف 31 مار�س2010م و31 مار�س 2011م كما �سجلت ن�سبة منو بلغت 144.3% مما 

يدل على �سيا�سة ا�ستثمار متحفظة لل�سركة. وتتوزع ال�ستثمارات املحتفظ بها يف عمليات التكافل يف ثالث حمافظ على النحو التايل:
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التغري )%(31 دي�سمرب 2010م )مدققة(31 مار�س 2011م )غري مدققة()اآالف الرياالت(

144.3%151.76162.128حمفظة املنارة للنمو املتحفظ 

137.5%59.56825.085حمفظة املنارة للنمو املتوازن 

132.8%43.12318.525حمفظة املنارة للنمو املرتفع 

140.6%254.452105.738اإجمايل ال�ستثمارات املحتفظ بها يف عمليات التكافل 

امل�سدر: القوائم املالية املفحو�سة

مستحق من عمليات المساهمين   3-1-6-7

بلغ امل�ستحق من عمليات امل�ساهمني حوايل 802 األف ريال كما يف 31 مار�س 2011م، بينما بلغ واحد مليون ريال يف 31 مار�س2010م، اأي بن�سبة انخفا�س بلغت %19.8.

موجودات المساهمين  2-6-7

تراجع اإجمايل موجودات امل�ساهمني من 80.4 مليون ريال كما يف 31 مار�س2010م اإلى 72.5 مليون ريال يف 31 مار�س 2011م، اأي بن�سبة انخفا�س بلغت 9.8%، ويعود ذلك بالدرجة الأولى 
لنخفا�س ال�ستثمارات لالجتار من 60.8 مليون ريال اإلى 54.7 مليون ريال خالل الفرتة، ويبني اجلدول التايل العنا�سر املختلفة ملوجودات امل�ساهمني:

التغري )%(31 مار�س2010م )غري مدققة(31 مار�س 2011م )غري مدققة()اآالف الرياالت(

موجودات امل�ساهمني

	54.4%3.008 1.373نقد يف ال�سندوق ولدى البنك

	10.0%60.751 54.656ا�ستثمارات لالجتار

134.5%774 1.815مبالغ مدفوعة مقدما و ذمم مدينة اأخرى

	20.9%5.906 4.674اأثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

0.0%10.000 10.000وديعة نظامية

	9.8%80.439 72.518اإجمايل موجودات امل�ساهمني

امل�سدر: القوائم املالية املفحو�سة

وفيما يلي �سرح موجز لأهم عنا�سر موجودات امل�ساهمني:

نقد وما في حكمه   1-2-6-7

يتكون النقد وما يف حكمه بالن�سبة لعمليات امل�ساهمني من النقد يف ال�سندوق ولدى البنوك بالإ�سافة اإلى ودائع مرابحة، وقد بلغ حوايل 1.4 مليون ريال للفرتة املنتهية يف 31 مار�س 2011م 
مقارنة مببلغ 3 مليون ريال يف 31 مار�س2010م بن�سبة انخفا�س بلغت%54.4.

استثمارات لالتجار  2-2-6-7

تتمثل ا�ستثمارات لالجتار لعمليات امل�ساهمني يف ا�ستثمارات يف حمفظة اختيارية )حمفظة الأهلي الختيارية للتكافل( م�ستثمرة ح�سب اإر�سادات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. وقد بلغت 
ال�ستثمارات لالجتار حوايل 54.7 مليون ريال يف 31 مار�س 2011م مرتاجعة بن�سبة 10% عما كانت عليه يف 31 مار�س2010م )60.8 مليون ريال تقريبًا(. 

مبالغ مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى   3-2-6-7 

ارتفعت املبالغ املدفوعة مقدما والذمم املدينة الأخرى بن�سبة 134.5% من 774 األف ريال للفرتة املنتهية يف 31 مار�س2010م اإلى 1.8 مليون ريال يف 31 مار�س 2011م. وتتاألف امل�سروفات 
املدفوعة مقدمًا واملدينون االآخرون من اإيجار مدفوع مقدمًا ور�شوم مدفوعة مقدمًا لهيئة ال�شوق املالية وذمم مطلوبة من املوظفني وذمم مدينة اأخرى. ويعزى هذا االرتفاع اإلى منو اأعمال 

ال�سركة.

أثا	 وتركيبات ومعدات مكتبية   4-2-6-7

ويتمثل هذا البند يف االأثاث والرتكيبات واأجهزة احلا�شب االآيل واملعدات باالإ�شافة اإلى بع�ض االأعمال الراأ�شمالية حتت التنفيذ. وقد بلغ �شايف قيمته الدفرتية حوايل 4.7 و 5.9 مليون ريال 
يف الفرتة املنتهية يف 31 مار�س 2011م و 31 مار�س2010م على التوايل مبعدل انخفا�س بلغ %20.9.
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إجمالي الموجودات   3-6-7

ارتفع اإجمايل موجودات �سركة الأهلي للتكافل ب�سقيها )موجودات عمليات التكافل وموجودات امل�ساهمني( من 200.8 مليون ريال يف 31 مار�س2010م اإلى 344.6 مليون ريال كما يف 31 
مار�س 2011م، اأي بن�سبة ارتفاع بلغت 71.6% نتيجة ارتفاع ال�ستثمارات املحتفظ بها لالجتار لتغطية املطلوبات املرتبطة بالوحدات، وذلك كما يو�سح اجلدول التايل:

التغري )%(31 مار�س2010م )غري مدققة(31 مار�س 2011م )غري مدققة()اآالف الرياالت(

126.0%120.384 272.087اإجمايل موجودات عمليات التكافل

	9.8%80.439 72.518اإجمايل موجودات امل�ساهمني

71.6%200.823 344.605اإجمايل املوجودات

امل�سدر: القوائم املالية املفحو�سة

مطلوبات عمليات التكافل  4-6-7

ارتفع اإجمايل مطلوبات عمليات التكافل من حوايل 118.6 مليون ريال للفرتة املنتهية يف 31 مار�س2010م اإلى 271.3 مليون ريال يف 31 مار�س 2011م، اأي بن�سبة منو بلغت %128.8، 
ويعزى ذلك بالدرجة الأولى اإلى زيادة الحتياطي الفني لعمليات التكافل من 104.8 مليون ريال اإلى 257.2 مليون ريال. ويظهر اجلدول اأدناه البنود املختلفة املكونة ملطلوبات عمليات 

التكافل:

التغري )%(31 مار�س2010م )غري مدققة(31 مار�س 2011م )غري مدققة()اآالف الرياالت(

145.5%104.783 257.229احتياطي فني لعمليات التكافل

551.8%141 919املطالبات القائمة 	 اإجمايل

106.3%3.444 7.105اأر�سدة م�ستحقة الدفع ملعيدي التكافل

 625 518اإيرادات عمولت موؤجلة – جمموعات التكافل

428.4%81 428م�ستحق لطرف ذي عالقة

	72.4%8.481 2.337م�ساهمات م�ستلمة مقدمَا

177.2%997 2.764م�ستحقات وذمم دائنة اأخرى

128.8%118.552 271.300اإجمايل مطلوبات عمليات التكافل

  امل�سدر: القوائم املالية املفحو�سة

وفيما يلي �سرح موجز لأهم بنود مطلوبات عمليات التكافل:

احتياطي فني لعمليات التكافل  1-4-6-7

بلغ الحتياطي الفني لعمليات التكافل حوايل 257.2 مليون ريال يف 31 مار�س 2011م مقارنَة باحتياطي 104.8 مليون ريال يف 31 مار�س2010م، اأي بن�سبة ارتفاع بلغت 145.5%. ويعود 
ذلك الرتفاع يف الحتياطي الفني لزيادة اأعمال التكافل خالل تلك الفرتة. ويتم احت�سابه ح�سب التقرير امل�ستلم من اخلبري الأكتواري.

أرصدة مستحقة الدفع لمعيدي التكافل   2-4-6-7

تتمثل الأر�سدة امل�ستحقة الدفع ملعيدي التكافل يف مبالغ ال�سرتاكات الدائنة ل�سركات اإعادة التكافل بح�سب التفاقيات املربمة معها، وقد ارتفعت من حوايل 3.4 مليون ريال للفرتة يف 31 
مار�س 2010م اإلى 7.1 مليون ريال بنهاية مار�س 2011م، اأي بن�سبة منو بلغت 106.3%، نتيجة لنمو اأعمال ال�سركة.

مستحق لطرف ذي عالقة   3-4-6-7

وميثل املبالغ امل�ستحقة مل�ساهمني بال�سركة والناجمة من معامالت اأطراف ذات عالقة والتي �سملت م�ساركات برنامج تكافل الأهلي ور�سوم اكت�ساب ور�سوم ت�سجيل واأتعاب اإدارية، وقد بلغت 
حوايل 428 األف ريال يف 31 مار�س 2011م، بينما �سكلت حوايل 81 األف ريال بنهاية مار�س 2010م. 

مستحقات وذمم دائنة أخرى   4-4-6-7

تتمثل امل�ستحقات والذمم الدائنة الأخرى اخلا�سة بعمليات التكافل يف م�ستحقات م�ساريف الكتتاب العام لل�سركة والذي اأجري يف مايو 2007م وكذلك الوثائق املتنازل عنها امل�ستحقة 
الدفع بالإ�سافة اإلى ر�سوم الإ�سراف والتفتي�س امل�ستحقة، وقد بلغت 2.76 مليون ريال يف 31 مار�س 2011م مقارنة مببلغ 997 األف ريال للربع الأول من عام 2010م.
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مطلوبات المساهمين  5-6-7

انخف�س اإجمايل مطلوبات امل�ساهمني من حوايل 6.7 مليون ريال يف 31 مار�س2010م اإلى حوايل 6.5 مليون ريال للربع الأول من عام 2011م، اأي بن�سبة انخفا�س بلغت 2.5%.  ويظهر 
اجلدول اأدناه البنود املختلفة املكونة ملطلوبات امل�ساهمني:

التغري )%(31 مار�س2010م )غري مدققة(31 مار�س 2011م )غري مدققة()اآالف الرياالت(

	34.9%2.987 1.944م�ستحقات وذمم دائنة اأخرى

	19.8%1.000 802م�ستحق اإلى عمليات التكافل

39.9%2.315 3.238زكاة م�ستحقة

42.3%359 511مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

	2.5%6.661 6.495اإجمايل مطلوبات امل�ساهمني

امل�سدر: القوائم املالية املفحو�سة

وفيما يلي �سرح موجز لأهم بنود مطلوبات امل�ساهمني:

مستحقات وذمم دائنة أخرى   1-5-6-7

تتمثل امل�ستحقات والذمم الدائنة الأخرى اخلا�سة بعمليات امل�ساهمني يف م�ساريف م�ستحقة ومزايا وم�سروفات اأخرى م�ستحقة الدفع لأع�ساء جمل�س الإدارة بالإ�سافة اإلى ذمم دائنة 
اأخرى. وقد انخف�ست من حوايل 3 مليون ريال يف 31 مار�س2010م اإلى 1.9 مليون ريال يف 31 مار�س 2011م اأي مبعدل انخفا�س بلغ %34.9.

زكاة مستحقة   2-5-6-7

بلغت الزكاة امل�ستحقة املرتاكمة على ال�سركة حوايل 3.2 مليون ريال كما يف 31 مار�س 2011م مقارنة بـ 2.3 مليون ريال للربع الأول من 2010م بزيادة قدرها 39.9% بفعل الرتاكم.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   3-5-6-7

ميثل هذا البند اإجمايل خم�ش�شات مكافاآت نهاية اخلدمة امل�شتحقة للموظفني، والذي ارتفع من حوايل 359 األف ريال يف 31 مار�س2010م اإلى حوايل 511 األف ريال كما يف 31 مار�س 
2011م، اأي بن�سبة ارتفاع بلغت %42.3. 

حقوق المساهمين  6-6-7

انخف�س اإجمايل حقوق امل�ساهمني من حوايل 73.8 مليون ريال يف 31 مار�س2010م اإلى 66.02 مليون ريال يف 31 مار�س 2011م، اأي بن�سبة انخفا�س بلغت 10.5%، وذلك ب�سبب اخل�سائر 
املرتاكمة التي تواجهها ال�سركة. ويظهر اجلدول اأدناه بنود حقوق امل�ساهمني:

التغري )%(31 مار�س2010م )غري مدققة(31 مار�س 2011م )غري مدققة()اآالف الرياالت(

0.0%100.000 100.000راأ�س املال

29.6%)26.222()33.977(خ�سائر مرتاكمة

	10.5%73.778 66.023اإجمايل حقوق امل�ساهمني

امل�سدر: القوائم املالية املفحو�سة

وفيما يلي �سرح موجز لبندي حقوق امل�ساهمني:

رأس المال    1-6-6-7

يبلغ راأ�س مال ال�سركة 100 مليون ريال �سعودي مق�سم اإلى 10 مليون �سهم عادي بقيمة اأ�سمية تبلغ 10 ريالت �سعودية لل�سهم الواحد. و مل يتم اأي تغري يف راأ�س املال كما يف الفرتة املنتهية 
يف 31 مار�س 2011م. 

خسائر متراكمة    2-6-6-7

حققت ال�سركة خ�سائر بلغت 696 األف ريال يف الربع الأول من عام 2011م بالإ�سافة اإلى زكاة حمملة للفرتة بلغت 3.2 مليون ريال.  وقد بلغت خ�سائر ال�سركة املرتاكمة حوايل 26.2 مليون 
ريال يف 31 مار�س2010م ثم ارتفعت اإلى حوايل 34 مليون ريال مرتفعة بن�سبة بلغت 29.6% كما يف 31 مار�س 2011م.
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إجمالي مطلوبات وفائض عمليات التكافل ومطلوبات وحقوق المساهمين  7-6-7

ارتفع اإجمايل مطلوبات وفائ�س عمليات التكافل ومطلوبات وحقوق امل�ساهمني من 200.8 مليون ريال يف 31 مار�س2010م اإلى حوايل 344.6 مليون ريال للربع الأول من عام 2011م، اأي 
بن�سبة ارتفاع بلغت 71.6% وذلك كما هو مبني باجلدول اأدناه:

التغري )%(31 مار�س2010م )غري مدققة(31 مار�س 2011م )غري مدققة()اآالف الرياالت(

126.0%120.384 272.087اإجمايل مطلوبات وفائ�س عمليات التكافل

	9.8%80.439 72.518اإجمايل مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

71.6%200.823 344.605اإجمايل املطلوبات والفائ�س من عمليات التكافل وحقوق امل�ساهمني

 امل�سدر: القوائم املالية املفحو�سة

نتائج العمليات للربع األول من عام 2011م:  7-7
يو�سح اجلدول التايل قائمة عمليات تكافل امل�ساركني وقائمة عمليات امل�ساهمني ل�سركة الأهلي للتكافل للربع الأول املنتهي يف 31 مار�س 2011م:

نتائج عمليات التكافل وامل�ساهمني - مفحو�سة

التغري )%(31 مار�س2010م )غري مدققة(31 مار�س 2011م )غري مدققة()اآالف الرياالت(

اأواًل: قائمة عمليات تكافل امل�ساركني والفائ�س املرتاكم: 

االإيرادات 

	18.8%43.52253.580اإجمايل م�ساهمات التكافل 

ناق�سًا: 

	14.5%)4.753()4.065(ر�سوم اكت�ساب 

	2.4%)2.405()2.348(ر�سوم ت�سجيل 

26.8%)2.709()3.434(اأتعاب اإدارة 

	25.3%)39.325()29.381(اجلزء ال�ستثماري، �سايف 

17.6%)267()314(ر�سوم اإ�سراف وتفتي�س

	3.4%3.9804.121�سايف م�ساهمات التكافل امل�ستلمة 

3.7%)3.504()3.634(اإعادة التكافل 

	43.9%346617�سايف م�ساهمات التكافل املبقاة 

مطالبات وم�ساريف: 

0.7%)298()300(اإجمايل املطالبات املتكبدة 

0.7%270268ح�سة معيدي التكافل

0.0%)30()30(�سايف املطالبات املدفوعة 

96.9%)64()126(احلركة يف خم�س�س املطالبات القائمة 

66.0%)94()156(�سايف املطالبات املتكبدة 

26.8%)56()71(م�ساريف اكتتاب 

18.2%)33()39(اأتعاب اإدارة 

01.398الفائ�س امل�سرتد من �سندوق اإعادة التكافل

1.215)266(اإجمايل املطالبات وامل�ساريف 

	95.6%801.832الفائ�س يف نهاية الفرتة

7070الفائ�س املرتاكم يف بداية الفرتة

	57.0%7871.832الفائ�س املرتاكم يف نهاية الفرتة
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نتائج عمليات التكافل وامل�ساهمني - مفحو�سة

التغري )%(31 مار�س2010م )غري مدققة(31 مار�س 2011م )غري مدققة()اآالف الرياالت(

ثانياً: قائمة عمليات امل�ساهمني: 

الدخل من عمليات التكافل )اأتعاب وكالة(: 

	14.5%4.0654.753ر�سوم اكت�ساب 

	2.4%2.3482.405ر�سوم ت�سجيل 

26.8%3.4342.709اأتعاب اإدارة  

18.2%3933اأتعاب وكالة 

161.8%322123ر�سوم �سندوق ا�ستثمار 

1.8%10.20810.023اإجمايل الإيرادات

امل�ساريف:

	14.6%)3.565()3.045(ر�سوم اكت�ساب م�ساركة مع امل�ساهم املوزع 

	2.4%)2.405()2.348(ر�سوم ت�سجيل م�ساركة مع امل�ساهمني الفنيني واملوزعني 

30.0%)1.858()2.416(اأتعاب اإدارية م�ساركة مع امل�ساهم املوزع 

	40.9%)5.318()3.141(امل�ساريف العمومية والإدارية 

	16.7%)13.146()10.950(اإجمايل امل�ساريف 

	76.2%)3.123()742(�سايف اخل�سارة من عمليات التكافل ) الوكالة ( 

الربح من ا�ستثمارات لالجتار

10)1(   )خ�سائر( مكا�سب حمققة من ا�ستثمارات لالجتار 

	79.6%47230   مكا�سب غري حمققة من ا�ستثمارات لالجتار 

	75.9%)2.883()696(�سايف خ�سارة الفرتة 

10.000.00010.000.000املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة 

	75.9%)0.29()0.07(�سايف خ�سارة ال�سهم للفرتة )ريال �سعودي( 

امل�سدر: القوائم املالية املفحو�سة

قائمة عمليات تكافل المشاركين والفائض المتراكم   1-7-7

اإليرادات  1-1-7-7

تاأتي اإيرادات �سركة الأهلي للتكافل من م�سدرين رئي�سيني هما م�ساهمات الأفراد �سمن برنامج التكافل والدخار وم�ساهمات املجموعات �سمن برنامج التكافل اجلماعي. وقد انخف�ست 
اإيرادات عمليات التكافل من حوايل 53.6 مليون ريال للربع الأول من عام 2010م اإلى 43.5 مليون ريال للربع الأول من عام 2011م مبعدل انخفا�س بلغ 18.8% نظرًا لرتاجع حجم 

الأعمال املكتتب بها.

الرسوم والجزء االستثماري   2-1-7-7

ت�ستمل ر�سوم عمليات التكافل على كل من ر�سوم الكت�ساب ور�سوم الت�سجيل والر�سوم الإدارية. وقد انخف�ست ر�سوم الكت�ساب والت�سجيل مبعدل 14.5% و 2.4% على التوايل، ويعود �سبب 
النخفا�س يف هذه الر�سوم اإلى اأنه مت اإ�سدار اجلزء الأكرب من عقود التكافل احلالية يف الفرتات ال�سابقة ومت حتميل هذه الر�سوم عند اإ�سدار العقود. يف املقابل، ارتفعت اأتعاب الإدارة 
مبعدل 26.8% يف الربع الأول من عام 2011م عما كانت عليه خالل الربع الأول من عام 2010م وهي حتت�سب كن�سبة من اإجمايل امل�ساهمات. اأما بالن�سبة للجزء ال�ستثماري فقد بلغ �سافيه 

حوايل 29.4 مليون ريال للفرتة املنتهية يف 31 مار�س 2011م مقارنة بـ 39.3 مليون ريال يف الربع الأول من عام 2010م، اأي بن�سبة انخفا�س بلغت %25.3. 

ويو�سح اجلدول اأدناه الر�سوم املختلفة لعمليات التكافل واجلزء ال�ستثماري وتطورها خالل الفرتة:

التغري )%(31 مار�س2010م )غري مدققة(31 مار�س 2011م )غري مدققة()اآالف الرياالت(

	14.5%)4.753()4.065(ر�سوم اكت�ساب 

	2.4%)2.405()2.348(ر�سوم ت�سجيل 

26.8%)2.709()3.434(اأتعاب اإدارة 
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التغري )%(31 مار�س2010م )غري مدققة(31 مار�س 2011م )غري مدققة()اآالف الرياالت(

	25.3%)39.325()29.381(اجلزء ال�ستثماري، �سايف 

	15.4%)49.192()39.228(اإجمايل الر�سوم واجلزء ال�ستثماري لعمليات التكافل

 امل�سدر: القوائم املالية املفحو�سة

صافي مساهمات التكافل المبقاة     3-1-7-7

يح�سب �سايف م�ساهمات التكافل املبقاة بطرح ر�سوم عمليات التكافل املختلفة و�سايف اجلزء ال�ستثماري وكذلك مبالغ اإعادة التكافل من اإجمايل الإيرادات والتي متثل اإجمايل م�ساهمات 
التكافل. وقد انخف�س �سايف م�ساهمات التكافل املبقاة من 617 األف ريال للفرتة املنتهية يف 31 مار�س2010م اإلى 346 األف ريال للفرتة املنتهية يف 31 مار�س 2011م مبعدل انخفا�س بلغ 

43.9%، ويعزى ذلك اإلى انخفا�س اإجمايل اإيرادات عمليات التكافل مبعدل 18.8%. واجلدول التايل يو�سح ح�ساب �سايف م�ساهمات التكافل:

التغري )%(31 مار�س2010م )غري مدققة(31 مار�س 2011م )غري مدققة( )اآالف الرياالت(

	18.8%43.52253.580اإجمايل م�ساهمات التكافل 

ناق�سًا: 

	14.5%)4.753()4.065(ر�سوم اكت�ساب 

	2.4%)2.405()2.348(ر�سوم ت�سجيل 

26.8%)2.709()3.434(اأتعاب اإدارة 

	25.3%)39.325()29.381(اجلزء ال�ستثماري، �سايف 

17.6%)267()314(ر�سوم اإ�سراف وتفتي�س

	3.4%3.9804.121�سايف م�ساهمات التكافل امل�ستلمة 

3.7%)3.504()3.634(اإعادة التكافل 

	43.9%346617�سايف م�ساهمات التكافل املبقاة 

امل�سدر: القوائم املالية املفحو�سة

مطالبات ومصاريف   4-1-7-7

بلغ اإجمايل املطالبات وامل�ساريف 266 مليون ريال يف الفرتة املنتهية يف 31 مار�س 2011م. وقد ارتفع �سايف املطالبات املتكبدة بن�سبة 66% وارتفع كل من بندي م�ساريف الكتتاب واأتعاب 
الإدارة مبعدل 26.8% و 18.2% على التوايل للربع الأول من عام 2011م مقارنًة بالربع الأول من عام 2010م بفعل الرتاكم.

التغري )%(31 مار�س2010م )غري مدققة(31 مار�س 2011م )غري مدققة( )اآالف الرياالت(

66.0%)94()156(�سايف املطالبات املتكبدة 

26.8%)56()71(م�ساريف اكتتاب 

18.2%)33()39(اأتعاب اإدارة 

01.398الفائ�س امل�سرتد من �سندوق اإعادة التكافل

1.215)266(اإجمايل املطالبات و امل�ساريف 

امل�سدر: القوائم املالية املفحو�سة

الفائض من عمليات التكافل      5-1-7-7

يح�سب العجز اأو الفائ�س من عمليات التكافل بطرح العجز اأو اإ�سافة الفائ�س من اإجمايل املطالبات وامل�ساريف )املبينة بالفقرة 7	7	1	4( من �سايف م�ساهمات التكافل املبقاة )املبينة 
بالفقرة 7	7	1	3(. وقد بلغ الفائ�س 80 األف ريال يف 31 مار�س 2011م مقارنة بفائ�س قدرة 1.8 مليون بنهاية الربع الأول من 2010م، اأي مبعدل انخفا�س قدره 95.6%، وذلك ب�سبب 

تراجع �سايف م�ساهمات التكافل املبقاة تبعًا لرتاجع اإجمايل اإيرادات عمليات التكافل.  ويو�سح اجلدول التايل ح�ساب الفائ�س من عمليات التكافل:

التغري )%(31 مار�س2010م )غري مدققة(31 مار�س 2011م )غري مدققة()اآالف الرياالت(

	43.9%346617�سايف م�ساهمات التكافل املبقاة 

1.215)266(اإجمايل املطالبات و امل�ساريف 

	95.6%801.832الفائ�س يف نهاية الفرتة

امل�سدر: القوائم املالية املفحو�سة
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قائمة عمليات المساهمين  2-7-7

اإليرادات  1-2-7-7

تتمثل اإيرادات عمليات امل�ساهمني يف الدخل املكت�سب من عمليات التكافل وهو ما ي�سمى اأي�سًا باأتعاب الوكالة والتي تتاألف من اإيرادات ر�سوم الكت�ساب ور�سوم الت�سجيل واأتعاب الإدارة 
واأتعاب الوكالة ور�سوم �سندوق ال�ستثمار. وقد منت اإيرادات عمليات امل�ساهمني ب�سكل طفيف من حوايل 10.02 مليون ريال يف الفرتة املنتهية يف 31 مار�س2010م اإلى 10.2 مليون ريال 

بنهاية الربع الأول من عام 2011م مبعدل منو بلغ 1.8%. ويعزى هذا النمو اإلى ارتفاع الأتعاب الإدارية. ويو�سح اجلدول اأدناه تفا�سيل اإيرادات ال�سركة لعمليات امل�ساهمني:

التغري )%(31 مار�س2010م )غري مدققة(31 مار�س 2011م )غري مدققة( )اآالف الرياالت(

	14.5%4.0654.753ر�سوم اكت�ساب 

	2.4%2.3482.405ر�سوم ت�سجيل 

26.8%3.4342.709اأتعاب اإدارة  

18.2%3933اأتعاب وكالة 

161.8%322123ر�سوم �سندوق ا�ستثمار 

1.8%10.20810.023اإجمايل الإيرادات

امل�سدر: القوائم املالية املفحو�سة

المصاريف  2-2-7-7

بلغت امل�ساريف يف قائمة نتائج عمليات امل�ساهمني حوايل 10.95 مليون ريال للفرتة املنتهية يف 31 مار�س 2011م، وقد انخف�ست بن�سبة 16.7% مقارنة بنتائج الربع الأول من عام 2010م 
البالغة 13.1 مليون ريال، ويعزى ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى انخفا�س الإيرادات بن�سبة 18.8%.  وت�ستمل امل�ساريف على عدة عنا�سر اأهمها امل�ساريف العمومية والإدارية ور�سوم اكت�ساب 

م�ساركة مع امل�ساهم املوزع ور�سوم ت�سجيل م�ساركة مع امل�ساهمني الفنيني واملوزعني، ويظهر اجلدول اأدناه البنود الرئي�سية املكونة للم�ساريف ومنط تطورها:

التغري )%(31 مار�س2010م )غري مدققة(31 مار�س 2011م )غري مدققة( )اآالف الرياالت(

	14.6%)3.565()3.045(ر�سوم اكت�ساب م�ساركة مع امل�ساهم املوزع 

	2.4%)2.405()2.348(ر�سوم ت�سجيل م�ساركة مع امل�ساهمني الفنيني و املوزعني 

30.0%)1.858()2.416(اأتعاب اإدارية م�ساركة مع امل�ساهم املوزع 

	40.9%)5.318()3.141(امل�ساريف العمومية والإدارية 

	16.7%)13.146()10.950(اإجمايل امل�ساريف 

امل�سدر: القوائم املالية املفحو�سة

صافي الخسارة من عمليات التكافل )الوكالة(   3-2-7-7

يح�سب �سايف اخل�سارة من عمليات التكافل )الوكالة( بطرح اإجمايل امل�ساريف )املبينة بالفقرة 7	7	2	2( من اإجمايل الإيرادات )املبينة بالفقرة 7	7	2	1(. وقد انخف�س �سايف 
اخل�سارة من عمليات التكافل من حوايل 3.1 مليون ريال للفرتة املنتهية يف 31 مار�س 2010م اإلى 742 األف ريال للفرتة املنتهية يف 31 مار�س 2011م بن�سبة انخفا�س بلغت 76.2%، ويعود 

ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى انخفا�س اإجمايل امل�ساريف مبعدل 16.7%. واجلدول التايل يو�سح �سايف اخل�سارة من عمليات التكافل:

التغري )%(31 مار�س2010م )غري مدققة(31 مار�س 2011م )غري مدققة()اآالف الرياالت(

1.8%10.20810.023اإجمايل الإيرادات

	16.7%)13.146()10.950(اإجمايل امل�ساريف 

	76.2%)3.123()742(�سايف اخل�سارة من عمليات التكافل ) الوكالة ( 

  امل�سدر: القوائم املالية املفحو�سة

صافي خسارة الفترة   4-2-7-7

ا�ستثمارات لالجتار  الإيرادات من  اإليه  امل�سطوبة وت�ساف  الثابتة  التكافل )الوكالة( وتخ�سم منه املوجودات  اأخذ �سايف اخل�سارة من عمليات  يتم  فاإنه  الفرتة،  حل�ساب �سايف خ�سارة 
)حمققة وغري حمققة( والإيرادات الأخرى. وقد انخف�س �سايف خ�سارة ال�سركة مما يقارب 2.9 مليون ريال للفرتة املنتهية يف 31 مار�س2010م اإلى حوايل 696 األف ريال خالل الربع 

الأول من العام 2011م، وذلك بن�سبة انخفا�س بلغت 75.9%. ويو�سح اجلدول التايل �سايف خ�سارة الفرتة: 
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التغري )%(31 مار�س2010م )غري مدققة(31 مار�س 2011م )غري مدققة( )اآالف الرياالت(

	76.2%)3.123()742(�سايف اخل�سارة من عمليات التكافل )الوكالة( 

الربح من ا�ستثمارات لالجتار

10)1( 	 )خ�سائر( مكا�سب حمققة من ا�ستثمارات لالجتار 

	79.6%47230 	 مكا�سب غري حمققة من ا�ستثمارات لالجتار 

	75.9%)2.883()696(�سايف خ�سارة الفرتة 

امل�سدر: القوائم املالية املفحو�سة

قائمة التدفقات النقدية للربع األول من عام 2011م:  8-7
يو�سح اجلدول التايل قائمة التدفقات النقدية لعمليات التكافل ولعمليات امل�ساهمني ل�سركة الأهلي للتكافل للربع الأول املنتهي يف 31 مار�س 2011م:

قائمة التدفقات النقدية - مفحو�سة

)اآالف الرياالت(
31 مار�س 2011م )غري 

مدققة(
31 مار�س2010م )غري 

مدققة(
التغري )%(

   اأواًل: قائمة التدفقات النقدية لعمليات تكافل امل�ساركني: 

   التدفقات النقدية من االأن�سطة الت�سغيلية 

	95.6%1.832 80 �سايف الفائ�س للفرتة من عمليات التكافل 

   ت�سويات الفرتة: 

 )مكا�سب( / خ�سائر غري حمققة من ا�ستثمارات حمتفظ
 بها لتغطية املطلوبات املرتبطة بالوحدات 

1.276)1.303(	

  1.356 529%156.3

   التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية:

	31.8%)40.568()27.679(ا�ستثمارات لالجتار حمتفظ بها لتغطية املطلوبات املرتبطة بالوحدات 

	61.2%)1.206()468(م�ستحق من عمليات امل�ساهمني 

	78 )419(ح�سة معيدي التكافل من املطالبات حتت الت�سوية 

	30.9%40.517 28.012 الحتياطي الفني لعمليات التكافل

	)87(797 املطالبة القائمة 	 اإجمايل

	)180(2.971 اأر�سدة م�ستحقة الدفع ملعيدي التكافل 

	17.1%625 518 اإيرادات عمولت موؤجلة – جمموعات التكافل

80.2%81 146 م�ستحق لطرف ذي عالقة 

	94.8%7.493 390 م�ساهمات م�ستلمة مقدمًا

	51.1%331 162 م�ستحقات وذمم دائنة اأخرى 

	24.0%7.613 5.786 �سايف النقد من الأن�سطة الت�سغيلية 

78.1%5.906 10.518 النقد لدى البنك يف بداية الفرتة 

20.6%13.519 16.304 النقد لدى البنك يف نهاية الفرتة 

   ثانياً: قائمة التدفقات النقدية للم�ساهمني: 

   االأن�سطة الت�سغيلية 

	75.9%)2.883()696(�سايف خ�سارة الفرتة 

   ت�سويات الفرتة: 

6.8%410 438 ال�ستهالك 

	21 )122(خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني 	 �سايف 
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قائمة التدفقات النقدية - مفحو�سة

)اآالف الرياالت(
31 مار�س 2011م )غري 

مدققة(
31 مار�س2010م )غري 

مدققة(
التغري )%(

	)10(1 خ�سائر/)مكا�سب( حمققة من ا�ستثمارات لالجتار 

	79.6%)230()47(مكا�سب غري حمققة من ا�ستثمارات لالجتار 

 )426()2.692(%84.2	

   التغريات يف املوجودات و املطلوبات الت�سغيلية: 

	39.1%23 14 مبالغ مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة اأخرى 

	61.2%1.206 468 م�ستحق من / اإلى عمليات التكافل 

490.1%)544()3.210(م�ستحقات وذمم دائنة اأخرى 

57.1%)2.007()3.154(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الت�سغيلية 

   االأن�سطة اال�ستثمارية 

	49.4%)77()39(�سراء اأثاث وتركيبات ومعدات مكتبية 

	12.5%4.000 3.500 ا�ستبعاد ا�ستثمارات لالجتار 

	11.8%3.923 3.461 �سايف النقد من الأن�سطة ال�ستثمارية

	84.0%1.916 307 �سايف الزيادة يف النقد يف ال�سندوق ولدى البنك 

	2.4%1.092 1.066 النقد يف ال�سندوق ولدى البنك يف بداية الفرتة 

	54.4%3.008 1.373 النقد يف ال�سندوق ولدى البنك يف نهاية الفرتة 

امل�سدر: القوائم املالية املفحو�سة

قائمة التدفقات النقدية لعمليات تكافل المشاركين  1-8-7

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  1-1-8-7

تتاألف قائمة التدفقات النقدية لعمليات التكافل فقط من التدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية والتي �سجلت �سايف نقد موجب بلغ حوايل 5.8 مليون ريال و 7.6 مليون ريال للفرتتني 
املنتهيتني يف 31 مار�س 2011م و31 مار�س2010م على التوايل، وذلك بن�سبة انخفا�س بلغت 24%. ويعود ذلك ب�سكل رئي�سي لنخفا�س التغري يف الحتياطي الفني لعمليات التكافل بن�سبة 
30.9% وتراجع التغري يف امل�ساهمات امل�ستلمة مقدمًا بن�سبة 94.8% خالل الفرتة. ومتثل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية وعلى راأ�سها الحتياطي الفني لعمليات التكافل 

وال�ستثمارات لالجتار وامل�ساهمات امل�ستلمة مقدمًا اأهم البنود املكونة للتدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية لعمليات التكافل.  

النقد وما في حكمه في نهاية الفترة   2-1-8-7

يح�سب النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة باإ�سافة مبلغ النقد يف بداية الفرتة ل�سايف التدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية. وقد منا النقد يف نهاية الفرتة من حوايل 13.5 مليون 
ريال يف 31 مار�س2010م اإلى حوايل 16.3 مليون ريال يف 31 مار�س 2011م بن�سبة منو بلغت 20.6% نظرًا لرتفاع النقد لدى البنك يف بداية الفرتة بن�سبة 78.1%، وذلك كما هو مو�سح 

باجلدول اأدناه:

التغري )%(31 مار�س2010م )غري مدققة(31 مار�س 2011م )غري مدققة()اآالف الرياالت(

	24.0%7.613 5.786 �سايف النقد من الأن�سطة الت�سغيلية 

78.1%5.906 10.518 النقد لدى البنك يف بداية الفرتة 

20.6%13.519 16.304 النقد لدى البنك يف نهاية الفرتة 

امل�سدر: القوائم املالية املفحو�سة
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قائمة التدفقات النقدية للمساهمين  2-8-7

تتكون قائمة التدفقات النقدية للم�ساهمني من التدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية وال�ستثمارية، وذلك على النحو التايل: 

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  1-2-8-7

�سجل �سايف النقد من الأن�سطة الت�سغيلية لعمليات امل�ساهمني ر�سيدًا �سالبًا بلغ حوايل )3.15( مليون ريال للفرتة املنتهية يف 31 مار�س 2011م، بارتفاع قدره 57.1% عما كان عليه يف 
الربع الأول من عام 2010 والبالغ حوايل )2( مليون ريال. ويكمن ال�سبب الرئي�سي وراء حتقيق تدفقات نقدية �سالبة من الأن�سطة الت�سغيلية خالل الربع الأول لعام 2011م بقدر اأكرب مما 
كانت عليه يف نف�س الفرتة من عام 2010م يف النقد اخلارج ل�سداد م�ستحقات وذمم دائنة اأخرى بلغت حوايل 3.2 مليون ريال يف 31 مار�س 2011م مقارنًة مببلغ 544 األف ريال يف 31 

مار�س2010م.

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية  2-2-8-7

اأ�سفرت التدفقات النقدية من الأن�سطة ال�ستثمارية لعمليات امل�ساهمني عن �سايف نقد موجب بلغ حوايل 3.5 مليون ريال للفرتة املنتهية يف 31 مار�س 2011م وحوايل 3.9 مليون ريال 
للفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010م، ويعود ذلك جلني متح�سالت من بيع ا�ستثمارات لالجتار مببلغ 3.5 مليون و 4 مليون ريال يف الربع الأول لعامي 2011م و2010م على التوايل. 

النقد وما في حكمه في نهاية الفترة   3-2-8-7

بلغ النقد وما يف حكمه حوايل 1.4 مليون ريال يف 31 مار�س 2011م، مقارنًة مببلغ 3 مليون ريال للربع الأول من العام 2010م، اأي بن�سبة تراجع بلغت 54.4%، ويعود ذلك ب�سكل رئي�سي 
اإلى ارتفاع الر�سيد ال�سالب ل�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الت�سغيلية بن�سبة 57.1% وانخفا�س �سايف الزيادة يف النقد يف ال�سندوق ولدى البنك بن�سبة 84%. وينتج ر�سيد النقد وما 
يف حكمه يف نهاية الفرتة عن اإ�سافة �سايف التدفقات النقدية من كل من الأن�سطة الت�سغيلية وال�ستثمارية والتمويلية م�ساف اإليها ر�سيد النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة، وذلك كما 

يبني اجلدول اأدناه:

التغري )%(31 مار�س2010م )غري مدققة(31 مار�س 2011م )غري مدققة()اآالف الرياالت(

57.1%)2.007()3.154(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الت�سغيلية 

	11.8%3.4613.923�سايف النقد من الأن�سطة ال�ستثمارية

	84.0%1.916 307 �سايف الزيادة يف النقد يف ال�سندوق ولدى البنك 

	2.4%1.092 1.066 النقد يف ال�سندوق ولدى البنك يف بداية الفرتة 

	54.4%3.008 1.373 النقد يف ال�سندوق ولدى البنك يف نهاية الفرتة 

  امل�سدر: القوائم املالية املفحو�سة 
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سياسة توزيع األرباح  -8

توزيع األرباح  1-8
توزع ال�سركة اأرباح على امل�ساهمني من �سايف الأرباح ال�سنوية بعد �سداد الزكاة. وحت�سب تلك الأرباح من �سايف اأرباح ال�سركة بعد جتنيب ح�سة حملة الوثائق من الأرباح. ويتعني على 
ال�سركة قبل دفع الأرباح اأن تخ�سم ع�سرين )20%( باملائة من �سايف الأرباح ال�سنوية بعد �سداد الزكاة و�سريبة الدخل، ويتم حتويل ذلك املبلغ لالحتياطي النظامي لل�سركة. وتقوم ال�سركة 

بالتن�سيق مع موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي واحل�سول على موافقتها قبل الإعالن عن طريقة ووقت توزيع الأرباح، اإن وجد.

اأي اإعالن لتوزيع الأرباح �سوف يعتمد على مكا�سب ال�سركة وو�سعها املايل وو�سع الأ�سواق واملناخ القت�سادي العام وغريها من العوامل الأخرى مبا يف ذلك حتليل الفر�س ال�ستثمارية 
ومتطلبات اإعادة ال�ستثمار والحتياجات النقدية والراأ�سمالية والتوقعات امل�ستقبلية لأعمال ال�سركة وتاأثري توزيع الأرباح على و�سع الزكاة اخلا�س بال�سركة، بالإ�سافة اإلى اعتبارات قانونية 

ونظامية اأخرى.

ويخ�سع توزيع الأرباح لقيود معينة ورد ذكرها يف النظام الأ�سا�سي لل�سركة )راجع ق�سم »ملخ�س النظام الأ�سا�سي لل�سركة« يف �سفحة »94«(. ويتم توزيع الأرباح على امل�ساهمني يف الوقت 
واملكان اللذين يحددهما جمل�س الإدارة وفقًا للتوجيهات ال�سادرة عن وزارة التجارة وال�سناعة وبعد املوافقة امل�سبقة املكتوبة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

وت�ستحق الأ�سهم اجلديدة اأية اأرباح تعلنها ال�سركة بعد بداية فرتة الكتتاب وال�سنوات املالية التي تليها.

ومل توزع �سركة الأهلي للتكافل اأي اأرباح منذ تاأ�سي�سها يف يوليو 2007م.
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الرسملة والمديونية  -9

يو�سح اجلدول التايل الر�سملة واملديونية لل�سركة:

الر�سملة واملديونية

كما يف 2010/12/31م)اآالف الرياالت(

مطلوبات عمليات التكافل:

229.217احتياطي فني لعمليات التكافل

122مطالبات حتت الت�سوية 	 اإجمايل

4.134اأر�سدة م�ستحقة الدفع ملعيدي التكافل

282م�ستحق لطرف ذي عالقة

1.947م�ستحق حلاملي الوثائق

2.602م�ستحقات وذمم دائنة اأخرى

	م�ستحق لعمليات امل�ساهمني

238.304اإجمايل مطلوبات عمليات التكافل 

707فائ�س عمليات التكافل )�سندوق امل�ساركني للتكافل الت�سامني(

239.011اإجمايل مطلوبات عمليات التكافل وفائ�س عمليات التكافل

مطلوبات امل�ساهمني:

5.154م�ستحقات وذمم دائنة اأخرى

334م�ستحق لعمليات التكافل

3.126زكــاة م�ستحقة

633مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

9.247اإجمايل مطلوبات امل�ساهمني

248.258اإجمايل املطلوبات

حقوق امل�ساهمني:

100.000راأ�س املال

)33.169(خ�سائر مرتاكمة

66.831اإجمايل حقوق امل�ساهمني

315.089اإجمايل الر�سملة واملديونية

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

وتوؤكد ال�سركة باأنه ل توجد لديها اأية اأدوات تكون �سادرة اأو قائمة، اأو م�سرح بها ومل يتم اإ�سدارها، اأو اأية قرو�س لأجل تكون م�سمونة ب�سمان �سخ�سي، اأو غري م�سمونة ب�سمان �سخ�سي، 
اأو م�سمونة برهن، اأو غري م�سمونة برهن كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

كما وتوؤكد باأنه ل توجد لديها اأية قرو�س اأخرى اأو مديونية لل�سركة مبا يف ذلك ال�سحب على املك�سوف من احل�سابات امل�سرفية، واللتزامات حتت القبول وائتمان القبول اأو التزامات ال�سراء 
التاأجريي، تكون م�سمولة ب�سمان �سخ�سي، اأو غري م�سمولة ب�سمان �سخ�سي، اأو م�سمونة برهن، اأو غري م�سمونة برهن كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

كما وتوؤكد باأنه ل توجد لديها اأية رهونات اأو حقوق اأو اأعباء على ممتلكات ال�سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

كما وتوؤكد باأنه ل توجد لديها اأية التزامات مديونية حمتملة اأو �سمانات لل�سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

كما وتوؤكد باأنه مل يتم القيام بتعديل راأ�سمال ال�سركة منذ تاأ�سي�سها، حيث ظل عند م�ستوى 100 مليون ريال )راأ�سمال التاأ�سي�س(.  
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هيكل رأس المال   1-9
يبلغ راأ�س مال ال�سركة 100.000.000 ريال �سعودي مق�سم اإلى 10.000.000 �سهم بقيمة ا�سمية قدرها 10 ريالت لل�سهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل.

وقد مت اإ�سدار 7.355.000 �سهم منها مقابل م�ساهمات نقدية من قبل امل�ساهمني املوؤ�س�سني متثل 73.55% من راأ�س مال ال�سركة، اأما الأ�سهم املتبقية والبالغ عددها 2.645.000 �سهم 
)26.45% من راأ�س املال( فقد مت طرحها لالكتتاب العام يف الفرتة من تاريخ 1428/05/02هـ )املوافق 2007/05/19م( اإلى 1428/05/11هـ )املوافق 2007/05/28م( ب�سعر اكتتاب 

بلغ 10 ريال �سعودي لل�سهم الواحد.

امل�ساهمون املوؤ�س�سون ل�سركة االأهلي للتكافل كما يف 30 يونيو 2011م

عدد االأ�سهمالن�سبةاال�سمر.م
القيمة اال�سمية 

)ر.�س.(
هيكل ملكية اجلهات املوؤ�س�سة

30.003.000.00030.000.000%البنك الأهلي التجاري1

2)FWU AG( 13.1251.312.50013.125.000%�سركة اإف دبليو يو اأي جي

3)IFC( 13.1251.312.50013.125.000%موؤ�س�سة التمويل الدولية

4 )VHV AG(7.50750.0007.500.000%�سركة يف ات�س يف اأيه جي

100%   حممد عمر قا�سم العي�سائي1.60160.0001.600.000%موؤ�س�سة حممد عمر قا�سم العي�سائي للتجارة5

100%   عبد اهلل اأحمد بق�سان1.60160.0001.600.000%موؤ�س�سة دار الخرتاع الدولية للتجارة6

7
والتجارة  ال�سناعي  للتطوير  املواكبة  �سركة 

عرب البحار القاب�سة
%1.60160.0001.600.000

80%   حممد ح�سني على العمودي
20%   �سفية �سالح من�سر العمودي

100%   د. فهد بن عبد اهلل املبارك1.00100.0001.000.000%موؤ�س�سة �سدرة اخلليج لل�سيانة8

100%   حممد حمود العوهلي1.00100.0001.000.000%موؤ�س�سة البيدر للتجارة واملقاولت9

1.00100.0001.000.000%دكتور/ اإبراهيم بن حممد بن علي العواجي10

100%   �سالح حممد �سالح احلجاج0.7575.000750.000%املوؤ�س�سة ال�سعودية لالإمدادات وامل�ساندة الفنية11

12
ال�سيخ / م�سطفى بن عبد الغني بن اإبراهيم 

مرية
%0.7575.000750.000

0.5050.000500.000%ال�سركة ال�سعودية للتوريد التجاري13

95%   �سركة �سهيل بن عبد املح�سن   
          ال�سعيبي واأولده القاب�سة )وميلكها: 
          	  40% �سهيل عبد املح�سن ال�سعيبي

          	  20% وليد �سهيل عبد املح�سن 
          	 20% خالد �سهيل عبد املح�سن

          	 20% في�سل �سهيل عبد املح�سن(
5%   �سهيل بن عبد املح�سن ال�سعيبي

26.452.645.00026.450.000%املكتتبون من اجلمهور

100.0010.000.000100.000.000%املجموع

امل�سدر: الأهلي للتكافل

يقر اأع�شاء جمل�ض اإدارة ال�شركة باأنه لي�ض هنالك اأي راأ�ض مال لل�شركة يكون م�شمواًل بحق خيار، واأن ال�شركة مل متنح اأي مزايا اأو حقوق تف�شيلية للم�شاهمني املوؤ�ش�شني اأو اأي �شخ�ض اآخر.

وقد اأو�سى جمل�س اإدارة ال�سركة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 1432/03/12هـ )املوافق 2011/02/15م( زيادة راأ�س املال لتمويل ال�ستثمارات امل�ستقبلية لل�سركة، وذلك بعد احل�سول 
على املوافقات النظامية الالزمة. ويف تاريخ 1432/12/23هـ )املوافق 2011/11/19م(، وافقت اجلمعية العامة غري العادية على تو�سية جمل�س الإدارة بزيادة راأ�س مال ال�سركة، و�سوف 

يقت�سر الكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولوية مو�سوع الن�سرة على امل�ساهمني امل�ستحقني.
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وقد تلقت �سركة الأهلي تكافل خطاب تاأكيد رغبة من كل من امل�ساهمني املوؤ�س�سيني مبمار�سة حقهم بالكتتاب بالكامل يف ح�ستهم من اأ�سهم حقوق الأولوية بح�سب الأ�سهم التي ميلكونها 
يف تاريخ الأحقية. ويلخ�س اجلدول التايل قيمة تلك الأ�سهم:

امل�ساهمون املوؤ�س�سون  الذين اأكدوا رغبتهم باالكتتاب

ن�سبة امللكية قبل االكتتاباال�سمر.م

30.00%البنك الأهلي التجاري1

2)FWU AG( 13.125%�سركة اإف دبليو يو اأي جي

3)IFC( 13.125%موؤ�س�سة التمويل الدولية

7.50%�سركة يف ات�س يف فريموغن�سانالج اأي جي4

1.60%موؤ�س�سة حممد عمر العي�سائي5

1.60%موؤ�س�سة دار الخرتاع الدولية للتجارة6

1.60%�سركة املواكبة للتطوير ال�سناعي والتجارة عرب البحار القاب�سة7

1.00%موؤ�س�سة �سدرة اخلليج لل�سيانة8

1.00%موؤ�س�سة البيدر للتجارة واملقاولت9

1.00%دكتور/ اإبراهيم بن حممد بن علي العواجي10

0.75%املوؤ�س�سة ال�سعودية لالإمدادات وامل�ساندة الفنية11

0.75%ال�سيخ / م�سطفى بن عبد الغني بن اإبراهيم مرية12

0.50%املوؤ�س�سة ال�سعودية للتوريد التجاري13

73.55%املجموع

امل�سدر: الأهلي للتكافل
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وصف األسهم   -10

رأس المال واألسهم  1-10
يبلغ راأ�س املال امل�سرح به ل�سركة الأهلي للتكافل 100.000.000 ريال �سعودي مق�سم اإلى 10.000.000 �سهم عادي بقيمة ا�سمية 10 ريالت لل�سهم الواحد مدفوع القيمة بالكامل.

وقد مت اإ�سدار 7.355.000 �سهم منها مقابل م�ساهمات نقدية من قبل امل�ساهمني املوؤ�س�سني متثل 73.55% من راأ�س مال ال�سركة، اأما الأ�سهم املتبقية والبالغ عددها 2.645.000 �سهم 
)26.45% من راأ�س املال( فقد مت طرحها لالكتتاب العام يف الفرتة من تاريخ 1428/05/02هـ )املوافق 2007/05/19م( اإلى 1428/05/11هـ )املوافق 2007/05/28م( ب�سعر اكتتاب 

بلغ 10 ريال �سعودي لل�سهم الواحد.

وبعد اكتمال الكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولوية وزيادة راأ�س املال مبقدار 66.666.670 ريال، �سي�سبح راأ�س مال ال�سركة بعد الزيادة 166.666.670 ريال مق�سم اإلى 16.666.667 �سهم 
بقيمة اأ�سمية 10 ريالت لل�سهم الواحد.

زيادة رأس المال  2-10
ل يحق للم�ساهمني املوؤ�س�سني الذين يكتتبون يف اأ�سهم زيادة راأ�س املال الت�سرف يف الأ�سهم خالل فرتة احلظر )ثالثة �سنوات(، وللجمعية العامة غري العادية اتخاذ القرار 	 بعد احل�سول 
على موافقة اجلهات املعنية 	 بزيادة راأ�س مال ال�سركة على اأنه لكي تنعقد اجلمعية العامة غري العادية انعقاًدا �سحيًحا فال بد من متثيل ن�سف راأ�س املال ال�سركة يف هذه اجلمعية كما ل 

بد اأن يكون قرار زيادة راأ�س املال قد متت املوافقة عليه باأغلبية ثالثة اأرباع احلا�سرين.

تخفيض رأس المال  3-10
ميكن تخفي�س راأ�س مال ال�سركة مبوجب قرار من اجلمعية العامة غري العادية مبني على اأ�سباب مقبولة وبعد احل�سول على موافقة اجلهات املعنية وذلك اإذا كان راأ�س املال يزيد عن حاجة 
ال�سركة اأو يف حال حتقيق ال�سركة خل�سائر. يجب ن�سر قرار تخفي�س راأ�س املال وال�سماح مبدة 60 يومًا لأي دائن بالعرتا�س على قرار التخفي�س، ويف حال تقدم اأي دائن بالعرتا�س فعلى 

ال�سركة الوفاء بالديون امل�ستحقة وتقدمي �سمانات مر�سية للدائنني ذوي الديون الغري م�ستحقة قبل تخفي�س راأ�س املال.

نقل ملكية األسهم  4-10
اإن جميع اأ�سهم ال�سركة قابلة للتداول وفقًا للقواعد واللوائح والتعليمات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية وا�ستثناءا من ذلك ل يجوز تداول الأ�سهم النقدية التي يكتتب بها املوؤ�س�سون قبل 
ن�سر القوائم املالية عن ثالث �سنوات ماليات كامالت ل تقل كل منها عن اثني ع�سر �سهرًا من تاريخ تاأ�سي�س ال�سركة، وت�سري هذه الأحكام على ما يكتتب به املوؤ�س�سون يف حالة زيادة راأ�س 
املال قبل انق�شاء فرتة احلظر، ومع ذلك يجوز خالل فرتة احلظر نقل ملكية االأ�شهم النقدية وفقًا الأحكام بيع احلقوق من اأحد املوؤ�ش�شني اإلى موؤ�ش�ض اآخر اأو اإلى اأحد اأع�شاء جمل�ض االإدارة 

لتقدميها ك�سمان لالإدارة اأو اإلى ورثة اأحد املوؤ�س�سني يف حالة وفاته اإلى الغري.  

الجمعيات العامة للمساهمين  5-10
ل تنعقد اجتماعات اجلمعية العامة العادية اإل بح�سور م�ساهمون ي�سكلون ن�سف راأ�س مال ال�سركة على الأقل، ويف حال عدم اإمكانية حتقيق هذا الن�ساب فتتم الدعوة اإلى اجتماع ثاٍن خالل 
الثالثني يوًما التالية ويعترب هذا الجتماع الثاين �سحيًحا بغ�س النظر عن عدد الأ�سهم املمثلة يف الجتماع. كما يجب ن�سر الدعوة اإلى الجتماع يف اجلريدة الر�سمية وجريدة يومية توزع يف 
مقر ال�سركة قبل 25 يوًما على الأقل من تاريخ الجتماع، كما يعترب كافًيا اإر�سال دعوة بالجتماع اإلى العنوان امل�سجل اإذا كانت كل الأ�سهم اأ�سهم ا�سمية. وعلى اأية حال فاإنه يجب اأن حتتوي 

الدعوة على جدول اأعمال الجتماع، كما يجب اإر�سال ن�سخة من الدعوة وجدول الأعمال اإلى الإدارة العامة لل�سركات بوزارة التجارة وال�سناعة خالل مدة الن�سر.

يجب اأن ت�سدر قرارات اجلمعية التاأ�سي�سية واجلمعية العامة العادية بوا�سطة الأغلبية املطلقة لالأ�سهم املمثلة يف الجتماع، اإل اأنه يف حال اأن القرارات ب�ساأن تقييم احل�س�س العينية اأو 
مزايا خا�سة فيجب احل�سول على موافقة اأغلبية الثلثني من اأ�سهم امل�ساهمون الذي اكتتبوا نقًدا؛ ويف مثل هذه القرارات ل يحق للم�ساهمني عينًيا اأن يقوموا بالت�سويت.

اجلمعية العامة غري العادية: يجب اأن جتتمع اجلمعية العامة غري العادية لتغيري النظام الأ�سا�سي لل�سركة عدا ما يحظر نظاًما تغيريه. كما اأن للجمعية العامة غري العادية اتخاذ القرارات 
التي للجمعية العامة العادية اتخاذها بنف�س الإجراءات والن�ساب املن�سو�س عليه لنعقاد اجلمعية العامة العادية، ولنعقاد ن�ساب اجلمعية العامة غري العادية يجب متثيل ن�سف اأ�سهم 
ال�سركة على الأقل يف الجتماع، ويف حال مل يتحقق هذا الن�ساب فتتم الدعوة اإلى اجتماع ثاٍن كما هو من�سو�س عليه ب�ساأن اجتماع جلمعية العامة العادية، اإل اأنه ل ينعقد اجتماع اجلمعية 

العامة غري العادية �سحيًحا اإل اإذا ح�سره على الأقل من ميثلون ربع راأ�س مال ال�سركة.
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الت�سويت خالل اجلمعية التاأ�سي�سية واجلمعية العامة العادية واجلمعية العامة غري العادية يكون على اأ�سا�س �سوت واحدة لكل �سهم واحد، ويجب اأن تتخذ قرارات اجلمعية العامة غري 
العادية مبوافقة اأغلبية ثلثي الأ�سهم احلا�سرة الجتماع اإل اإذا كان القرار يتعلق بزيادة اأو تخفي�س راأ�س مال ال�سركة اأو متديد مدة ال�سركة اأو اإنهاء ال�سركة قبل حلول مدة انتهائها ح�سب 

ما هو من�سو�س عليه يف النظام الأ�سا�سي اأو الندماج مع �سركات اأو موؤ�س�سات اأخرى فال يكون القرار نافًذا اإل اإذا وافقت عليه اأغلبية ثالثة اأرباع الأ�سهم احلا�سرة.

مدة الشركة  6-10
مدة ال�سركة هي 99 �سنة من تاريخ 1428/7/21هـ )املوافق 2007/8/4م( وذلك مبوجب ال�سجل التجاري لل�سركة. وميكن دوًما متديد مدة ال�سركة مبوجب قرار من اجلمعية العامة غري 

العادية قبل �سنة واحدة على الأقل من حلول تاريخ النتهاء.

حقوق حملة األسهم  7-10

حقوق التصويت  1-7-10

اأ�سدرت ال�سركة فئة واحدة من الأ�سهم امل�سدرة ول يوجد اأي حقوق تف�سيلية لأي م�ساهم فيما يتعلق بالت�سويت، ولكل م�ساهم احلق يف �سوت واحد مقابل كل �سهم واحد، وكل حامل 
لع�شرين �شهًما له احلق يف ح�شور اجتماعات اجلمعية العامة العادية والت�شويت. وللم�شاهم اأن يوكل عنه م�شاهمًا اآخر من غري اأع�شاء جمل�ض االإدارة حل�شور اجلمعية العامة.

توزيع األرباح  2-7-10

اأي قرار بتوزيع اأرباًحا نقدية يخ�سع ل�سلطة وتو�سيات جمل�س الإدارة ويجب اأن يكون بناًء على تو�سية منه وذلك بعد اعتبار عدة عوامل منها الو�سع املايل لل�سركة والتعهدات التي حتد من 
توزيع الأرباح بناء على اتفاقيات �ساركت فيها ال�سركة ونتائج عمليات ال�سركة واحلاجات احلالية واملتوقعة لل�سيولة النقدية وخطط التو�سع. وعلى اأية حال فاإن النظام الأ�سا�سي لل�سركة 

ين�س على ما يلي ب�ساأن اأرباح حاملي الأ�سهم:

جُتنب خم�س�سات الزكاة و�سريبة الدخل املقررة.- 1

ُيجنب 20% من الأرباح ال�سافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ الحتياطي املذكور اإجمايل راأ�س املال املدفوع.- 2

للجمعية العامة العادية بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة اأن جتنب ن�سبة مئوية من الأرباح ال�سنوية ال�سافية لتكوين احتياطي اإ�سايف وتخ�سي�سه لغر�س اأو اأغرا�س معينة - 3
تقررها اجلمعية العامة.

يوزع الباقي بعد ذلك دفعة اأولى للم�ساهمني ل تقل عن 5% من راأ�س املال املدفوع.- 4

يوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�سة يف الأرباح اأو يحول اإلى ح�ساب الأرباح املبقاة.- 5

اأعاله وفق القواعد املنظمة لذلك وال�سادرة من اجلهات - 6 الواردة  ال�سنوية املحددة يف الفقرة )4(  اأرباح دورية تخ�سم من الأرباح  يجوز بقرار من جمل�س الإدارة توزيع 
املخت�سة.

وعلى ال�سركة تبليغ هيئة ال�سوق املالية فوًرا باأية قرارات اأو تو�سيات لتوزيع الأرباح واحل�سول على اأي موافقات قد تكون مطلوبة من اجلهات املخت�سة فيما يتعلق بذلك.

مل تعلن ال�سركة عن توزيع اأية اأرباح منذ بدءها العمل. وت�ستحق الأ�سهم اجلديدة الأرباح املعلنة من قبل ال�سركة ابتداًء من يوم الطرح اخلا�س اإلى نهاية ال�سنة املالية.

حل الشركة وتصفيتها  8-10
على جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة غري العادية لالجتماع يف حال بلغت اخل�سائر املجمعة لل�سركة 50% من راأ�س املال وذلك لتخاذ القرار ب�ساأن ا�ستمرار ال�سركة اأو اإنهائها قبل حلول 

نهاية املدة املحددة يف النظام الأ�سا�سي لل�سركة، ويف كلتا احلالتني يجب ن�سر القرار الذي مت اتخاذه يف اجلريدة الر�سمية.

يجب تعيني م�سٍف اأو اأكرث وحتديد �سالحياتهم واأتعابهم عند انتهاء مدة ال�سركة اأو يف حال مت اتخاذ قرار ت�سفيتها من قبل اجلمعية العامة غري العادية قبل انتهاء مدتها وذلك بناء على 
تو�شية من قبل جمل�ض االإدارة حول اآلية ت�شفية ال�شركة. وتبقى �شالحيات جمل�ض االإدارة حتى نهاية ال�شركة كما ي�شتمر جمل�ض االإدارة يف اإدارة ال�شركة اإلى اأن يتم تعيني م�شفي لل�شركة 

كما ت�ستمر اأجهزة ال�سركة ومتار�س اخت�سا�ساتها بالقدر الذي ل يتعار�س مع اخت�سا�سات امل�سفني.
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استخدام متحصالت االكتتاب   -11

صافي المتحصالت  1-11
�سيبلغ اإجمايل متح�سالت الكتتاب 80.000.000 ريال �سعودي، �سيدفع منها حوايل 5.500.000 ريال كم�ساريف لالإ�سدار والتي ت�سمل اأتعاب امل�ست�سار املايل ومدير الكتتاب، وامل�ست�سار 
القانوين، واملحا�سبني القانونيني، واجلهات امل�ستلمة، ومتعهد التغطية، بالإ�سافة اإلى م�سروفات الت�سويق، وم�سروفات الطباعة والتوزيع، وامل�سروفات الأخرى املتعلقة بالإ�سدار. وعليه، 

�سيبلغ �سايف متح�سالت الكتتاب بعد خ�سم امل�سروفات املذكورة حوايل 74.500.000 ريال والذي تعتزم ال�سركة ا�ستخدامه للوفاء مبتطلبات املالءة ومتويل خططها امل�ستقبلية. 

�سوف تكون الزيادة يف راأ�س مال �سركة الأهلي للتكافل مببلغ 66.666.670 ريال �سعودي، ل�سمان الإيفاء مبتطلبات راأ�س املال وهام�س املالءة والحتياطيات حتت املواد املالئمة لنظام 
مراقبة �سركات التاأمني التعاوين و�سي�ساف اجلزء املتبقي من �سايف املتح�سالت والبالغ 13.333.330 ريال �سعودي اإلى ح�ساب عالوة اإ�سدار الأ�سهم يف حقوق امل�ساهمني. 

استخدام متحصالت االكتتاب  2-11
متار�س �سركات التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية ن�ساطاتها طبقًا لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولوائحه التنفيذية ال�سادر عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. وفيما يلي بع�س 

املواد التي تتعلق مبتطلبات راأ�س املال والتي تعمل مبوجبها �سركات التكافل يف اململكة:

�مل�دة 3 من نظ�م مر�قبة �سرك�ت �لت��مني �لتع�وين: �

تن�ض هذه املادة على اأال يقل راأ�ض املال املدفوع ل�شركة تزاول ن�شاط التاأمني يف اململكة العربية ال�شعودية عن 100 مليون ريال �سعودي. ول يجوز تعديل راأ�س املال املدفوع امل�سار اإليه دون 
موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي طبقًا ملا ن�س عليه نظام ال�سركات.

�مل�دة 76 و�مل�دة 68 من �لالئحة �لتنفيذية لنظ�م مر�قبة �سرك�ت �لت��مني �لتع�وين: �

تن�س هاتان املادتان على اأن حتتفظ �سركة التاأمني مب�ستوى راأ�س مالها واأل ينخف�س عن احلد الأدنى املقرر )50%(، وعلى اأن حتتفظ بهام�س مالءة مالئم، على التوايل.

�مل�دة 48 من �لالئحة �لتنفيذية لنظ�م مر�قبة �سرك�ت �لت��مني �لتع�وين: �

تن�س هذه املادة على اأنه ل يجوز اأن يزيد اإجمايل ال�سرتاكات املكتتبة ل�سركة التاأمني عن 10 اأ�سعاف جمموع راأ�سمالها املدفوع واحتياطياتها اإل مبوافقة خطية م�سبقة من موؤ�س�سة النقد 
العربي ال�سعودي. 

�مل�دة 66 و�مل�دة 67 من �لالئحة �لتنفيذية لنظ�م مر�قبة �سرك�ت �لت��مني �لتع�وين: �

تن�س هاتان املادتان على اأن حتتفظ �سركات التاأمني بحد اأدنى من هام�س املالءة املطلوب والوديعة النظامية لإدارة العمليات الت�سغيلية والوفاء مبتطلبات اخلطط التو�سعية امل�ستقبلية.

�مل�دة 58 من �لالئحة �لتنفيذية لنظ�م مر�قبة �سرك�ت �لت��مني �لتع�وين: �

تن�س هذه املادة على اأن حتتفظ �سركات التاأمني بوديعة نظامية لدى موؤ�س�سة النقد تبلغ ن�سبة 10% من راأ�س املال املدفوع.

تعتزم �سركة الأهلي للتكافل ا�ستخدام �سايف متح�سالت الكتتاب بالتناغم مع ما ن�ست عليه املواد املذكورة اأعاله. وتنوي ال�سركة ال�ستفادة من و�سعها يف ال�سوق وما لديها من قدرات يف 
جمال التوزيع لتحقيق معدلت منو جيدة وتطوير منتجاتها التاأمينية.

وقد ظلت ال�سركة منذ تاأ�سي�سها يف مايو 2007م، وخا�سة بعد انطالق عملياتها يف مار�س 2008م، تعمل على تطوير منتجاتها ملقابلة احتياجات عمالئها. وبالنظر اإلى خططها التو�سعية 
خالل الأعوام القادمة والتي تت�سمن اإطالق املزيد من املنتجات، ويف اإطار �سعيها لالإيفاء مبتطلبات هام�س املالءة كما هي حمددة يف اللوائح التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني 

التعاوين، فاإن ال�سركة تخطط ل�ستخدام متح�سالت الكتتاب كما يلي: 

�سيتم ا�ستخدام مبلغ 5.500.000 ريال من متح�سالت الكتتاب لدفع م�ساريف الكتتاب. �
�سيتم ا�ستخدام مبلغ 15.000.000 ريال من متح�سالت الكتتاب لتطوير ومنو منتجات التاأمني احلالية، واإطالق وتطوير منتجات وخدمات تاأمينية جديدة بعد احل�سول على  �

املوافقات الالزمة.
�سوف ي�ستخدم باقي املتح�سالت البالغ 59.500.000 ريال لالإيفاء بهام�س املالءة املطلوب ومتطلبات الحتياطي النظامي طبقًا للمادتني 48 و58 واملواد 66 اإلى 69 من اللوائح  �

التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين، ووفقًا خلطط التو�سعة التي و�سعتها ال�سركة. 
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ويو�سح اجلدول اأدناه ملخ�س ل�ستخدامات متح�سالت الكتتاب:

ملخ�س املبالغ املطلوبة                                                                                                                                   )ماليني الرياالت ال�سعودية(

جمموع2014م2013م2012م2011م

1.50.750.750.53.5ال�ستثمار يف العالمة التجارية

1.51.51.51.56منو املنتجات احلالية

2.51115.5طرح منتجات جديدة

15جمموع

4720.725.730.6124املالءة والحتياطي النظامي

5.5م�سروفات اإ�سدار اأ�سهم حقوق الأولوية

)64.5(راأ�س املال ناق�سًا اخل�سائر املرتاكمة 

65جمموع

80اإجمايل

امل�سدر: الأهلي للتكافل

االستثمار في العالمة التجارية  1-2-11

تعتزم ال�سركة ا�ستثمار مبلغ 3.500.000 ريال لزيادة �سهرة عالمتها التجارية ومنتجاتها التاأمينية احلالية وتطوير منتجات تاأمينية جديدة. 

اإن الهدف من �سعي ال�سركة احلثيث لرتقية املنتجات واخلدمات من خالل احلمالت الإعالنية بالتعاون مع �سريكها امل�سوؤول عن التوزيع )البنك الأهلي التجاري( هو ت�سويق وتر�سيخ 
عالمتها التجارية ومنتجاتنا. و�سوف ت�ستغل ال�سركة احلمالت التعليمية والتدريبية لتعليم موظفي املبيعات وتوعية امل�ستهلكني كما اأنها �ست�ستفيد اأي�سًا من الن�ساطات الت�سويقية الأخرى 

)مراكز الت�سال/اخلدمات( لرفع الوعي لدى امل�ستهلكني حول منتجاتها وتر�سيخ ا�سم و�سهرة عالمتها التجارية يف ال�سوق.

تطوير ونمو المنتجات الحالية  2-2-11

لل�سركة هدف جوهري يتمثل يف حتقيق منو جيد ملحفظتها احلالية، ويعتمد النجاح يف هذا ال�ساأن بدرجة كبرية على م�ستوى الوعي لدى اجلمهور والخرتاق امل�ستمر لقاعدة العمالء بوا�سطة 
�سريكنا امل�سوؤول عن التوزيع )البنك الأهلى التجاري(. و�سوف تقوم ال�سركة باإطالق حمالت ترويجية م�ستمرة من اأجل تو�سعة ومنو حمافظها الفردية واجلماعية. وتهدف خطط ال�سركة 

اإلى الرتكيز على تطوير حمالت لرتويج منتجاتها مب�ساحبة اخلدمات البنكية التي يقدمها البنك الأهلي التجاري وذلك لال�ستفادة من قاعدة عمالئه. 

وقد خ�س�ست ال�سركة مبلغ 6.000.000 ريال لتنفيذ هذه احلمالت، و�سيتم اإنفاق هذا املبلغ على النحو التايل : 1.500.000 ريال �سنويًا لالأعوام من 2011م اإلى 2014م. 

تقديم منتجات جديدة    3-2-11

لل�سركة خم�سة منتجات جديدة قامت بتقدميها ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي من اأجل املوافقة  عليها )راجع ق�سم ال�سركة »الأهلي للتكافل« – بند 4	7	3 : املنتجات امل�ستقبلية(. وهي 
كما يلي :

برنامج تكافل الأهلي العائلي �
ملحق برنامج تكافل الأهلي للحماية �
برنامج تكافل الأهلي للزواج  �
برنامج تكافل الأهلي للتعليم  �
برنامج تكافل الأهلي الأ�سا�سي �

وقد خ�س�ست ال�سركة مبلغ 5.500.000 ريال لطرح هذه املنتجات بعد اأن تتم املوافقة عليها . و�سيتم اإنفاق هذا املبلغ كما يلي : 2.500.000 ريال يف عام 2011م و1.000.000 ريال 
لكل عام اإبتداًء من 2012 اإلى 2014م. و�ست�سمل اأوجه �سرف هذا املبلغ طباعة وثائق التاأمني والن�سرات والكتيبات التعريفية للمنتجات اجلديدة وكذلك اإدخال برامج  واأنظمة احلا�سب 

االآيل املطلوبة لتطبيق تلك املنتجات، باالإ�شافة اإلى م�شروفات تدريب موظفي ال�شركة وممثلي خدمات البيع على املنتجات اجلديدة. 
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توسعة قاعدة رأس المال لدعم النمو  4-2-11

تنوي ال�سركة زيادة راأ�سمالها من 100.000.000 ريال اإلى 166.666.670 ريال لدعم منو منتجاتها احلالية وتقدمي منتجات جديدة. ووفقًا للمادة 48 من الالئحة التنفيذية لنظام 
مراقبة �سركات التاأمني التعاوين والتي تن�س على اأن يكون احلد الأق�سى لإجمايل ال�سرتاكات املكتتبة لل�سركة ع�سرة اأ�سعاف راأ�سمالها املدفوع واحتياطياتها، فاإن زيادة راأ�س املال �ستمكن 

ال�سركة من اكتتاب اأعمال تاأمينية بقيمة اإجمالية ت�سل اإلى 1.666.666.700 ريال �سعودي. 

االحتفاظ بهامش المالءة المطلوب واالحتياطي النظامي  5-2-11

اإن هام�س املالءة ل يعك�س فقط ال�سحة املالية ل�سركات التاأمني، واإمنا يعد متطلبًا نظاميًا طبقًا للمادتني 66 و67 من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين. وتن�س 
هاتان املادتان بو�سوح على �سرورة احتفاظ �سركات التاأمني بحد اأدنى من هام�س املالءة، واأي�سًا الحتفاظ باحتياطي نظامي لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبا يعادل 10% من راأ�س 

املال املدفوع طبقًا للمادة 58، وذلك لإدارة العمليات الت�سغيلية والوفاء مبتطلبات خطط التو�سعة امل�ستقبلية.

اإن متطلبات املواد املذكورة اأعاله تعني اأن ال�سركة �ستكون بحاجة اإلى متويل بحوايل 65 مليون ريال لل�سنوات من 2011 اإلى 2014م لكي تتمكن ال�سركة من حتقيق اأهدافها للفرتة املذكورة.  

الحصول على تصنيف ائتماني  6-2-11

تنوي ال�سركة تعيني اإحدى وكالت الت�سنيف الئتماين املوثوقة لتقييم و�سعها وت�سنيفها. وعليه، فاإن قوة راأ�س املال �ست�ساهم يف احل�سول على ت�سنيف جيد و�ستزيد الثقة لي�س لدى قاعدة 
العمالء احلالية فح�سب، واإمنا لدى العمالء املحتملني اأي�سًا. واإن الت�سنيف اجليد �سيعزز ثقة كبار العمالء من ال�سركات الذين تعتزم ال�سركة الرتكيز عليهم لتحقيق منو جيد ملحفظتها، 
كما اأنه �شي�شهل اأي�شًا عملية التفاو�ض مع مقدمي برامج اإعادة التكافل والو�شول معهم اإلى �شروط اأف�شل. اإ�شافًة اإلى ذلك، فاإن الت�شنيف اجليد يحقق مزايا تناف�شية لل�شركة ويرفع م�شتوى 

الثقة لدى امل�ستثمرين املحتملني لأنه يعك�س الو�سع القوي واملوثوق لل�سركة.  

واجلدير بالذكر اأن احل�سول على ت�سنيف ائتماين جيد يتاأتى تلقائيًا ب�سبب زيادة راأ�س املال، ولي�س با�ستخدام اأي مبالغ من متح�سالت الكتتاب لذلك الغر�س. 
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12-  المعلومات القانونية

تأسيس الشركة  1-12
مبوجب  اأعمالها  ال�سركة  متار�س  2006/12/13م(.  )املوافق  1427/11/22هـ  وتاريخ  م/70  رقم  امللكي  املر�سوم  مبوجب  تاأ�س�ست  �سعودية  م�ساهمة  �سركة  هي  للتكافل  الأهلي  �سركة 
ال�سجل التجاري رقم 4030171573 ال�سادر من مدينة جدة بتاريخ 1428/07/21هـ )املوافق 2007/08/04م( وترخي�س اأعمال التاأمني من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي رقم ت م 

ن/20079/7 وتاريخ 1428/08/29هـ )املوافق 2007/09/11م(.

المركز الرئيس للشركة  2-12
يقع املركز الرئي�س لل�سركة يف مدينة جدة باململكة العربية ال�سعودية كما يلي:

حي اخلالدية، طريق الأمري �سلطان، مركز اأعمال اخلالدية
�س.ب 48510، جدة 21582 	 اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: +966	2	6901199
فاك�س: +966	2	6901377

www.alahlitakaful.com :املوقع الإلكرتوين

هيكل رأس المال  3-12
يبلغ راأ�س مال ال�سركة 100.000.000 ريال �سعودي مق�سم اإلى 10.000.000 �سهم بقيمة ا�سمية قدرها 10 ريالت لل�سهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل. مت اإ�سدار 7.355.000 �سهم 
منها مقابل م�ساهمات نقدية من قبل امل�ساهمني املوؤ�س�سني متثل 73.55% من راأ�س مال ال�سركة، اأما الأ�سهم املتبقية والبالغ عددها 2.645.000 �سهم )26.45% من راأ�س املال( فقد مت 
طرحها لالكتتاب العام يف الفرتة من تاريخ 1428/05/02هـ )املوافق 2007/05/19م( اإلى 1428/05/11هـ )املوافق 2007/05/28م( ب�سعر اكتتاب بلغ 10 ريال �سعودي لل�سهم الواحد.

امل�ساهمون املوؤ�س�سون ل�سركة االأهلي للتكافل كما يف 30 يونيو 2011م

عدد االأ�سهمالن�سبةاال�سمر.م
القيمة اال�سمية 

)ر.�س.(
هيكل ملكية اجلهات املوؤ�س�سة

30.003.000.00030.000.000%البنك الأهلي التجاري1

2)FWU AG( 13.1251.312.50013.125.000%�سركة اإف دبليو يو اأي جي

3)IFC( 13.1251.312.50013.125.000%موؤ�س�سة التمويل الدولية

4 )VHV AG(7.50750.0007.500.000%�سركة يف ات�س يف اأيه جي

100%   حممد عمر قا�سم العي�سائي1.60160.0001.600.000%موؤ�س�سة حممد عمر قا�سم العي�سائي للتجارة5

100%   عبد اهلل اأحمد بق�سان1.60160.0001.600.000%موؤ�س�سة دار الخرتاع الدولية للتجارة6

7
�سركة املواكبة للتطوير ال�سناعي والتجارة عرب 

البحار القاب�سة
%1.60160.0001.600.000

80%   حممد ح�سني على العمودي
20%   �سفية �سالح من�سر العمودي

100%   د. فهد بن عبد اهلل املبارك1.00100.0001.000.000%موؤ�س�سة �سدرة اخلليج لل�سيانة8

100%   حممد حمود العوهلي1.00100.0001.000.000%موؤ�س�سة البيدر للتجارة واملقاولت9

1.00100.0001.000.000%دكتور/ اإبراهيم بن حممد بن علي العواجي10

100%   �سالح حممد �سالح احلجاج0.7575.000750.000%املوؤ�س�سة ال�سعودية لالإمدادات وامل�ساندة الفنية11

12
اإبراهيم  بن  الغني  عبد  بن  م�سطفى   / ال�سيخ 

مرية
%0.7575.000750.000
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امل�ساهمون املوؤ�س�سون ل�سركة االأهلي للتكافل كما يف 30 يونيو 2011م )تتمة(

عدد االأ�سهمالن�سبةاال�سمر.م
القيمة اال�سمية 

)ر.�س.(
هيكل ملكية اجلهات املوؤ�س�سة

0.5050.000500.000%ال�سركة ال�سعودية للتوريد التجاري13

95%   �سركة �سهيل بن عبد املح�سن   
          ال�سعيبي واأولده القاب�سة )وميلكها: 
          	  40% �سهيل عبد املح�سن ال�سعيبي

          	  20% وليد �سهيل عبد املح�سن 
          	 20% خالد �سهيل عبد املح�سن

          	 20% في�سل �سهيل عبد املح�سن(
5%   �سهيل بن عبد املح�سن ال�سعيبي

26.452.645.00026.450.000%املكتتبون من اجلمهور

100.0010.000.000100.000.000%املجموع

امل�سدر: الأهلي للتكافل

طبقًا لأحكام املادة )10( من النظام الأ�سا�سي لل�سركة فاإنه ل يجوز للم�ساهمني املوؤ�س�سني بيع اأ�سهمهم قبل ن�سر امليزانية عن ثالث �سنوات مالية كاملة )كل �سنة اثنا ع�سر �سهرًا كاماًل( 
من تاريخ اإعالن تاأ�سي�س ال�سركة )فرتة احلظر(. وقد قامت ال�سركة بن�سر ميزانيتها يف تداول ل�سنتها املالية الثالثة يف 23 فرباير 2011م. وبالرغم من اأن فرتة احلظر قد انق�ست بذلك 
التاريخ، اإل اأن امل�ساهمون املوؤ�س�سون قد قرروا عدم بيع اأ�سهمهم اإل بعد اكتمال اإ�سدار الأ�سهم اجلديدة لكتتاب حقوق الأولوية املزمع تنفيذه وذلك طبقًا لإقراراتهم التي اأعربوا فيها عن 

رغبتهم يف الكتتاب يف هذا الإ�سدار اجلديد لالأ�سهم وفقًا حل�س�س ملكيتهم احلالية. 

وتنوي ال�سركة زيادة راأ�س مالها مبقدار 66.666.670 ريال �سعودي، وعند اكتمال الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة مو�سوع هذه الن�سرة، فاإن راأ�س املال امل�سدر �سيبلغ 166.666.670 ريال 
�سعودي مق�سم اإلى 16.666.667 �سهم بقيمة ا�سمية 10 ريالت لل�سهم الواحد.

وقد تلقت �سركة الأهلي تكافل خطاب تاأكيد رغبة من كل من امل�ساهمني املوؤ�س�سيني مبمار�سة حقهم بالكتتاب بالكامل يف ح�ستهم من اأ�سهم حقوق الأولوية بح�سب الأ�سهم التي ميلكونها 
يف تاريخ الأحقية. ويلخ�س اجلدول التايل قيمة تلك الأ�سهم:

امل�ساهمون املوؤ�س�سون  الذين اأكدوا رغبتهم باالكتتاب

ن�سبة امللكية قبل االكتتاباال�سمر.م

30.00%البنك الأهلي التجاري1

2)FWU AG( 13.125%�سركة اإف دبليو يو اأي جي

3)IFC( 13.125%موؤ�س�سة التمويل الدولية

4)VHV( 7.50%�سركة يف ات�س يف اأيه جي

1.60%موؤ�س�سة حممد عمر العي�سائي5

1.60%موؤ�س�سة دار الخرتاع الدولية للتجارة6

1.60%�سركة املواكبة للتطوير ال�سناعي والتجارة عرب البحار القاب�سة7

1.00%موؤ�س�سة �سدرة اخلليج لل�سيانة8

1.00%موؤ�س�سة البيدر للتجارة واملقاولت9

1.00%دكتور/ اإبراهيم بن حممد بن علي العواجي10

0.75%املوؤ�س�سة ال�سعودية لالإمدادات وامل�ساندة الفنية11

0.75%ال�سيخ / م�سطفى بن عبد الغني بن اإبراهيم مرية12

0.50%املوؤ�س�سة ال�سعودية للتوريد التجاري13

73.55%املجموع

امل�سدر: الأهلي للتكافل
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مجلس اإلدارة  4-12
يتكون جمل�س الإدارة من اأع�ساء ميثلون بع�س امل�ساهمني املوؤ�س�سني وهم البنك الأهلي التجاري و�سركة FWU AG و�سركة VHV كما هو مو�سح يف اجلدول التايل:

جمل�س اإدارة االأهلي للتكافل

عدد االأ�سهمالعمراجلن�سيةال�سفةالتمثيلاملن�سباال�سم

501.000�سعوديغري تنفيذي/ م�ستقل	رئي�س جمل�س الإدارةاملعت�سم باهلل حممد يو�سف زينل علي ر�سا

441.000�سعوديغري تنفيذي/ غري م�ستقلالبنك الأهلي التجاريع�سو جمل�س الإدارةعادل �سالح �سعد احلوار

571.000�سعوديغري تنفيذي/ غري م�ستقلالبنك الأهلي التجاريع�سو جمل�س الإدارةعبد الرزاق حممد اخلريجي

531.000بريطاينغري تنفيذي/ غري م�ستقلالبنك الأهلي التجاريع�سو جمل�س الإدارةديفيد جرانت جونز

591.000اأملاينغري تنفيذي/ غري م�ستقل�سركة FWU AGع�سو جمل�س الإدارةد. مانفرد جوزيف ديرهامير

561.000اأملاينغري تنفيذي/ غري م�ستقل�سركة FWU AGع�سو جمل�س الإدارةاأرين يوهان�س رييف

551.000اأملاينغري تنفيذي/ غري م�ستقل�سركة VHVع�سو جمل�س الإدارةيوفا هانز رويرت

521.000�سعوديغري تنفيذي/ م�ستقل	ع�سو جمل�س الإدارة�سالح اأحمد على حفني

581.000�سعوديغري تنفيذي/ م�ستقل	ع�سو جمل�س الإدارةعمرو حممد خالد خا�سقجي

561.000�سعوديغري تنفيذي/ م�ستقل	ع�سو جمل�س الإدارةفي�سل م�سطفى ر�سيد الكردي  

641.000�سعوديغري تنفيذي/ م�ستقل	ع�سو جمل�س الإدارةد. عبد الروؤوف �سليمان باناجة

امل�سدر: الأهلي للتكافل 
مالحظة: ل ميلك اأي ع�سو جمل�س اإدارة 5% اأو اأكرث من اأ�سهم �سركة الأهلي للتكافل وفقًا للمادة 38)1( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين.

مالحظة: متثل الأ�سهم التي ميلكها اأع�ساء جمل�س الإدارة )1.000 �سهم( اأ�سهم  تاأهيل لع�سوية املجل�س بح�سب املادة 68 من نظام ال�سركات.

التراخيص والتصاريح المهمة  5-12
ح�سلت ال�سركة على عدد من الرتاخي�س والت�ساريح من ال�سلطات املعنية لتتمكن من تنفيذ اأعمالها يف اململكة العربية ال�سعودية. وتخول هذه الت�ساريح والرتاخي�س لل�سركة تنفيذ الأعمال 

واإدارتها يف اململكة. وفيما يلي قائمة بالرتاخي�س والت�ساريح احلكومية وغري احلكومية التي ح�سلت عليها ال�سركة:

�سجل جتاري رقم 4030171573 وتاريخ 1428/07/21هـ )املوافق 2006/12/13م( بت�سجيل ال�سركة وبدء العمل من قبل وزارة التجارة وال�سناعة. �
ترخي�س رقم ت م ن/20079/7 وتاريخ 1428/08/29هـ )املوافق 2007/09/11م( مبزاولة ن�شاط التاأمني من قبل موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي. �
�سهادة التزام ووفاء بامل�ستحقات رقم 9107432 وتاريخ 1431/01/24هـ )املوافق 2010/01/10م( من قبل املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية. �
�سهادة اللتزام بالأنظمة املعنية رقم 667 وتاريخ 1430/06/24هـ )املوافق 2009/06/17م( من قبل م�سلحة الزكاة والدخل. �

ملخص بأهم العقود واالتفاقيات  6-12

اتفاقية التعاون  1-6-12

بتاريخ   )»FWU«( اإيه جي يو  اإف دبليو  ال�سعودية مع �سركة  العربية  التكافلي يف اململكة  التاأمني  اإ�سدار وخدمات وتوزيع منتجات  اتفاقية تعاون لأغرا�س  للتكافل  اأبرمت �سركة الأهلي 
2007/12/11م. �سركة FWU هي �سركة تاأمني عاملية ومقرها هو ميونخ باأملانيا وتنتج منتجات تاأمني تكافلي للحماية و الدخار متوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية.

بنود أساسية:

تقوم FWU بتزويد ال�سركة مبنتجات تاأمني تكافلي متوافقة مع اأحكام ال�سريعة ومرتبطة بوحدات ا�ستثمار كما تزودها بكل امل�ستندات ذات ال�سلة واأية مميزات وملحقات لهذه املنتجات. 
قامت �سركة الأهلي للتكافل بتعيني �سركة FWU كمزود للمنتجات لها ووافقت FWU على تزويد ال�سركة باملنتجات. ومبوجب التفاقية ل يجوز ل�سركة  FWU اأن تفاو�س اأو تعر�س اأو تدخل 

يف اأية اإجراءات ت�سمل على �سبيل املثال ل احل�سر ترتيبات تقدمي وعر�س منتجات مع اأية �سركة تاأمني اأو موزع يف اململكة العربية ال�سعودية ب�ساأن منتجاتها حتى انتهاء هذه التفاقية.

مدة التفاقية هي )10( ع�سر �سنوات تتجدد تلقائًيا ملدة )5( خم�ض �شنوات اإال اإذا خاطب اأي طرف الطرف االآخر برغبته االإنهاء قبل )9( ت�سعة اأ�سهر من تاريخ التجديد، كما ميكن اإنهاء 
االتفاقية ل�شبب مقبول من قبل اأي طرف اإذا اأ�شبح الطرف االآخر مفل�ًشا اأو عند خمالفته بند جوهري يف االتفاقية بحيث مل يتم اإزالة املخالفة اأو تعوي�شها خالل 45 يوًما من تاريخ الإخطار 

بها. وتخ�سع التفاقية لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية، ويف حال اأي نزاع فيتم عندها اللجوء للتحكيم يف جنيف ب�سوي�سرا مبوجب اأحكام قواعد حتكيم غرفة التجارة الدولية )باري�س(.
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الملكية الفكرية:

املنتجات حمل التفاقية هي ملكية فكرية خا�سة بـ FWU وتظل مملوكة لها، ول ميكن اإجراء اأي تعديل على اأي منتج دون موافقة من FWU، كما ل يجوز لل�سركة اأن ت�ستخدم املنتجات لأي 
 .FWU غر�س اأو �سبب غري ما ن�ست عليه التفاقية اإل بعد احل�سول على موافقة

.FWU ولي�س ل�سركة الأهلي للتكافل اأي ح�سة متلك اأو رغبة متلك اأو اأي حقوق اأًيا كانت ذات �سلة باملنتجات اأو اأي ملكية فكرية

ويحق لأي من موزعي ال�سركة اأن ين�ساأ ت�سميمًا وا�سمًا جتاريًا خا�سًا به لعر�س املنتجات حمل التفاقية حتت م�سمى خا�س بذلك املوزع اأو ال�سركة.

إعادة التأمين:

تلتزم FWU باأن تقوم برتتيب حلول وخيارات اإعادة التاأمني التكافلي لل�سركة على اأن تكون من منتجات اإعادة التاأمني التكافلي املطابقة لأحكام ال�سريعة، وتلتزم FWU بتقدمي فتوى �سرعية 
ب�ساأن خيارات التاأمني التكافلي من قبل اللجنة ال�سرعية اخلا�سة بـFWU، كما اأنه على FWU حتديث لهذه الفتوى ب�سورة دورية توؤكد تطابق خيارات منتجات اإعادة التاأمني التكافلي مع 

اأحكام ال�سريعة.

:FWU واجبات

FWU بتزويد ال�سركة باخلدمات الإدارية والت�سغيلية  FWU على النرتنت. كما تلتزم  FWU بتزويد ال�سركة باإمكانية الدخول التقني على موقع ونظام مبيعات واإدارة منتجات  تلتزم 
والتقنية وامل�ساندة وال�سيانة ب�ساأن هذا املوقع وهذا النظام.

واجبات الشركة:

تلتزم ال�سركة بتطوير خطط وا�سرتاتيجيات ت�سويقية وعر�س املنتجات وبيعها وتوزيعها مبا يتوافق مع اأحكام ال�سريعة.

اتفاقية التوزيع والخدمات  2-6-12

اأبرمت �سركة الأهلي للتكافل اتفاقية ب�ساأن توزيع وخدمات منتجات التاأمني التكافلي يف اململكة العربية ال�سعودية مع كل من البنك الأهلي التجاري )»البنك الأهلي«( و�سركة اإف دبليو يو 
اإيه جي )»FWU«( بتاريخ 2007/12/11م.

بنود أساسية في االتفاقية:

FWU والتي �سيتم توزيعها يف اململكة العربية ال�سعودية  مبوجب هذه التفاقية تقوم ال�سركة بتقدمي منتجات التاأمني احلماية و الدخار والتي مت تطويرها وتقدميها وخدمتها من قبل 
بوا�سطة وكالء البنك الأهلي.

مدة التفاقية هي )10( ع�سر �سنوات تتجدد تلقائًيا ملدة )5( خم�ض �شنوات اإال اإذا خاطب اأي طرف الطرف االآخر برغبته االإنهاء قبل )9( ت�سعة اأ�سهر من تاريخ التجديد، كما ميكن 
اإنهاء االتفاقية ل�شبب مقبول من قبل اأي طرف اإذا اأ�شبح الطرف االآخر مفل�شًا اأو عند خمالفته بند جوهري يف االتفاقية بحيث مل يتم اإزالة املخالفة اأو تعوي�شها خالل 45 يوًما من تاريخ 

الإخطار بها.

تخ�سع التفاقية لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية، ويف حال اأي نزاع فيتم عندها اللجوء للتحكيم يف جنيف ب�سوي�سرا مبوجب اأحكام قواعد حتكيم غرفة التجارة الدولية )باري�س(.

الملكية الفكرية:

املنتجات حمل التفاقية هي ملكية فكرية خا�سة بـ FWU وتظل مملوكة لها، ول ميكن اإجراء اأي تعديل على اأي منتج دون موافقة من FWU، كما ل يجوز لل�سركة ول للبنك الأهلي ا�ستخدام 
املنتجات لأي غر�س اأو �سبب غري ما ن�ست عليه التفاقية اإل اإذا مت احل�سول على موافقة FWU. ولي�س لل�سركة اأو البنك الأهلي اأي ح�سة متلك اأو رغبة متلك اأو اأي حقوق اأًيا كانت ذات 

.FWUسلة باملنتجات اأو اأي ملكية فكرية خا�سة بـ�
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التعيين:

عينت ال�سركة مبوجب هذه التفاقية البنك الأهلي كوكيل ح�سري لها لعر�س منتجات التاأمني ملوؤمنني حمتملني يف اململكة العربية ال�سعودية، ول يجوز لل�سركة ول FWU اأن تفاو�س اأو تعر�س 
اأو تدخل يف اإجراءات ت�سمل على �سبيل املثال ل احل�سر ترتيبات تقدمي وعر�س منتجات مع اأية �سركة تاأمني اأو موزع يف اململكة العربية ال�سعودية ب�ساأن منتجاتها حتى انتهاء هذه التفاقية.

واجبات الشركة:

على ال�سركة م�ساعدة البنك الأهلي يف احل�سول على اإقرار مطابقة اأحكام ال�سريعة من قبل اللجنة ال�سرعية اخلا�س بالبنك الأهلي فيما يتعلق بتوزيع املنتجات. كما على ال�سركة تزويد 
البنك الأهلي بهذه املنتجات لتوزيعها.

واجبات البنك األهلي:

على البنك الأهلي عر�س وت�سويق وبيع منتجات ال�سركة لعمالء حمتملني يف اململكة العربية ال�سعودية والت�سرف مبا يتوافق واأحكام وبنود هذه التفاقية، كما على البنك الأهلي اأن يبذل 
ق�سارى جهده لتوفري اليد العاملة والتجهيزات الت�سويقية واملالية الالزمة لتتمكن ال�سركة من حتقيق اأهدافها.

:FWU واجبات

على FWU تزويد الوكيل بامل�ساعدة التقنية ب�ساأن موقع ونظام مبيعات واإدارة منتجات FWU على النرتنت، كما اأن FWU م�سوؤولة عن تدريب موظفي البنك الأهلي فيما يتعلق باملنتجات، 
.FWUاأن تفاو�س )فيما يتعلق باملنتجات والتفاقية( ترتيبات اإعادة التاأمني التكافلي مع �سركات اإعادة تاأمني ُمقّيمة ومرخ�سة ومعتمدة من قبل اللجنة ال�سرعية لـ FWU وعلى

اتفاقية إعادة التكافل  3-6-12

اأبرمت ال�شركة اتفاقية اإعادة التكافل على احلماية و االدخار مع �شركة هانوفر ركفري�شت�شرجن اآكتينجي�ش�شافت )»هانوفر ري«( بتاريخ 2007/09/25م. وت�ستند التفاقية على مبداأ الوكالة 
عماًل باأحكام ال�سريعة. هانوفر ري من مزودي تاأمني اإعادة التكافل ومقرها يف هانوفر، اأملانيا.

بنود أساسية في االتفاقية:

تغطي التفاقية جميع عقود تكافل احلماية و الدخار املقبولة والتي دخلت فيها ال�سركة. ويغطي اإعادة التاأمني الذي تقدمه هانوفر ري املخاطر املالية ب�سبب وفاة املوؤمن. وتقا�سم املخاطر 
بني ال�سركة وهانوفر ري ي�ستند يف كل حالة اإلى املخاطر وم�ساهمة هانوفر ري يف اأي عقد. ويكون تق�سيم املخاطر ثابتًا طوال مدة كل عقد.

على هانوفر ري اأن تن�ساأ وتدير »�سندوق اإعادة التكافل« ت�سارك فيه جميع �سركات التاأمني التكافلي للحماية و الدخار لتقدمي تعوي�سات اإعادة التكافل والذي يدفع هذا ال�سندوق مبوجبه 
اإعادة التكافل لت�سوية كامل  اإعادة التكافل فتقدم هانوفر ري قر�س ح�سًنا ل�سندوق  اإعادة التكافل غري كافيًا لتلبية مطالبات  اإعادة التكافل. واإذا كان ر�سيد �سندوق  جميع مطالبات 

مطالبات اإعادة التكافل. ويتم رد القر�س احل�سن يف نهاية العام امليالدي من فوائ�س �سندوق اإعادة التكافل، اإن وجدت.

ت�سري التفاقية ملدة )5( خم�س �سنوات، ويجوز لأي من الطرفني اإنهاء التفاق مبوجب اإ�سعار م�سبق مبدة 12 �سهًرا قبل نهاية التفاقية. كما يجوز لأي من الطرفني اإنهاء التفاقية يف اأي 
وقت عن طريق تقدمي اإ�شعار خطي باالإلغاء اإلى الطرف االآخر اإذا: )1( اأخل الطرف االآخر باالتفاقية،     )2( تغيري ال�شيطرة على الطرف االآخر، اأو )3( حدث ظرف معني مينع الطرفني 

من حتقيق بنود التفاقية. اإذا مل ينهي اأي من الطرفني التفاقية فتتجدد تلقائًيا ملدة )5( خم�س �سنوات اأخرى.

ا اإعادة تاأمني  يجب على ال�سركة الحتفاظ بن�سبة 10% من منافع كل منتج من منتجات التاأمني التكافلي للحماية و الدخار وذلك بحد اأق�سى قدره 5.000 دولر اأمريكي. على ال�سركة اأي�سً
90% من جميع ا�ستحقاقات التاأمني التكافلي مع مراعاة حدود الحتفاظ بهذه ال�ستحقاقات. بالن�سبة ملنافع التكافل التي تتجاوز 50.000 دولر اأمريكي على املوؤمن الواحد على احلياة 

فيجب اإعادة التاأمني عليها بن�سبة 100%. ويكون احلد التعاقدي لالتفاق مع اأي موؤمن واحد هو املنفعة التكافلية الأولية عند بدء العقد التكافل بقيمة 1.000.000  يورو.

ترتيبات لجنة الرقابة الشرعية  4-6-12

تتكون جلنة الرقابة ال�سرعية لل�سركة من كل من ف�سيلة:

ال�سيخ عبداهلل بن �سليمان املنيع	 
ال�سيخ حممد بن علي القري	 
ال�سيخ عبداهلل بن عبدالعزيز امل�سلح	 

ولي�س لدى ال�سركة اأي وظيفة اأو خدمة اأو عقود مع اأع�ساء جلنة الرقابة ال�سرعية. وهي تتوا�سل مع اللجنة على اأ�سا�س كل حالة على حدة عند طرح منتجات جديدة. وتقوم جلنة الرقابة 
ال�سرعية بدرا�سة الطلب وحتليله وتقدمي املوافقة عليه. ويتم حتديد اأجر جلنة الرقابة ال�سرعية على اأ�سا�س اجلهد املبذول يف درا�سة املنتجات املقرتحة.
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عقد تأجير المقر الرئيس للشركة  5-6-12

وقعت �سركة الأهلي للتكافل )امل�ستاأجر( ومركز اخلالدية لالأعمال )املوؤجر( عقد ا�ستئجار ملقرها الرئي�س بتاريخ 1429/08/10هـ )املوافق 2008/08/11م(. تبلغ امل�ساحة امل�ستاأجرة 
1.020 مرت مربع وهي لالأغرا�س املكتبية. تخ�سع اتفاقية التاأجري لأنظمة وقوانني اململكة العربية ال�سعودية. مدة ال�ستئجار هي )5( خم�سة �سنوات تبداأ يف 2009/02/01م وتنتهي يف 

2014/01/31م.

اتفاقيات أخرى  6-6-12

برن�مج تك�فل �ل�هلي لرع�ية �ملجموعة ملوظفي �لبنك �ل�هلي �لتج�ري �

اأن�ساأت ال�سركة برنامج تاأمني تكافلي للمجموعات يغطي جميع موظفي البنك الأهلي العاملون بنظام دوام اليوم الكامل والعاملون ب�سورة دائمة )ولي�سوا موظفون موؤقتون( طاملا اأنهم على 
راأ�س العمل بقيمة اإجمالية جممعة تبلغ 2.614.150.000 ريال. مدة الربنامج متتد من 1 يناير 2011م اإلى 31 دي�سمرب 2011م ومينح الربنامج الأع�ساء مبميزات التغطية التي ت�سكل 

ب�سورة اأ�سا�سية حماية مالية خالل فرتة التاأمني.

ترتيب�ت ت��مينية )�لت��مين�ت �لتي تغطي �ل�سركة( �

والأدوات 	  والديكور  والتجهيزات  والأثاث  والأجهزة  املوقع  والتح�سينات على  الإيجار  الأ�سرار على  يغطي  والذي  للتاأمني  التعاونية  �سركة  العر�سي من  ال�سرر  تاأمني  ال�سركة  لدى 
واالآليات واملعدات املكتبية واأجهزة الهاتف واأجهزة احلا�شب االآيل ب�شاأن اأية خ�شائر ت�شل اإلى قيمة اإجمالية مبقدار 5.870.441 ريال على اأنه هناك خ�سم بقيمة 5.000 ريال مقابل 

كل خ�سارة. يجدد عقد التاأمني ب�سكل �سنوي، وهو �ساري حتى تاريخ 2012/01/12م.
لدى ال�سركة تاأمني على امل�سوؤولية العامة وعلى م�سوؤولية )عواقب( املنتجات من �سركة التعاونية للتاأمني والذي يغطي الأ�سرار على املمتلكات وعلى الأ�سرار اجل�سدية لأي طرف 	 

ثالث يح�سل داخل اأي مكان تابع لل�سركة بحد اأعلى 1.000.000 ريال للمطالبة الواحدة و2.000.000 ريال ملجمل املطالبات على اأنه هناك خ�سم بقيمة 5.000 ريال مقابل كل 
خ�سارة. يجدد عقد التاأمني ب�سكل �سنوي، وهو �ساري حتى تاريخ 2012/01/12م.

العالمات التجارية وبراءات االختراع وحقوق الملكية الفكرية  7-6-12

مبوجب اتفاقية التوزيع املربمة مع كل من البنك الأهلي التجاري )»البنك الأهلي«( و�سركة اإف دبليو يو اإيه جي )»FWU«(، لل�سركة احلق يف تقدمي منتجات تاأمينية تعترب ملكية فكرية لـ
FWU وذلك بتقدميها اإلى البنك الأهلي لتوزيعها وبيعها ملوؤمنني حمتملني يف اململكة العربية ال�سعودية.

ولل�سركة اأن ت�ستعمل ح�سريًا ا�سم »�سركة الأهلي للتكافل« مبوجب ال�سجل التجاري ال�سادر من ِقَبل وزارة التجارة وال�سناعة وترخي�س الهيئة العامة لال�ستثمار.

ل يوجد لل�سركة اأية حقوق ملكية فكرية اأخرى م�سجلة، ول تعتمد ال�سركة يف ن�ساطها على اأية ممتلكات معنوية قّيمة كالعالمات التجارية، وبراءات الخرتاع، وحقوق الطبع اأو اأية ملكيات 
فكرية اأخرى.

معامالت األطراف ذات العالقة  8-6-12

دخلت ال�سركة يف الرتتيبات التالية مع/اأو من خالل اأحد امل�ساهمون املوؤ�س�سون:

اتفاقية التعاون )راجع الق�سم 12	6	1(.	 
اتفاقية التوزيع واخلدمات )راجع الق�سم 12	6	2(.	 
برنامج التاأمني التكافلي ملوظفي البنك الأهلي التجاري )راجع الق�سم 12	6	6(.	 

لدى �سركة الأهلي للتكافل عقدين مع طرفني من الأطراف ذوي العالقة كالهما من م�ساهمي ال�سركة: )1( �سركة »اإف. دبليو. يو اإيه. جي« ومتلك 13.125% من اأ�سهم ال�سركة، و )2( 
البنك الأهلي التجاري وميلك 30% من اأ�سهم ال�سركة. وقد مت اإبرام هذه العقود يف ال�سنوات ال�سابقة ومت الوفاء بها بناء على العالقة املتوا�سلة قبل 2010م، ومت الإف�ساح عن هذه العقود 

للجهات التنظيمية املعنية. 

و�شركة »اإف. دبليو. يو« هي �شركة رائدة تعمل يف جمال اخلدمات املالية  ذات �شمعة ح�شنة ولها خربة يف منتجات تكافل احلماية واالدخار يف االأ�شواق االأوروبية واالآ�شيوية وال�شرق اأو�شطية. 
مبوجب هذه العقود، تقدم �سركة »اإف. دبليو. يو« خدمات تتعلق بتطوير املنتجات والنظم واخلدمات الفنية املقدمة ل�سركة الأهلي للتكافل. وباعتبارها �سريك موؤ�س�س، فاإن �سركة »اإف. 
دبليو. يو« يتم متثيلها يف جمل�س اإدارة �سركة الأهلي للتكافل من قبل ع�سوين غري تنفيذيني، وهما اأي�سا ع�سوان يف جمل�س اإدارة �سركة »يف اإف. دبليو. يو« واحدهما وهو د/ مانفرد جوزيف 
ديرهامير �سريك مالك لن�سبة 85% فيها، وبالتايل فقد يكون لهم م�سلحة جوهرية يف �سفقات الأطراف ذوي العالقة. وبف�سل هذه التفاقية، فقد حظيت �سركة الأهلي للتكافل ب�سريك 

اإ�سرتاتيجي واأ�سا�سي، الأمر الذي جعلها اأكرث قدرة على التناف�س من �سركات التاأمني الأخرى.

وغني عن البيان، اأن البنك الأهلي التجاري هو من اأكرب البنوك واأكرثها �سهرة يف اململكة العربية ال�سعودية حيث ي�سل اإجمايل عدد عمالئه اإلى نحو 2.2 مليون عميل، وبف�سل �سبكات 
فروعه املنت�سرة يف جميع اأنحاء اململكة العربية ال�سعودية، فاإنه يعد ال�سريك الأف�سل ل�سركة الأهلي للتكافل واملوزع احل�سري ملنتجاتها والذي يعمل على تزويد ال�سركة باخلربات يف جمال 

املبيعات والتوزيع، الأمر الذي ي�ساعد ال�سركة على اإمناء مبيعاتها. 
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والبنك الأهلي التجاري هو اأكرب م�ساهم يف �سركة الأهلي للتكافل، وميثله يف جمل�س الإدارة ثالثة من اأع�ساء جمل�س الإدارة غري التنفيذيني، وهم يف نف�س الوقت من كبار التنفيذيني لدى 
البنك الأهلي التجاري، وبالتايل فقد يكون لهم م�سلحة جوهرية يف �سفقات الأطراف ذوي العالقة. 

وخالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010 قامت �سركة الأهلي للتكافل باإبرام العقود الهامة التالية مع اأطراف ذوي عالقة:

باآالف الرياالت ال�سعودية

2009م2010م

عمليات التكافل

3.9223.647اإجمايل م�ساهمات برنامج تكافل الأهلي لرعاية املجموعة امل�ستلمةالبنك الأهلي التجاري

16.34820.197ر�سوم ا�ستحواذ مقابل توزيع املنتجاتالبنك الأهلي التجاري

9.16515.109ر�سوم دخول البنك الأهلي التجاري/ �سركة »اإف دبليو يو«

8.0615.216ر�سوم اإداريةالبنك الأهلي التجاري/ �سركة »اإف دبليو يو«

عمليات امل�ساهمني

البنك الأهلي التجاري
على ح�ساب  قيدها  واأعيد  ال�سركة  نيابة عن  وعمومية مدفوعة  اإدارية  م�ساريف 

ال�سركة 
578930

99173عمولة من مدير �سندوق ال�ستثمارالأهلي كابيتال

و�سوف تعر�س هذه العقود علي اجلمعية العامة لإقرارها.

المطالبات والدعاوى القانونية  7-12
هنالك مطالبتان لدى �سركة الأهلي للتكافل من قبل اثنني من موظفيها ال�سابقني متثالن ق�سايا عمالية، مت رفع دعوى باإحداهما ملحكمة العمل بينما مل تتحول الأخرى اإلى دعوى ق�سائية 
حتى االآن. واجلدير بالذكر اأن هاتني املطالبتان ال متثالن ق�شايا جوهرية ميكن اأن توؤثر على اأعمال ال�شركة اأو و�شعها املايل، حيث يقل اإجمايل االإلتزامات املالية املحتملة لهما معًا عن 

800 األف ريال �سعودي.    

فيما عدا ما مت ذكره اأعاله، يوؤكد اأع�ساء جمل�س الإدارة واإدارة �سركة الأهلي للتكافل باأنه لي�س هنالك اأي دعوى ق�سائية اأو مطالبة اأو حتكيم اأو اإجراءات اإدارية مماثلة قائمة اأو مهدد 
باإقامتها �سد ال�سركة. واأنه وحلد علم اأع�ساء جمل�س الإدارة واإدارة ال�سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة، فاإن ال�سركة لي�ست طرفًا يف اأي دعوى ق�سائية اأو مطالبة اأو حتكيم اأو اإجراءات 

اإدارية، جمتمعة اأو منفردة، من �ساأنها اأن توؤثر تاأثريًا جوهريًا على اأعمالها اأو و�سعها املايل.

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا  8-12

البيانات المالية  1-8-12
يقر اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة باأن املعلومات املالية املو�سحة يف هذه الن�سرة قد مت ا�ستخراجها من القوائم املالية املراجعة ل�سركة الأهلي للتكافل دون اإجراء اأي تعديل جوهري  �

عليها، واأن القوائم املالية قد مت اإعدادها وفقًا للمعايري الدولية اخلا�سة بالتقارير املالية.
عدا عن اخل�سائر املرتاكمة املو�سحة يف ق�سم »حقوق امل�ساهمني« يف �سفحة رقم »49« من هذه الن�سرة، يقر جمل�س اإدارة ال�سركة باأنه ل يوجد اأي تغيري �سلبي جوهري يف الو�سع  �

املايل والتجاري لل�سركة للفرتة املالية من 8 يوليو 2007م اإلى 31 دي�سمرب 2008م ولل�سنتني املاليتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2009م و2010م وحتى تاريخ اعتماد هذه الن�سرة.

اإلفالس والمصالح المباشرة وغير المباشرة لهم  2-8-12
يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة باأن اأيًا منهم اأو اأي من اأفراد الإدارة العليا اأو اأي اأحد من كبار التنفيذيني اأو اأمني �سر امل�سدر مل يعلن اإفال�سه يف اأي وقت من الأوقات ومل يخ�سع لإجراءات  �

اإفال�س.
عدا عن ملكية اأع�ساء جمل�س الإدارة واأع�ساء الإدارة العليا املو�سحة يف �سفحة رقم »27« و�سفحة رقم »33« من هذه الن�سرة على التوايل وما مت اإي�ساحه يف البند )12	6	8(  �

اخلا�س مبعامالت الأطراف ذات العالقة، يقر جمل�س الإدارة باأنه ل توجد م�سالح مبا�سرة اأو غري مبا�سرة لأي ع�سو من اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني واأمني ال�سر واأي 
من اأقاربهم اأو تابعيهم يف اأ�سهم ال�سركة.
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العموالت أو الخصومات أو أتعاب الوساطة  3-8-12

يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة باأنه ل توجد اأي عمولت اأو خ�سومات اأو اأتعاب و�ساطة اأو اأي عو�س غري نقدي منحتها ال�سركة، اأو اأي ع�سو يف جمموعتها خالل ال�سنتني ال�سابقتني  �
مبا�سرة لتاريخ تقدمي طلب الإدراج، تتعلق باإ�سدار اأو بيع اأي اأوراق مالية لأي من اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو اأع�ساء جمل�س الإدارة املقرتحني، اأو كبار التنفيذيني، اأو القائمني بالرتويج 

اأو اخلرباء.

التغييرات الجوهرية وانقطاع األعمال   4-8-12

يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة باأنه ل يوجد اأي انقطاع يف اأعمال ال�سركة اأو املجموعة ميكن اأن يوؤثر اأو يكون قد اأثر تاأثريًا ملحوظًا على الو�سع املايل خالل الأ�سهر الثني ع�سرة الأخرية.  �

يقر اأع�شاء جمل�ض االإدارة باأنه ال توجد نية الإجراء اأي تغيري جوهري على طبيعة ن�شاط ال�شركة املو�شح يف ن�شرة االإ�شدار هذه. �

رأس المال العامل  5-8-12

قامت ال�سركة مبراجعة املتطلبات املتوقعة من التدفقات النقدية لالأعمال وترى ال�سركة اأنه �سيكون لديها راأ�س مال عامل يكفي ملدة اإثني ع�سر �سهرًا تلي مبا�سرًة تاريخ اإ�سدار هذه الن�سرة.

األنشطة خارج المملكة  6-8-12

يقر اأع�شاء جمل�ض االإدارة باأنه لي�ض لدى �شركة االأهلي للتكافل اأي ن�شاط جتاري اأو اأية اأ�شول خارج اململكة العربية ال�شعودية. �

أدوات الدين والرهونات  7-8-12

يوؤكد اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة باأنه:

اأو 	  اأو اأية قرو�س لأجل تكون م�سمونة ب�سمان �سخ�سي، اأو غري م�سمونة ب�سمان �سخ�سي،  اأو قائمة، اأو م�سرح بها ومل يتم اإ�سدارها،  اأية اأدوات تكون �سادرة  ل توجد لل�سركة 
م�سمونة برهن، اأو غري م�سمونة برهن كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

ل توجد اأية قرو�س اأخرى اأو مديونية لل�سركة مبا يف ذلك ال�سحب على املك�سوف من احل�سابات امل�سرفية، واللتزامات حتت القبول وائتمان القبول اأو التزامات ال�سراء التاأجريي، 	 
تكون م�سمولة ب�سمان �سخ�سي، اأو غري م�سمولة ب�سمان �سخ�سي، اأو م�سمونة برهن، اأو غري م�سمونة برهن كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

ل توجد اأية رهونات اأو حقوق اأو اأعباء على ممتلكات ال�سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة.	 

ل توجد اأية التزامات حمتملة اأو �سمانات لل�سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة.	 

إقرارات أخرى  8-8-12

وفقًا للنظام الأ�سا�سي لل�سركة وامل�ستندات التاأ�سي�سية الأخرى، فاإن جمل�س الإدارة يقر باأنه: �

ل توجد اأي �سالحية تعطي اأحد اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو الرئي�س التنفيذي حق الت�سويت على عقد اأو اقرتاح تكون له فيه م�سلحة جوهرية.	 

 ال توجد اأي �شالحية تعطي اأحد اأع�شاء جمل�ض االإدارة اأو الرئي�ض التنفيذي حق الت�شويت على مكافاآت متنح لهم.	 

ل توجد اأي �سالحية جتيز لأع�ساء جمل�س الإدارة اأو لكبار التنفيذيني حق القرتا�س من ال�سركة.	 

يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة باللتزام التام باأحكام املادة 69 واملادة 70 من نظام ال�سركات. �

يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة باللتزام التام باأحكام املادة 18 من نظام حوكمة ال�سركات. �
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13-  التعهد بتغطية االكتتاب

متعهد التغطية  1-13

اسم متعهد التغطية:

�جلزيرة ك�بيت�ل
جدة، طريق املدينة، مركز امل�ساعدية التجاري

�س.ب 6277، جدة 21442
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 6692669 	 2 	 966+
فاك�س: 6618279 	 2 	 966+

www.aljaziracapital.com.sa :املوقع اللكرتوين

6.666.667 �سهم عادي.عدد أسهم حقوق األولوية:

 12 ريال لل�سهم الواحد.سعر السهم:

ملخص ترتيبات التعهد بتغطية االكتتاب  2-13
مبوجب ال�شروط والتعليمات الواردة يف اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب بني ال�شركة ومتعهد تغطية االكتتاب:

تتعهد ال�سركة ملتعهد تغطية الكتتاب باأنه يف تاريخ التخ�سي�س، �سوف ت�سدر وتخ�س�س ملتعد التغطية جميع اأ�سهم حقوق الأولوية املتعهد بتغطيتها يف هذا الكتتاب التي مل  اأ 	 
يكتتب بها امل�ساهمون امل�ستحقون والتي مل يكتتب بها امل�ساهمني امل�ستحقني كاأ�سهم اإ�سافية، وذلك ب�سعر الكتتاب.

يتعهد متعهد تغطية الكتتاب لل�سركة باأنه يف تاريخ التخ�سي�س، �سوف يقوم ب�سراء الأ�سهم املتعهد بتغطيتها يف هذا الكتتاب، والتي مل يتم الكتتاب بها من قبل امل�ساهمني ب 	 
امل�ستحقني والتي مل يكتتب بها امل�ساهمني امل�ستحقني كاأ�سهم اإ�سافية، وذلك ب�سعر الكتتاب.

الرسوم والمصاريف

تدفع ال�سركة ملتعهد تغطية الكتتاب ر�سوم تغطية على اأ�سا�س اإجمايل العوائد من طرح الكتتاب، والتي �سيتم دفعها ملتعهد التغطية وفقًا حل�س�س تغطية الكتتاب املتفق عليها. كما �ستقوم 
ال�سركة بدفع الر�سوم وامل�ساريف )املعقولة( املتعلقة بطرح الكتتاب اإلى متعهد تغطية الكتتاب.
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ملخص النظام األساسي للشركة   -14

ي�ستمل النظام الأ�سا�سي لل�سركة على الأحكام التي لها التاأثري الوارد اأدناه، ول يعتد بهذا امللخ�س كبديل عن الن�س الكامل للنظام الأ�سا�سي لل�سركة الذي ميكن معاينته يف مركز ال�سركة 
الرئي�س.

تأسيس الشـركة:

تاأ�س�ست ال�سركة طبقًا لأحكام نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية، ونظام ال�سركات وهذا النظام، �سركة م�ساهمة �سعودية بني مالكي الأ�سهم املبينة اأحكامها اأدناه:

اسم الشركة:

�سركة الأهلي للتكافل – �سركة م�ساهمة �سعودية.

الشركة:

غر�س ال�سركة هو القيام وفقًا لأحكام نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية والأنظمة والقواعد ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية مبزاولة اأعمال التاأمني التعاوين وكل 
ما يتعلق بهذه الأعمال من اإعادة تاأمني اأو توكيالت اأو متثيل اأو مرا�سلة اأو و�ساطة ولل�سركة اأن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق اأغرا�سها �سواء يف جمال التاأمني اأو ا�ستثمار 

اأموالها اأو اأن تقوم بتملك وحتريك الأموال الثابتة والنقدية اأو بيعها اأو ا�ستبدالها اأو تاأجريها بوا�سطتها مبا�سرة اأو بوا�سطة �سركات توؤ�س�سها اأو ت�سرتيها اأو بال�سرتاك مع جهات اأخرى.

ويجوز لل�سركة اأن متتلك اأو اأن تكون لها م�سلحة اأو ت�سرتك باأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول اأعماًل �سبيهة باأعمالها اأو الأعمال املالية اأو التي تعاونها على حتقيق غر�سها اأو 
تدجمها فيها اأو ت�سرتيها، وتبا�سر ال�سركة جميع الأعمال املذكورة يف هذه املادة �سواء داخل اململكة اأو خارجها.

المركز الرئيس:

يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة جدة، ويجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية نقل املركز الرئي�سي اإلى اأي مدينة اأخرى يف اململكة العربية ال�سعودية مبوافقة موؤ�س�سة النقد 
العربي ال�سعودي ولل�سركة اأن تن�سئ لها فروعًا اأو مكاتب اأو توكيالت داخل اململكة العربية ال�سعودية اأو خارجها بعد موافقة موؤ�س�سة النقد.

مدة الشركة:

مدة ال�سركة ت�سع وت�سعون )99( �سنة ميالدية تبداأ من تاريخ �سدور قرار وزير التجارة وال�سناعة باإعالن تاأ�سي�سها ويجوز اإطالة مدة ال�سركة بقرار ت�سدره اجلمعية العامة غري العادية 
قبل انتهاء هذه املدة ب�سنة على الأقل.

استخدام األموال:

ت�ستثمر ال�سركة ما يتجمع لديها من اأموال املوؤمن لهم وامل�ساهمني يف ال�سركة وفقًا للقواعد التي ي�سعها جمل�س الإدارة.

رأس مال الشركة:

راأ�س مال ال�سركة هو )100.000.000( »مائة مليون ريال �سعودي« مق�سم اإلى )10.000.000( »ع�سرة مليون �سهم« بقيمة )100.000.000( مائة مليون ريال مت�ساوية القيمة تبلغ 
قيمة كل منها )10( ع�سرة ريال �سعودي.

االكتتاب في رأس المال:

اكتتب املوؤ�س�سون مبا جمموعه )7.355.000( �سبعة ماليني وثالثمائة وخم�سة وخم�سون األف �سهم، و�سددوا قيمتها نقدًا وهي متثل )73.55%( من كامل اأ�سهم راأ�س مال ال�سركة، اأما 
الأ�سهم املتبقية والبالغ عددها )2.645.000( اثنني مليون و�ستمائة وخم�سة واأربعون األف �سهمًا بقيمة )26.450.000( �ستة وع�سرون مليون واأربعمائة وخم�سون األف ريال )%26.45 

من راأ�س املال( فقد مت طرحها لالكتتاب العام يف الفرتة من تاريخ 1428/05/02هـ )املوافق 2007/05/19م( اإلى 1428/05/11هـ )املوافق 2007/05/28م(.
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تخفيض رأس المال:

يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية، بعد موافقة اجلهات املخت�سة، تخفي�س راأ�س مال ال�سركة اإذا زاد عن حاجتها اأو اإذا منيت بخ�سائر. ول ي�سدر القرار اإل بعد تالوة تقرير 
مراقب احل�سابات عن الأ�سباب املوجبة له وعن اللتزامات التي على ال�سركة واأثر التخفي�س يف هذه اللتزامات ويبني القرار طريقة التخفي�س. واإذا كان التخفي�س نتيجة زيادة راأ�س املال 
عن حاجة ال�سركة وجبت دعوة الدائنني اإلى اإبداء اعرتا�ساتهم عليه خالل �ستني يومًا من تاريخ  ن�سر قرار التخفي�س يف جريدة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�س لل�سركة.

فاإذا اعرت�ض اأحدهم وقدم اإلى ال�شركة م�شتنداته يف امليعاد املذكور وجب على ال�شركة اأن توؤدي اإليه دينه اإذا كان حااًل اأو اأن  تقدم له �شمانًا كافيًا للوفاء به اإذا كان اآجاًل.

تداول األسهم:

جميع اأ�سهم ال�سركة قابلة للتداول وفقًا للقواعد واللوائح والتعليمات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية وا�ستثناء من ذلك ل يجوز تداول الأ�سهم النقدية التي يكتتب بها املوؤ�س�سون قبل ن�سر 
القوائم املالية عن ثالث �سنوات ماليات كامالت ل تقل كل منها عن اثني ع�سر �سهرًا من تاريخ تاأ�سي�س ال�سركة، وت�سري هذه الأحكام على ما يكتتب به املوؤ�س�سون يف حالة زيادة راأ�س املال 
قبل انق�شاء فرتة احلظر، ومع ذلك يجوز خالل فرتة احلظر نقل ملكية االأ�شهم النقدية وفقًا الأحكام بيع احلقوق من اأحد املوؤ�ش�شني اإلى موؤ�ش�ض اآخر اأو اإلى اأحد اأع�شاء جمل�ض االإدارة 

لتقدميها ك�سمان لالإدارة اأو اإلى ورثة اأحد املوؤ�س�سني يف حالة وفاته اإلى الغري.

أسهم الضمان:

يقدم ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة اأ�سهم �سمان بحد اأدنى )5.000( خم�شة اآالف �شهم مقابل العقود التي تن�شاأ بينه وبني ال�شركة، والتي متت املوافقة عليها من قبل اجلمعية العامة العادية، 
وي�سمل حق احلجز هذا ما قد يكون لالأ�سهم املحجوزة من ح�س�س يف الأرباح واجبة الأداء.

بيع أسهم الضمان:

يحق ملجل�ض االإدارة بعد موافقة اجلهات املخت�شة عن ممار�شته حق حجز االأ�شهم املقدمة ك�شمان من اأع�شاء جمل�ض االإدارة مقابل العقود التي تن�شاأ بينهم وبني ال�شركة اأو يبيعها ب�شرط 
اأن يكون الدين قد ا�ستحق وبعد توجيه النداء الثاين بخطاب م�سجل اإلى املدين �ساحب الأ�سهم، يطلب فيه ت�سديد الدين خالل اأ�سبوعني فاإذا رف�س فلمجل�س الإدارة بيعها عن طريق نظام 

تداول الأ�سهم على اأن ي�سدد من ثمن الأ�سهم املباعة جميع الديون واللتزامات املطلوبة لل�سركة، ثم يدفع الر�سيد ) اإن وجد ( اإلى ذلك امل�ساهم اأو وليه اأو اإلى منفذ و�سيته اأو ورثته.

تكوين مجلس اإلدارة:

يتولى اإدارة ال�سركة جمل�س اإدارة موؤلف من اأحد ع�سر ع�سوًا تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ل تزيد عن ثالث �سنوات، ول يخل ذلك التعيني بحق ال�سخ�س املعنوي يف ا�ستبدال من ميثله 
يف املجل�س، وا�ستثناء من ذلك تعني اجلمعية التاأ�سي�سية اأول جمل�س اإدارة لفرتة ثالث �سنوات تبداأ من تاريخ �سدور القرار الوزاري ال�سادر باإعالن تاأ�سي�س ال�سركة.

اتفاقية اإلدارة والخدمات الفنية:

تعقد ال�سركة	بعد موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 	 اتفاقية لإدارة اخلدمات الفنية مع �سركة اأو اأكرث من ال�سركات املوؤهلة يف جمال التاأمني ملدة خم�س �سنوات قابلة للتجديد ملدة 
اأو مدد اأخرى يحددها جمل�س اإدارة ال�سركة.

شغور العضوية:

تنتهي ع�شوية جمل�ض االإدارة بانتهاء مدة التعيني اأو اال�شتقالة اأو الوفاة اأو اإذا ثبت ملجل�ض االإدارة اأن الع�شو قد اأخل بواجباته بطريقة ت�شر مب�شلحة ال�شركة ب�شرط اأن يقرتن ذلك مبوافقة 
اجلمعية العامة العادية، اأو بانتهاء ع�سويته وفقا لأي نظام اأو تعليمات �سارية يف اململكة، اأو بتغيبه عن ح�سور اأكرث من ثالث جل�سات متتالية بدون عذر يقبله جمل�س الإدارة اأو اإذا حكم 
ب�سهر اإفال�سه اأو اإع�ساره اأو قدم طلبًا للت�سوية مع دائنيه اأو توقف عن دفع ديونه اأو اأ�سبح فاقد ال�سعور اأو اأ�سيب مبر�س عقلي اأو اإذا ثبت ارتكابه عماًل خماًل بالأمانة والأخالق اأو اأدين 
بالتزوير. واإذا �سغر مركز اأحد اأع�ساء املجل�س كان للمجل�س اأن يعني ع�سوًا يف املركز ال�ساغر، على اأن يعر�س هذا التعيني على اجلمعية العامة العادية يف اأول اجتماع لها، ويكمل الع�سو 
اجلديد مدة �سلفه فقط. واإذا نق�س عدد اأع�ساء جمل�س الإدارة عن الن�ساب الالزم ل�سحة اجتماعاته، وجب دعوة اجلمعية العامة العادية يف اأقرب وقت لتعيني العدد الالزم من الأع�ساء.

سلطات مجلس اإلدارة:

مع مراعاة الخت�سا�سات املقررة للجمعية العامة، يكون ملجل�س الإدارة اأو�سع ال�سلطات يف اإدارة ال�سركة، كما يكون له يف حدود اخت�سا�سه اأن يفو�س واحدا اأو اأكرث من اأع�سائه اأو من 
الغري يف مبا�سرة عمل اأو اأعمال معينة.
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مكافآت مجلس اإلدارة:

تكون مكافاأة رئي�س جمل�س الإدارة مقابل اخلدمات التي يقوم بها مبلغ )180.000ريال ( مائة وثمانون األف ريال �سعودي �سنويًا، كما تكون مكافاأة كل ع�سو من اأع�ساء جمل�س الإدارة مقابل 
اخلدمات التي يقوم بها مبلغ )120.000 ريال ( مائة وع�سرون األف ريال �سعودي �سنويًا.

ويدفع لكل من الرئي�س وكل ع�سو مبلغ )3.000 ريال ( ثالثة اآالف ريال �شعودي عن كل اجتماع يح�شره من اجتماعات املجل�ض، ومبلغ )1.500 ريال ( األف وخم�سمائة ريال �سعودي عن 
كل اجتماع يح�سره من اجتماعات اللجنة التنفيذية.

كما تدفع ال�سركة لكل من رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة النفقات الفعلية التي يتحملونها من اأجل ح�سور اجتماعات املجل�س اأو اللجنة التنفيذية مبا يف ذلك م�سروفات ال�سفر والإقامة 
والإيواء. ويف كل الأحوال ل يجوز اأن يزيد جمموع ما ي�سرف للرئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة عن )5%( من �سايف الأرباح، ويجب على ال�سركة التاأكد من اإر�سال كافة التفا�سيل الكتابية 
للمكافاآت والتعوي�شات املقرتحة جلميع امل�شاهمني قبل انعقاد اجلمعية العمومية التي تطرح فيها تلك املكافاآت والتعوي�شات للت�شويت عليها، كما اأنه على ال�شركة التاأكد من موافقة اجلمعية 
العمومية على �شروط املكافاآت والتعوي�شات يف جمعية عمومية ال يكون لع�شو جمل�ض االإدارة املعني اأو اأحد كبار االأع�شاء املنتدبني حق الت�شويت فيها على هذه ال�شروط. ويجوز تعديل 

مكافاآت اأع�شاء جمل�ض االإدارة مبوافقة اجلمعية العامة غري العادية للم�شاهمني.

الرئيس والعضو المنتدب:

يعني جمل�س الإدارة من بني اأع�سائه رئي�سًا له، ويعني املجل�س ع�سوًا منتدبًا لل�سركة �سواء من اأع�ساء املجل�س اأو من غريهم، ويحق لهما التوقيع عن ال�سركة وتنفيذ قرارات املجل�س، ويخت�س 
رئي�س جمل�س الإدارة اأو الع�سو املنتدب بتمثيل ال�سركة اأمام الق�ساء والغري، ولأي منهما حق توكيل غريه يف عمل اأو اأعمال معينة، ويتولى الع�سو املنتدب الإدارة التنفيذية لل�سركة، ويحدد 

جمل�ض االإدارة الرواتب والبدالت واملكافاآت لكل من رئي�ض املجل�ض والع�شو املنتدب وفقًا اإلى ما هو مقرر يف املادة )17(.

لجنة المراجعة:

ي�سكل جمل�س الإدارة جلنة للمراجعة ل يقل عدد اأع�سائها عن )3( ثالثة اأع�ساء ول يزيد عن )5( خم�سة اأع�ساء من غري الأع�ساء املنتدبني على اأن يكون اأغلبهم من خارج جمل�س الإدارة 
وح�سب ما تقره موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ووزارة التجارة وال�سناعة وهيئة ال�سوق املالية.

اللجنة التنفيذية:

ي�سكل جمل�س الإدارة جلنة تنفيذية ل يقل عدد اأع�سائها عن )3( ثالثة اأع�ساء ول يزيد عن )5( اأع�ساء، ويختار اأع�ساء اللجنة التنفيذية من بينهم رئي�س اللجنة الذي - 1
يراأ�ض اجتماعاتها، ويف حالة غيابه تختار اللجنة رئي�شًا موؤقتًا لها من بني اأع�شائها احلا�شرين ولع�شو اللجنة التنفيذية اأن ينيب عنه ع�شوًا اآخرًا له احلق بالت�شويت ولثالث 

اجتماعات فقط وتكون مدة ع�سوية اللجنة التنفيذية هي مدة الع�سوية يف املجل�س ومياًل املجل�س املركز الذي يخلو يف اللجنة التنفيذية.

مع مراعاة اأي تعليمات ت�سعها موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اأو ي�سعها جمل�س اإدارة ال�سركة، تبا�سر اللجنة التنفيذية كل ال�سلطات التي تقررها املوؤ�س�سة اأو املجل�س، وتعاون - 2
اللجنة التنفيذية ع�سو جمل�س الإدارة املنتدب اأو املدير العام يف حدود ال�سلطات املقررة لها.

ال يكون اجتماع اللجنة التنفيذية �شحيحًا اإال اإذا ح�شره اثنان على االأقل بطريقة االأ�شالة اأو االإنابة ب�شرط اأن ال يقل عدد احلا�شرين باأنف�شهم عن اثنان. وت�شدر قرارات - 3
اللجنة التنفيذية باالإجماع ويف حالة اخلالف ت�شدر باأغلبية اأ�شوات ثلثني االأع�شاء احلا�شرين املمثلني. وتعقد اللجنة اجتماعاتها من وقت الآخر كلما راأى رئي�شها �شرورة 
عقدها على اأن تعقد �ستة اجتماعات على الأقل �سنويًا، ويعقد الجتماع يف اأي وقت اإذا طلب ذلك اثنان من الأع�ساء على الأقل. وي�سدر القرار باملوافقة عليه اإذا وافق عليه 

كتابة اثنان من اأع�ساء اللجنة.

اجتماعات المجلس:

يجتمع املجل�س يف املركز الرئي�س لل�سركة بدعوة من رئي�سه ومتى طلب اإليه ذلك اثنان من الأع�ساء ويجب اأن تكون الدعوة موثقة بالطريقة التي يراها املجل�س. ويجوز اأن تنعقد املجل�س 
خارج مقر ال�سركة على اأن يجتمع املجل�س اأربع مرات على الأقل خالل ال�سنة املالية الواحدة ول يجوز اأن تنق�سي اأربعة اأ�سهر بدون انعقاد املجل�س.

النصاب والتمثيل:

ال يكون اجتماع املجل�ض �شحيحًا اإال اإذا ح�شره على االأقل ثلثي االأع�شاء باأنف�شهم اأو بطريق االإنابة ب�شرط اأن يكون عدد احلا�شرين باأنف�شهم اأربعة اأع�شاء على االأقل، ومع مراعاة ما ورد 
يف املادة )15( من هذا النظام للع�شو اأن ينيب عنه ع�شوًا اآخر يف ح�شور اجتماعات املجل�ض ويف الت�شويت فيها.
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قرارات المجلس:

ت�سدر قرارات املجل�س بالإجماع ويف حالة اخلالف باأغلبية ثلثي اأ�سوات الأع�ساء احلا�سرين واملمثلني على الأقل. وللمجل�س اأن ي�سدر القرارات بالت�سويت عليها بالتمرير اإل اإذا طلب 
الأع�ساء كتابة عقد اجتماع للمداولة فيها، ويف هذه احلالة تعر�س هذه القرارات على جمل�س الإدارة يف اأول اجتماع تال له. وعلى اأي ع�سو من اأع�ساء جمل�س الإدارة الذي تكون له م�سلحة 
�سخ�سية مبا�سرة اأو غريه مبا�سرة يف اأي اأمر اأو اقرتاح معرو�س على املجل�س اأو اللجنة التنفيذية اأن يبلغ املجل�س اأو اللجنة طبيعة م�سلحته يف الأمر املعرو�س، وعليه بدون ا�ستبعاده من 

العدد الالزم ل�سحة الجتماع المتناع عن ال�سرتاك يف املداولت والت�سويت يف املجل�س اأو اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالأمر اأو القرتاح.

مداوالت المجلس:

تثبت مداولت املجل�س وقراراته يف حما�سر يوقعها رئي�س املجل�س وال�سكرتري وتدون هذه املحا�سر يف �سجل خا�س يوقعه رئي�س املجل�س وال�سكرتري.

عقود التأمين:

ل يجوز لأع�ساء املجل�س اأن يربموا مع ال�سركة عقود تاأمني لهم م�سلحة فيها اإل مبوافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

المستشارون:

يجب على جمل�س الإدارة اأن يعني �سكرتريًا للمجل�س. كما يجوز للمجل�س اأن يعني م�ست�سارًا له اأو اأكرث يف خمتلف �سوؤون ال�سركة ويحدد املجل�س مكافاأتهم.

المسؤولية:

يكون كل من رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة والع�سو املنتدب وع�سو جمل�س اإدارتها م�سئولني كل يف حدود اخت�سا�سه عن خمالفة اأحكام هذا النظام.

جمعيات المساهمين:

اجلمعية العامة املكونة تكوينًا �سحيحًا متثل جميع امل�ساهمني ، وتنعقد يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�س لل�سركة، ولكل مكتتب اأيًا كان عدد اأ�سهمه حق ح�سور اجلمعية التاأ�سي�سية 
بطريق االأ�شالة اأو نيابة عن غريه من املكتتبني، كما اأن لكل م�شاهم حائز ع�شرين �شهمًا اأو اأكرث حق ح�شور اجلمعية العامة، وللم�شاهم اأن يوكل عنه م�شاهمًا اآخر من غري اأع�شاء جمل�ض 

الإدارة حل�سور اجلمعية العامة.

مهام الجمعية العامة:

تخت�ض اجلمعية التاأ�شي�شية باالأمور االآتية:

التحقق من الكتتاب بكل راأ�س املال ومن الوفاء وفقًا لأحكام هذا النظام باحلد الأدنى من راأ�س املال وبالقدر امل�ستحق من قيمة الأ�سهم.- 1

و�سع الن�سو�س النهائية لنظام ال�سركة، ولكن ل يجوز للجمعية اإدخال تعديالت جوهرية على النظام املعرو�س عليها اإل مبوافقة جميع املكتتبني املمثلني فيها.- 2

تعيني اأع�ساء اأول جمل�س اإدارة لل�سركة.- 3

تعيني مراقبي ح�سابات لل�سركة وحتديد اأتعابهم.- 4

املداولة يف تقرير املوؤ�س�سني عن الأعمال والنفقات التي اقت�ساها تاأ�سي�س ال�سركة.- 5

مهام الجمعية العامة غير العادية:

تخت�س اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام ال�سركة با�ستثناء الأحكام املحظور عليها تعديلها نظامًا، ولها اأن ت�سدر قرارات يف الأمور الداخلة يف اخت�سا�س اجلمعية العامة العادية 
وذلك بنف�ض ال�شروط واالأو�شاع املقررة للجمعية االأخرية.

مهام الجمعية العامة العادية:

فيما عدا الأمور التي تخت�س بها اجلمعية العامة غري العادية، تخت�س اجلمعية العامة العادية بجميع الأمور املتعلقة بال�سركة وتعقد مرة على الأقل يف ال�سنة خالل ال�ستة اأ�سهر التالية 
لنتهاء ال�سنة املالية لل�سركة، ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية اأخرى لالجتماع كلما دعت احلاجة اإلى ذلك.
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نصاب الجمعية العامة العادية:

ل يكون انعقاد اجلمعية العامة العادية �سحيحًا اإل اإذا ح�سر م�ساهمون ميثلون ن�سف راأ�س مال ال�سركة على الأقل فاإذا مل يتوفر هذا الن�ساب يف الجتماع الأول وجهت الدعوة اإلى اجتماع 
ثان يعقد خالل الثالثني يومًا التالية لالجتماع ال�سابق وتن�سر هذه الدعوة بالطريقة املن�سو�س عليها يف املادة )88( من نظام ال�سركات ويعترب الجتماع الثاين �سحيحًا اأيا كان عدد 

الأ�سهم املمثلة فيه.

نصاب الجمعية العامة غير العادية:

ل يكون انعقاد اجلمعية العامة غري العادية �سحيحًا اإل اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون ن�سف من راأ�س مال ال�سركة على الأقل، فاإذا مل يتوفر هذا الن�ساب يف الجتماع الأول وجهت الدعوة 
اإلى اجتماع ثان بنف�س الأو�ساع املن�سو�س عليها يف املادة ال�سابقة ويكون الجتماع الثاين �سحيحا اإذا ح�سره عدد من امل�ساهمني ميثل ربع راأ�س املال على الأقل.

حقوق التصويت:

حت�سب الأ�سوات يف اجلمعية التاأ�سي�سية واجلمعيات العامة العادية وغري العادية على اأ�سا�س �سوت لكل �سهم.

قرارات الجمعية:

ت�سدر القرارات يف اجلمعية التاأ�سي�سية والعادية بالأغلبية املطلقة لالأ�سهم املمثلة فيها، ومع ذلك فاإنه اإذا تعلقت هذه القرارات بتقييم ح�س�س عينية اأو مزايا خا�سة لزمت موافقة اأغلبية 
املكتتبني باأ�سهم نقدية التي متثل ثلثي الأ�سهم املذكورة بعد ا�ستبعاد ما اكتتب به مقدمو احل�س�س العينية اأو امل�ستفيدون من املزايا اخلا�سة، ول يكون لهوؤلء راأي يف هذه القرارات ولو كانوا 
من اأ�سحاب الأ�سهم النقدية، كما ت�سدر القرارات يف اجلمعية العامة غري العادية باأغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة يف الجتماع اإل اإذا كان القرار متعلقًا بزيادة اأو بتخفي�س راأ�س املال اأو باإطالة 
مدة ال�سركة اأو بحل ال�سركة قبل املدة املحددة يف نظامها اأو باإدماجها يف �سركة اأو يف موؤ�س�سة اأخرى فال يكون القرار �سحيحًا اإل اإذا �سدر باأغلبية ثالثة اأرباع الأ�سهم املمثلة يف الجتماع.

إجراءات الجمعية العامة:

يراأ�س اجلمعية العامة رئي�س جمل�س الإدارة وعند غيابه يراأ�سها من ينيبه يف ذلك، ويعني الرئي�س �سكرتريًا لالجتماع وجامعًا اأو جامعني لالأ�سوات ويحرر باجتماع اجلمعية العامة حم�سر 
يت�سمن اأ�سماء امل�ساهمني احلا�سرين اأو املمثلني وعدد الأ�سهم التي يف حيازتهم بالأ�سالة اأو الوكالة وعدد الأ�سوات املقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأ�سوات التي وافقت عليها اأو 

خالفتها وخال�سة وافية للمناق�سة التي دارت يف الجتماع وتدون املحا�سر ب�سفة منتظمة عقب كل اجتماع يف �سجل خا�س يوقعه رئي�س اجلمعية و�سكرتريها وجامع الأ�سوات.

تعيين مراقب الحسابات:

تعني اجلمعية العامة �سنويًا اثنني من مراقبي احل�سابات املرخ�س لهم مبزاولة املهنة يف اململكة وحتدد اأتعابهما ويجوز لها اإعادة تعيينهما.

الوصول إلى السجالت:

ملراقب احل�سابات يف كل وقت حق الإطالع على دفاتر ال�سركة و�سجالتها وغري ذلك من الوثائق وله اأن يطلب البيانات والإي�ساحات التي يرى �سرورة احل�سول عليها وله اأن يحقق موجودات 
ال�سركة والتزاماتها.

تقرير مراقب الحسابات:

على مراقب احل�سابات اأن يقدم اإلى اجلمعية العامة ال�سنوية تقريرًا ي�سمنه موقف ال�سركة من متكينه من احل�سول على البيانات والإي�ساحات التي طلبها وما يكون قد ك�سفه من خمالفات 
لأحكام نظام ال�سركات اأو نظام ال�سركة وراأيه يف مدى مطابقة ح�سابات ال�سركة للواقع.

السنة المالية:

تبداأ �سنة ال�سركة املالية من الأول من يناير من كل �سنة وينتهي بنهاية دي�سمرب من نف�س ال�سنة على اأن تبداأ ال�سنة املالية الأولى من تاريخ القرار الوزاري ال�سادر باإعالن تاأ�سي�س ال�سركة 
وتنتهي يف 31 دي�سمرب يف العام التايل.
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الحسابات السنوية:

يعد جمل�ض االإدارة يف نهاية كل �شنة مالية جردا لقيمة اأ�شول ال�شركة وخ�شومها يف التاريخ املذكور كما يعد القوائم املالية وتقريرا عن ن�شاط احلركة ومركزها املايل عن ال�شنة املالية 
املنق�سية ويت�سمن هذا التقرير الطريقة التي يقرتحها لتوزيع الأرباح ال�سافية وذلك خالل فرتة ل تتجاوز اأربعني يومًا عن نهاية الفرتة املالية ال�سنوية التي ت�سملها تلك القوائم وي�سع 
املجل�س هذه الوثائق حتت ت�سرف مراقب احل�سابات قبل املوعد املحدد لنعقاد اجلمعية العامة بخم�سة وخم�سني يومًا على الأقل. ويوقع رئي�س جمل�س الإدارة على الوثائق املذكورة وتودع 
يف املركز الرئي�س لل�سركة حتت ت�سرف امل�ساهمني قبل املوعد املحدد لنعقاد اجلمعية العامة بخم�سة وع�سرين يومًا على الأقل. وعلى رئي�س جمل�س الإدارة اأن ين�سر يف �سحيفة يومية توزيع 
يف املركز الرئي�س لل�سركة القوائم املالية وخال�سة وافية عن تقرير جمل�س الإدارة والن�س الكامل لتقرير مراقب احل�سابات واأن ير�سل �سورة من هذه الوثائق اإلى الإدارة العامة لل�سركات 

وهيئة ال�سوق املالية وذلك قبل تاريخ انعقاد اجلمعية العامة بخم�سة وع�سرين يومًا على الأقل.

القوائم المالية:

تتكون القوائم املالية من قائمة املركز املايل لعمليات التاأمني وامل�ساهمني، قائمة فائ�س ) عجز ( عمليات التاأمني قائمة دخل امل�ساهمني، قائمة حقوق امل�ساهمني، قائمة التدفقات النقدية 
لعمليات التاأمني وقائمة التدفقات النقدية للم�ساهمني.

حسابات عمليات التأمين:

تكون ح�سابات عمليات التاأمني م�ستقلة عن قائمة دخل امل�ساهمني، وذلك على التف�سيل التايل:

أواًل : حسابات عمليات التأمين:

يفرد ح�شاب لالأق�شاط املكت�شبة وعموالت اإعادة التاأمني والعموالت االأخرى.- 1

يفرد ح�ساب للتعوي�سات املتكبدة من ال�سركة.- 2

يحدد يف نهاية كل عام الفائ�ض االإجمايل الذي ميثل الفرق بني جمموع االأق�شاط والتعوي�شات حم�شومًا منه امل�شاريف الت�شويقية واالإدارية والت�شغيلية واملخ�ش�شات الفنية - 3
الالزمة ح�سب التعليمات املنظمة لذلك.

يكون حتديد الفائ�س ال�سايف على الوجه التايل:- 4

ي�ساف للفائ�س الإجمايل الوارد يف الفقرة )3( اأعاله اأو يخ�سم منه ما يخ�س املوؤمن لهم من عادة ال�ستثمار بعد احت�ساب ما لهم من عوائد وخ�سم ما عليهم من   
م�ساريف حمققة.

توزيع الفائ�س ال�سايف، ويتم اإما بتوزيع ن�سبة )10%( ع�سرة باملائة للموؤمن لهم مبا�سرة، اأو تخفي�س اأق�ساطهم لل�سنة التالية، ويرحل ما ن�سبته )90%( ت�سعون باملائة اإلى - 5
ح�سابات دخل امل�ساهمني.

ثانيًا : قائمة دخل المساهمين:

تكون اأرباح امل�ساهمني من عائد ا�ستثمار اأموال امل�ساهمني وفقًا للقواعد التي ي�سعها جمل�س الإدارة.- 1

تكون ح�سة امل�ساهمني من الفائ�س ال�سايف ح�سب ما ورد يف الفقرة )5( اخلام�سة من هذه املادة.- 2

توزيع األرباح السنوية:

توزع اأرباح امل�ساهمني على الوجه التايل:

جتنب الزكاة و�سريبة الدخل املقررة.- 1

يجنب )20%( من الأرباح ال�سافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الحتياطي املذكور اإجمايل راأ�س املال املدفوع.- 2

للجمعية العامة العادية بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة اأن جتنب ن�سبة مئوية من الأرباح ال�سنوية ال�سافية لتكوين احتياطي اإ�سايف وتخ�سي�سه لغر�س اأو اأغرا�س معينة - 3
تقررها اجلمعية العامة.

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأولى للم�ساهمني ل تقل عن )5%( من راأ�س املال املدفوع.- 4

يوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�سة يف الأرباح اأو يحول اإلى ح�ساب الأرباح املبقاة.- 5

للقواعد املنظمة لذلك وال�سادرة من اجلهات - 6 اأعاله وفق  الواردة  الفقرة )4(  ال�سنوية املحددة يف  اأرباح دورية تخ�سم من الأرباح  يجوز بقرار من جمل�س الإدارة توزيع 
املخت�سة.
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قرارات توزيع األرباح:

تبلغ ال�سركة هيئة ال�سوق املالية دون تاأخري باأي قرارات لتوزيع الأرباح اأو التو�سية بذلك وتدفع الأرباح املقرر توزيعها على امل�ساهمني يف املكان واملواعيد التي يحددها جمل�س الإدارة وفقًا 
للتعليمات التي ت�سدرها وزارة التجارة وال�سناعة مع مراعاة املوافقة الكتابية امل�سبقة ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

خسائر الشركة:

اإذا بلغت خ�سائر ال�سركة ثالث اأرباع راأ�س املال وجب على اأع�ساء جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة غري العادية للنظر يف ا�ستمرار ال�سركة اأو حلها قبل اأجلها املعني باملادة )5( من هذا 
النظام وين�سر قرار اجلمعية يف جميع الأحوال يف اجلريدة الر�سمية.

حل الشركة وتصفيتها:

ينق�سي ال�سركة بانق�ساء املدة املحددة لها وفقًا لهذا النظام اأو وفقًا لالأحكام املن�سو�س عليها يف نظام ال�سركات وعند انتهاء مدة ال�سركة ويف حالة حلها قبل هذا الأجل تقرر اجلمعية 
العامة غري العادية بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة طريقة الت�سفية وتعني م�سفيًا اأو اأكرث وحتدد �سالحياتهم واأتعابهم وتنتهي �سلطة جمل�س الإدارة بانق�ساء ال�سركة ومع ذلك ي�ستمر 

قائمًا على اإدارة ال�سركة اإلى اأن يتم تعيني امل�سفي وتبقى لأجهزة ال�سركة اخت�سا�ساتها بالقدر الذي ل يتعار�س مع اخت�سا�س امل�سفني.

ويراعى يف الت�سفية حفظ حق امل�سرتكني يف فائ�س عمليات التاأمني والحتياطات املكونة ح�سب املن�سو�س عليه يف املادتني )43( و )44( من هذا النظام.

أحكام ختامية:

تطبق اأحكام نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية، ونظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية على كل ما مل يرد ذكره يف هذا النظام الأ�سا�سي.

النشر:

يودع هذا النظام وين�سر طبقًا لنظام ال�سركات.
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شروط وتعليمات االكتتاب   -15

يجب على جميع امل�شاهمني امل�شتحقني قراءة �شروط وتعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل ا�شتكمال تعبئة منوذج طلب االكتتاب، حيث اأن التوقيع على منوذج طلب االكتتاب مبثابة اإقرار 
بالقبول واملوافقة على �شروط وتعليمات االكتتاب املذكورة.

اإن التوقيع على طلب الكتتاب وتقدميه للجهات امل�ستلمة ميثل اتفاقية ملزمة بني ال�سركة وامل�ساهم امل�ستحق. وميكن للم�ساهمني امل�ستحقني احل�سول على ن�سرة الإ�سدار وطلب الكتتاب 
من اجلهات امل�ستلمة التالية: 

اجلهات امل�ستلمة

االكتتاب في أسهم حقوق األولوية  1-15
اأولوية ب�سعر طرح يبلغ 12 ريال لل�سهم �ساماًل قيمة ا�سمية قدرها 10 ريالت، يكون حق �سرائها  اأ�سهم حقوق  مبوجب ن�سرة الإ�سدار هذه �سيتم طرح 6.666.667 �سهم لالكتتاب يف 

للم�ساهمني املقيدين يف �سجالت ال�سركة يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية التي عقدت يوم ال�سبت يف تاريخ 1432/12/23هـ )املوافق 2011/11/19م(.

لقد تقدمت ال�سركة بطلب اإلى هيئة ال�سوق املالية لت�سجيل الأ�سهم اجلديدة لل�سركة يف القائمة الر�سمية، و�سيتم تقدمي طلب اإلى ال�سوق املالية ال�سعودية لتداول الأ�سهم املطروحة لالكتتاب 
بعد اكتمال الكتتاب.

يبداأ ا�ستالم طلبات الكتتاب يف فروع اجلهات امل�ستلمة املذكورة اأعاله يف اململكة من تاريخ 1433/1/1هـ )املوافق 2011/11/26م( وحتى تاريخ 1433/1/9هـ )املوافق 2011/12/4م(. 
وعند توقيع وتقدمي طلب الكتتاب، �ستقوم اجلهة امل�ستلمة بختمه وتزويد امل�ساهم امل�ستحق ب�سورة منه. ويف حالة تبني اأن املعلومات املقدمة يف طلب الكتتاب غري مكتملة اأو غري �سحيحة 

اأو مل يتم ختمها بوا�سطة اجلهة امل�ستلمة، فاإن طلب الكتتاب �سيعترب لغيًا.

بالن�سبة للم�ساهم امل�ستحق الذي ل يكتتب يف اأ�سهم حقوق الأولوية، فلن يح�سل على اأية مزايا اأو امتيازات مقابل حقوقه يف الكتتاب، ما عدا ح�سوله على تعوي�س مقابل عدم ا�سرتاكه 
كليًا اأو جزئيًا يف الكتتاب يف الأ�سهم امل�ستحقة له، اإن وجد، وذلك ح�سب ما هو مو�سح تف�سياًل اأدناه، ولكنه يحتفظ بنف�س عدد الأ�سهم الذي ميلكه من الأ�سهم قبل زيادة راأ�س املال. واإذا 
اختار امل�ساهم امل�ستحق عدم ممار�سة حق الأولوية اخلا�س به وعدم الكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولوية امل�ستحقة له، فاإن من البديهي اأن تنخف�س ن�سبة ح�سته يف اأ�سهم ال�سركة وانخفا�س 

القيمة الإجمالية لالأ�سهم اململوكة له حاليًا.

يجب اأن يوافق امل�شاهم امل�شتحق على �شروط واأحكام االكتتاب واأن يعبئ جميع بنود طلب االكتتاب. ويف حالة عدم ا�شتيفاء الطلب املقدم من املكتتب الأي من �شروط واأحكام االكتتاب، فاإن 
من حق ال�سركة رف�س ذلك الطلب كليًا اأو جزئيًا. كذلك يتعني على مقدم طلب الكتتاب اأن يقبل اأي عدد يتم تخ�سي�سه له من اأ�سهم حقوق الأولوية. و�سيعترب اأي طلب اكتتاب يحتوي على 
معلومات غري كاملة اأو غري �سحيحة اأو غري خمتوم من قبل اجلهة امل�ستلمة لغيًا. ول يجوز تعديل طلب الكتتاب اأو �سحبه بعد ت�سليمه للجهة امل�ستلمة، ويعترب بعد قبوله من قبل ال�سركة 

عقدًا ملزمًا بني املكتتب وال�سركة.

المساهمون المستحقون الذين ال يشاركون في االكتتاب في األسهم الجديدة:

�سيكون امل�ساهمون امل�ستحقون الذين ل ي�ساركون يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة عر�سة لنخفا�س ن�سبة ملكيتهم يف ال�سركة اإ�سافة اإلى انخفا�س قيمة الأ�سهم اململوكة منهم حاليًا، ووفقًا 
لتعليمات هيئة ال�سوق املالية ومت�سيًا مع متطلباتها فاإنه من املمكن اأن يح�سل امل�ساهمون امل�ستحقون الذين ل ي�ساركون يف الكتتاب كليًا اأو جزئيًا على تعوي�س، اإن وجد، يتم احت�سابه كما 
هو مو�سح اأدناه، علمًا باأنهم �سيحتفظون بالأ�سهم اململوكة منهم قبل الكتتاب. يف حال كون اأعلى �سعر طلب مماثاًل ل�سعر الكتتاب لل�سهم، فلن يح�سل امل�ساهمني امل�ستحقني الذين مل 

ي�ساركوا يف الكتتاب على اأي تعوي�س نتيجة عدم ا�سرتاكهم يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة.

�سيتم احت�ساب مبلغ التعوي�س )»مبلغ التعوي�س«( )اإن وجد( للم�ساهمني امل�ستحقني الذين مل ي�ساركوا يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة كليًا اأو جزئيًا وفقًا للتايل:
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1- متحصالت االكتتاب في األسهم اإلضافية

االأ�شهم اجلديدة التي ال يتم االكتتاب فيها من قبل امل�شاهمني امل�شتحقني عند اإغالق اآخر تداول الأ�شهم ال�شركة يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ 1432/12/23هـ )املوافق 
قاموا  قد  يكونوا  اأن  �سريطة  لهم،  امل�ستحقة  الأ�سهم  يفوق  الأ�سهم  من  بعدد  الكتتاب  طلبوا  الذين  امل�ستحقني  للم�ساهمني  تخ�سي�سها  �سيتم  الإ�سافية«(  )»الأ�سهم  2011/11/19م( 
بالكتتاب يف جميع الأ�سهم امل�ستحقة لهم، وذلك بح�سب �سعر الطلب الذي �سمنوه يف طلب الكتتاب، و�ستكون الأولوية يف التخ�سي�س للم�ساهمني امل�ستحقني الذين طلبوا الكتتاب يف 
الأ�سهم الإ�سافية باأعلى �سعر طلب. وتعترب املبالغ التي مت احل�سول عليها من الكتتاب يف هذه الأ�سهم )بعد خ�سم �سعر الكتتاب لل�سهم الذي �سيوؤول لل�سركة وامل�ساريف الإدارية( هي 

املبالغ التي �سيتم توزيعها على امل�ساهمني امل�ستحقني الذين مل ي�ساركوا يف الكتتاب.

2-  مبلغ التعويض

�سيتم حتديد التعوي�س امل�ستحق لكل �سهم عن طريق ق�سمة مبلغ التعوي�س، اإن وجد، )بعد خ�سم �سعر الكتتاب لالأ�سهم الذي �سيوؤول لل�سركة( على اإجمايل عدد الأ�سهم التي مل يكتتب 
بها من قبل امل�ساهمني امل�ستحقني، وبذلك يتم حتديد التعوي�س امل�ستحق لكل �سهم، و�سيتم دفعه للم�ساهم امل�ستحق الذي مل يكتتب يف كامل اأو جزء من الأ�سهم التي يحق له الكتتاب بها.

تعبئة طلب االكتتاب في األسهم الجديدة:

على امل�ساهم امل�ستحق حتديد عدد الأ�سهم التي يرغب يف الكتتاب بها يف طلب اكتتاب مرفقًا به كامل مبلغ الكتتاب امل�ستحق. ويح�سب عدد الأ�سهم التي يحق للم�ساهم امل�ستحق الكتتاب 
بها ب�سرب عدد الأ�سهم التي ميلكها يف تاريخ الأحقية يف )0.66667(.

االكتتاب في أعداد إضافية من األسهم:

يحق للم�شاهمني امل�شجلني يف �شجالت ال�شركة عند اآخر اإقفال للتداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية التي توافق على زيادة راأ�ض املال، طلب االكتتاب يف اأعداد اإ�شافية من االأ�شهم 
لتغطية تلك التي مل مُيار�س حق اأولوية الكتتاب فيها. ويكون الكتتاب باأحد الأ�سعار ال�سحيحة التالية فقط:

ال�سعر الذي ُطرح به ال�سهم اجلديد لالكتتاب.- 1

ال�سعر الذي ُطرح به ال�سهم اجلديد لالكتتاب ُم�سافًا اإليه مبلغ يعادل 30% من الفرق بني �سعر �سهم ال�سركة يف نهاية التداول الذي ي�سبق عقد اجلمعية العامة غري العادية - 2
التي وافقت على زيادة راأ�س املال و�سعر ال�سهم املُعدل بعد عقد اجلمعية العامة غري العادية، م�سروبًا يف ناجت ق�سمة عدد اأ�سهم ال�سركة احلايل على عدد الأ�سهم اجلديدة، 

مقربة اإلى اأقرب وحدة تغري ل�سعر ال�سهم.

ال�سعر الذي ُطرح به ال�سهم اجلديد لالكتتاب ُم�سافًا اإليه مبلغ يعادل 60% من الفرق بني �سعر �سهم ال�سركة يف نهاية التداول الذي ي�سبق عقد اجلمعية العامة غري العادية - 3
التي وافقت على زيادة راأ�س املال و�سعر ال�سهم املُعدل بعد عقد اجلمعية العامة غري العادية، م�سروبًا يف ناجت ق�سمة عدد اأ�سهم ال�سركة احلايل على عدد الأ�سهم اجلديدة، 

مقربة اإلى اأقرب وحدة تغري ل�سعر ال�سهم.

ال�سعر الذي طرح به ال�سهم اجلديد لالكتتاب م�سافًا اإليه مبلغ يعادل 90% من الفرق بني �سعر �سهم ال�سركة يف نهاية التداول الذي ي�سبق عقد اجلمعية العامة غري العادية - 4
التي وافقت على زيادة راأ�س املال و�سعر ال�سهم املعدل بعد عقد اجلمعية العامة غري العادية، م�سروبًا يف ناجت ق�سمة عدد اأ�سهم ال�سركة احلايل على عدد الأ�سهم اجلديدة، 

مقربة اإلى اأقرب وحدة تغري ل�سعر ال�سهم.

و�ستكون اأ�سعار الكتتاب يف اأعداد اإ�سافية من الأ�سهم كالتايل 12 ريال لل�سهم، 29.80 ريال لل�سهم، 47.50 ريال لل�سهم، 65.25 ريال لل�سهم، مع مراعاة اأنه ل يجوز للم�ساهم امل�ستحق 
اختيار اأكرث من �سعر واحد لالأ�سهم الإ�سافية.

اأية اأ�سهم جديدة تبقى بعد ما ذكر اأعاله بعد نهاية فرتة الكتتاب �سيتم الكتتاب بها من قبل متعهد التغطية بح�سب �سعر الكتتاب لل�سهم.

االكتتاب في كامل األسهم المستحقة للمساهم المستحق:

على امل�ساهم امل�ستحق الذي يرغب يف ا�ستخدام كامل حقه والكتتاب يف جميع اأ�سهم حقوق الأولوية التي يحق له الكتتاب بها اأن يقوم بتعبئة منوذج طلب اكتتاب ويقدمه مرفقًا بكامل مبلغ 
الكتتاب امل�ستحق وامل�ستندات املطلوبة اإلى اأحد فروع اجلهات امل�ستلمة اأثناء فرتة الكتتاب.

يح�سب عدد الأ�سهم التي يحق للم�ساهم امل�ستحق الكتتاب بها ب�سرب عدد الأ�سهم القائمة التي ميلكها يف تاريخ الأحقية يف )0.66667(، علمًا باأنه ل يجوز الكتتاب يف عدد ك�سري من 
ر الرقم ب�سطب اجلزء الك�سري منه حيثما يلزم الأمر. اأما مبلغ الكتتاب الذي يتعني على املكتتب دفعه فيح�سب ب�سرب 12 ريال يف عدد الأ�سهم امل�ستحقة. الأ�سهم، بل ُيدوَّ



98

عدم االكتتاب كليًا في األسهم الجديدة من قبل المساهم المستحق:

اإذا مل يرغب اأي م�ساهم م�ستحق يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة التي يحق له الكتتاب بها، فال يتوجب عليه فعل اأي �سيء. و�سيتم اعتباره من امل�ساهمني غري امل�ساركني يف الكتتاب 
و�شيكون له احلق يف احل�شول على مبلغ التعوي�ض، اإن وجد، كما هو مو�شح اأعاله ويكون للم�شاهمني امل�شتحقني االآخرين احلق يف االكتتاب يف االأ�شهم امل�شتحقة له.

االكتتاب الجزئي:

اإذا اأراد امل�ساهم امل�ستحق الكتتاب يف جزء من الأ�سهم التي يحق له الكتتاب بها ولي�س كلها، وجب عليه تقدمي طلب مرفقًا به مبلغ الكتتاب والوثائق املطلوبة اأثناء فرتة الكتتاب، وبالن�سبة 
لطريقة احت�ساب حقوق الأولوية ومبلغ الكتتاب فهي مو�سحة اأعاله. و�سيتم اعتبار امل�ساهم امل�ستحق يف احلالة املذكورة اأعاله م�ساهم غري م�سارك بالن�سبة لالأ�سهم امل�ستحقة له والتي مل 

يقم بالكتتاب فيها و�سيكون له احلق يف احل�سول على مبلغ التعوي�س، اإن وجد.

الوثائق المطلوب تقديمها مع طلبات االكتتاب:

يجب تقدمي طلب الكتتاب م�سفوعًا بامل�ستندات التالية، ح�سبما ينطبق احلال، وتقوم اجلهة امل�ستلمة مبطابقة ال�سورة مع الأ�سل واإعادة الأ�سل للمكتتب:

اأ�سل و�سورة البطاقة ال�سخ�سية )للمكتتب الفرد(	 
اأ�سل و�سورة دفرت العائلة )لأفراد الأ�سرة(	 
اأ�شل و�شورة �شك الوكالة ال�شرعية )يف حالة توكيل �شخ�ض اآخر باالكتتاب(	 
اأ�سل و�سورة �سك الولية )لالأيتام( )للمكتتب الفرد(	 
اأ�سل و�سورة الإقامة بالن�سبة لغري ال�سعوديني، حيثما ينطبق احلال )للمكتتب الفرد(	 
اأ�سل و�سورة ال�سجل التجاري بالن�سبة لل�سخ�سية العتبارية	 

يجب دفع مبلغ الكتتاب كامال ًعند تقدمي طلب الكتتاب لدى اأحد فروع اجلهات امل�ستلمة من خالل تفوي�س اجلهة امل�ستلمة بخ�سم املبلغ املطلوب من ح�ساب املكتتب لدى اجلهة امل�ستلمة، 
اأو عن طريق �سيك م�سريف م�سدق م�سحوب على اأحد البنوك املحلية وم�سجل با�سم �سركة الأهلي للتكافل.

يقت�شر التوكيل بني اأفراد االأ�شرة من الدرجة االأولى )االأبناء واالأبوين(. ويف حالة تقدمي الطلب نيابة عن �شخ�ض اآخر، يجب اأن يكتب الوكيل ا�شمه ويوقع على طلب االكتتاب واأن يرفق 
اأ�سل و�سورة وكالة �سرعية �سارية املفعول �سادرة من كتابة العدل )بالن�سبة لالأ�سخا�س املقيمني يف اململكة العربية ال�سعودية( اأو م�سدقة من ال�سفارة اأو القن�سلية ال�سعودية يف بلد املكتتب 

)بالن�سبة لالأ�سخا�س املقيمني خارج اململكة العربية ال�سعودية(.

تقديم طلب االكتتاب

تبداأ اجلهات امل�ستلمة با�ستالم طلبات الكتتاب يف فروعهم باململكة العربية ال�سعودية اعتبارا من تاريخ 1433/1/1هـ )املوافق 2011/11/26م( حتى نهاية يوم 1433/1/9هـ )املوافق 
2011/12/4م(، وميكن تقدمي طلب االكتتاب اأثناء فرتة االكتتاب اإما من خالل اأحد فروع اجلهات امل�شتلمة اأو ق�شم اخلدمات امل�شرفية الهاتفية اأو اأجهزة ال�شراف االآيل اأو االنرتنت 

امل�سريف لأي من اجلهات امل�ستلمة التي توفر هذه اخلدمة، علمًا باأن منوذج طلب الكتتاب يحتوي على مزيد من التعليمات التي يجب اإتباعها بدقة.

عند تعبئة منوذج طلب الكتتاب وتوقيعه وت�سليمه، تقوم اجلهة امل�ستلمة بختمه واإعطاء ن�سخة منه للمكتتب.

ويوافق امل�ساهم امل�ستحق على الكتتاب يف عدد الأ�سهم املحدد يف منوذج طلب الكتتاب الذي قدمه و�سرائها مببلغ يعادل:

بالن�سبة لالأ�سهم امل�ستحقة: مبلغ يعادل عدد الأ�سهم املطلوب الكتتاب بها م�سروبا يف �سعر الكتتاب لل�سهم البالغ 12 ريال لل�سهم الواحد.- 1

بالن�سبة لالأ�سهم الإ�سافية التي يرغب الكتتاب بها: مبلغ يعادل عدد الأ�سهم الإ�سافية املطلوبة م�سروبًا يف اأحد الأ�سعار املو�سحة حتت بند »الكتتاب يف اأعداد اإ�سافية من - 2
الأ�سهم« ويف منوذج الكتتاب.

ويعترب املكتتب من امل�شاهمني امل�شتحقني قد ا�شرتى عدد االأ�شهم املخ�ش�ض له عند حتقق ال�شروط التالية:

ت�سليم امل�ساهم امل�ستحق منوذج طلب اكتتاب لدى اأحد فروع اجلهات امل�ستلمة- 1

ت�سديد كامل مبلغ الكتتاب )كما هو حمدد اأعاله( من قبل امل�ساهم امل�ستحق املكتتب من خالل اجلهة امل�ستلمة- 2

ا�ستالم امل�ساهم امل�ستحق املكتتب من اجلهة امل�ستلمة اإ�سعار تخ�سي�س يحدد عدد الأ�سهم التي مت تخ�سي�سها له- 3

لن يتم تخ�سي�س اأ�سهم للم�ساهمني امل�ستحقني يتجاوز عدد الأ�سهم التي طلبوا الكتتاب بها.
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التخصيص ورد الفائض  2-15
�ستقوم اجلهات امل�ستلمة بفتح ح�ساب اأمانة ي�سمى »ح�ساب �سركة الأهلي للتكافل«.

يتم تخ�سي�س اأ�سهم حقوق الأولوية على امل�ساهمني امل�ستحقني الذين طلبوا الكتتاب بن�سبة ما ميلكونه من اأ�سهم قائمة يف تاريخ الأحقية.

�سيخ�س�س عدد )2( �سهم كحد اأدنى لكل )3( اأ�سهم من الأ�سهم اململوكة من قبل امل�ساهمني املقيدين يف �سجالت ال�سركة يف تاريخ الأحقية والذين يقدمون طلبًا لذلك وممن يكملون 
اإجراءات التقدم لالكتتاب ب�سكل �سحيح. ويف حال عدم الكتتاب يف كامل الأ�سهم اجلديدة ح�سب املعادلة املو�سحة اأعاله �سيتم تخ�سي�س الأ�سهم الإ�سافية للم�ساهمني امل�ستحقني الذين 
اكتتبوا يف اأ�سهم زيادة عن الأ�سهم امل�ستحقة لهم بال�سعر الأعلى ثم الأقل فالأقل من الأ�سعار املو�سحة يف الق�سم »الكتتاب يف اأعداد اإ�سافية من الأ�سهم«. ويف حال زادت طلبات الكتتاب 
عند اأي �سعر من الأ�سعار الواردة اأعاله عن الأ�سهم املتاحة للبيع �سيتم التوزيع بني املكتتبني وفقًا لن�سبة ما ميلكونه من ال�سركة. وي�سرتي متعهد التغطية اأية اأ�سهم من الأ�سهم اجلديدة مل 
يتم الكتتاب بها خالل فرتة الكتتاب، اإن وجدت. اأما بالن�سبة مل�ستحقي ك�سور الأ�سهم، ف�سيتم جمع ك�سور الأ�سهم يف حمفظة واحدة ومن ثم تباع ب�سعر ال�سوق ثم يوزع الفائ�س عن �سعر 

الطرح على حملة الأ�سهم يف تاريخ الأحقية كل ح�سب الك�سور التي ي�ستحقها.

ويتوقع الإعالن النهائي عن العدد النهائي لالأ�سهم التي مت تخ�سي�سها لكل م�ساهم م�ستحق واإعادة فائ�س الكتتاب )اإن ُوجد( لهوؤلء الأ�سخا�س دون اأي عمولت اأو ا�ستقطاعات من مدير 
الكتتاب اأو اجلهات امل�ستلمة. و�سوف يتم الإعالن عن عملية التخ�سي�س ورد الفائ�س يف موعد اأق�ساه 1433/1/17هـ )املوافق 2011/12/12م(.

�سرتد املبالغ بالكامل بدون اأي ر�سوم اأو اقتطاع اأي مبلغ، وذلك بقيدها يف ح�سابات املكتتبني لدى اجلهة امل�ستلمة. ويجب على امل�ساهمني امل�ستحقني الت�سال بفرع اجلهة امل�ستلمة الذي مت 
تقدمي طلب الكتتاب من خاللها للح�سول على اأية معلومات اإ�سافية.

دفع مبالغ التعويض

�سيتم دفع مبالغ التعوي�س للم�ساهمني الذين ل ي�ساركون كليًا اأو جزئيًا يف الكتتاب باأ�سهم حقوق الأولوية، اإن وجدت، خالل مدة ل تتجاوز 30 يوم من تاريخ التخ�سي�س ورد الفائ�س.

تداول األسهم الجديدة

�سيبداأ تداول الأ�سهم املطروحة لالكتتاب فور اكتمال جميع الإجراءات املتعلقة بذلك، ويتوقع اأن يكون ذلك بعد رد فائ�س الكتتاب وبالتن�سيق مع هيئة ال�سوق املالية و�سيتم الإعالن عنه 
لحقًا.

إقرارات المكتتبين  3-15
بتعبئة وتقدمي منوذج طلب الكتتاب فاإن املكتتب يقر مبا يلي:

املوافقة على اكتتابه يف ال�سركة بعدد الأ�سهم املو�سحة يف طلب الكتتاب. �
اأنه قد اطلع على ن�سرة الإ�سدار وعلى كافة حمتوياتها ودر�سها بعناية وفهم م�سمونها.  �
املوافقة على النظام االأ�شا�شي لل�شركة وال�شروط الواردة يف ن�شرة االإ�شدار. �
عدم التنازل عن حقه مبطالبة ال�سركة والرجوع عليها بكل �سرر ينجم ب�سكل مبا�سر من جراء احتواء ن�سرة الإ�سدار على معلومات جوهرية غري �سحيحة اأو غري كافية اأو نتيجة  �

اإغفال معلومات جوهرية توؤثر ب�سكل مبا�سر على قبول املكتتب بالكتتاب يف حال اإ�سافتها يف الن�سرة.
اأنه مل ي�سبق له التقدم لالكتتاب يف اأ�سهم هذا الطرح ولل�سركة احلق يف رف�س كافة الطلبات يف حالة تكرار طلب الكتتاب. �
قبوله االأ�شهم املخ�ش�شة مبوجب طلب االكتتاب وقبوله كافة �شروط وتعليمات االكتتاب الواردة يف الطلب ويف ن�شرة االإ�شدار. �
�سمان عدم اإلغاء اأو تعديل الطلب بعد تقدميه للجهة امل�ستلمة. �

تنبيهات متنوعة  4-15
يكون طلب االكتتاب وكافة ال�شروط واالأحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة وملنفعة اأطرافها وخلفائهم واملتنازل منهم ل�شاحلهم ومنفذي الو�شايا ومديري الرتكات والورثة، وي�شرتط 
اأنه فيما عدا ما جرى عليه الن�س حتديًدا يف هذه الن�سرة، ل يتم التنازل عن الطلب اأو عن اأي حقوق اأو م�سالح اأو التزامات نا�سئة عنه اأو التفوي�س بها لأي من الأطراف امل�سار اإليهم دون 

احل�شول على موافقة كتابية م�شبقة من الطرف االآخر.

العربية  باللغتني  الإ�سدار هذه  ن�سرة  توزيع  يتم  وقد  لها.  وتنفذ طبقًا  وتف�سر  اململكة  العقود املرتتبة عليها لأنظمة  اأو  الكتتاب  لنماذج طلب  ا�ستالم  واأي  والبنود  التعليمات  تخ�سع هذه 
والإجنليزية، ويف حالة التعار�س بني الن�س العربي والن�س الإجنليزي، يعمل بالن�س العربي لن�سرة الإ�سدار.
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السوق المالية السعودية )تداول(  5-15
مت تاأ�سي�س نظام تداول يف عام 2001م كنظام بديل لنظام معلومات الأوراق املالية الإلكرتوين ESIS، وبداأ تداول الأ�سهم الإلكرتوين يف اململكة عام 1989م. وقد بلغت القيمة ال�سوقية 

لالأ�سهم امل�سدرة يف ال�سوق املالية »تداول« حوايل 1.307 مليار ريال �سعودي كما يف 2011/06/29م، حيث بلغ عدد ال�سركات امل�ساهمة املدرجة يف النظام 147 �سركة.

يتم التعامل باالأ�شهم عرب نظام »تداول« من خالل اآلية متكاملة تغطي عملية التداول كاملًة بدءًا من تنفيذ ال�شفقة وانتهاًء بت�شويتها. ويتم التداول كل يوم عمل من اأيام االأ�شبوع على فرتة 
واحدة من ال�ساعة 11 �سباحًا وحتى ال�ساعة 3:30 ع�سرًا، من يوم ال�سبت حتى يوم الأربعاء من كل اأ�سبوع ويتم خاللها تنفيذ الأوامر، اأما خارج هذه الأوقات في�سمح باإدخال الأوامر 
وتعديلها واإلغائها من ال�ساعة 10 �سباحًا وحتى ال�ساعة 11 �سباحًا، وميكن عمل قيود وا�ستف�سارات جديدة ابتداًء من ال�ساعة 10 �سباحًا جلل�سة الفتتاح )التي تبداأ ال�ساعة 11 �سباحًا( 

وتتغري هذه الأوقات خالل �سهر رم�سان وتعلن من قبل اإدارة تداول.

يعمل نظام تداول على مطابقة الأوامر ح�سب ال�سعر، ويتم ا�ستقبال وحتديد اأولوية الأوامر وفقًا لل�سعر. وب�سكل عام تنفذ اأوامر ال�سوق اأوًل ومن ثم الأوامر املحددة لل�سعر، ويف حال اإدخال 
عدة اأوامر بنف�س ال�سعر، يتم تنفيذها اأوًل باأول ح�سب توقيت الإدخال.

ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق �سامل من املعلومات عرب قنوات خمتلفة اأبرزها موقع تداول على الإنرتنت والرابط الإلكرتوين ملعلومات تداول الذي يوفر بيانات ال�سوق ب�سكل فوري لوكالت 
تزويد املعلومات مثل »رويرتز«.

تتم ت�شوية ال�شفقات اآنيًا خالل اليوم، اأي اأن نقل ملكية االأ�شهم تتم مبا�شرة بعد تنفيذ ال�شفقة.

يجب على ال�شركة االإف�شاح عن جميع القرارات واملعلومات املهمة بالن�شبة للم�شتثمرين عرب نظام »تداول«. ويتولى نظام تداول م�شوؤولية مراقبة ال�شوق، ب�شفته االآلية التي يعمل من خاللها 
ال�سوق، بهدف �سمان عدالة التداول وان�سياب عمليات التداول يف الأ�سهم.

التسجيل في سوق األسهم السعودية  6-15
مت تقدمي طلب لدى هيئة ال�سوق املالية لت�سجيل واإدراج اأ�سهم حقوق الأولوية يف القائمة الر�سمية ل�سوق الأ�سهم ال�سعودية. ومن املتوقع اعتماد الت�سجيل وبدء التداول يف اأ�سهم حقوق الأولوية 
يف ال�سوق الأ�سهم ال�سعودية بعد النتهاء من عملية التخ�سي�س النهائي لأ�سهم حقوق الأولوية، و�سوف يعلن عن ذلك يف حينه يف موقع تداول اللكرتوين. وتعترب التواريخ املذكورة يف هذه 

الن�سرة مبدئية وميكن تغيريها مبوافقة هيئة ال�سوق املالية.

وبالرغم من اأن الأ�سهم احلالية م�سجلة يف القائمة الر�سمية واأن ال�سركة مدرجة اأ�سهمها يف ال�سوق املالية »تداول«، اإل اأنه ل ميكن التداول يف الأ�سهم اجلديدة اإل بعد اعتماد التخ�سي�س 
النهائي لالأ�سهم واإيداعها يف حمافظ املكتتبني يف تداول ويحظر حظرًا تامًا التداول يف الأ�سهم اجلديدة قبل ذلك.

ويف حالة ن�ساطات التداول املحظورة يتحمل امل�ساهمون املكتتبون الذين يتعاملون يف مثل هذه الن�ساطات امل�سوؤولية الكاملة عنها، و�سوف لن تتحمل ال�سركة اأية م�سوؤولية قانونية يف هذه 
احلالة. 
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16- المستندات المتاحة للمعاينة

اأدناه متاحة للمعاينة يف املركز الرئي�س لل�سركة مبدينة جدة، حي اخلالدية، طريق الأمري �سلطان، مركز اأعمال اخلالدية، وذلك خالل �ساعات العمل  �سوف تكون امل�ستندات املو�سحة 
الر�سمية من التا�سعة �سباحًا وحتى اخلام�سة م�ساًء، من ال�سبت اإلى الأربعاء قبل اأ�سبوع من بداية الكتتاب واأثناء فرتة الكتتاب.

 النظام الأ�سا�سي لل�سركة.- 1

 �سهادة ال�سجل التجاري امل�سدقة.- 2

 موافقة هيئة ال�سوق املالية - 3

 تو�سية جمل�س الإدارة بزيادة راأ�س املال.- 4

 قرار اجلمعية العامة غري العادية باملوافقة على زيادة راأ�س املال.- 5

 القوائم املالية املراجعة للفرتة من 8 يوليو 2007م وحتى 31 دي�سمرب 2008م وال�سنتني املاليتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2009م و2010م، والقوائم املالية املفحو�سة لفرتة - 6
الربع الأول املنتهي يف 31 مار�س 2011م.

ت�سمني - 7 على  الإعالين  وامل�ست�سار  املالية،  املهنية  العناية  وم�ست�سار  القانوين،  واملحا�سب  القانوين،  وامل�ست�سار  الكتتاب،  ومدير  املايل  امل�ست�سار  من  كل  من  موافقة خطية   
اأ�سمائهم و�سعاراتهم واأية اإفادات قاموا بتقدميها يف ن�سرة الإ�سدار.

 تقرير التقييم املايل لل�سركة املعد بوا�سطة جمموعة الدخيل املالية �ساماًل اخلطط امل�ستقبلة.- 8

 �سور من العقود والتفاقيات املهمة امل�سار اإليها يف ق�سم »املعلومات القانونية« يف �سفحة »80« من هذه الن�سرة.- 9

 موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على زيادة راأ�س املال. - 10

 تقارير درا�سة ال�سوق. - 11

عماًل مبتطلبات هيئة ال�سوق املالية، فاإن جميع هذه امل�ستندات والتقارير �سيتم توفريها للمعاينة يف ن�سخ باللغة العربية، ويف حال تعذر تقدمي بع�سها باللغة العربية فاإنه �سوف يتم التقدم 
بطلب للهيئة لالإعفاء من هذا املتطلب، و�سيتوقف ذلك على موافقتها.  
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الملحق )1(: القوائم المالية المراجعة للفترة من 8 يوليو 2007م وحتى 31 ديسمبر 2008م

شركة األهلي للتكافل    

)شركة مساهمة سـعودية(  

القوائم الماليــة 

للفترة المنتهية في 

31 ديسمبر 2008م  



103



104

شركة األهلي للتكافل

)شركة مساهمة سـعودية(  

القوائم الماليــة 

قائمة المركز المالي 

كما في 31 ديسمبر 2008م  

اإي�ساح
8 0 0 2م

األف ريال �سعودي

موجـودات عمليات التكافل 

42.498النقـد وما يف حكمـه 

51.849ا�ستثمارات حمتفظ بها لالإجتار لتغطية املطلوبات املرتبطة بالوحدات

526م�ستحق من حاملي الوثائق ـ فرتة ال�سماح/الرتاجع 

4.873اإجمايل موجودات عمليات التكافل 

موجودات امل�ساهمني

42.833النقد ومايف حكمه

569.304 اإ�ستثمارات لالإجتار 

61.062مبالغ مدفوعة مقدمًا

821م�ستحق من عمليات التكافل

11م�ستحق من موظفني

75.926اأثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

1210.000 وديعة نظامية 

89.957اإجمايل موجودات امل�ساهمني

94.830اإجمايل املوجودات

تعترب الإي�ساحات املرفقة من )1( اإلى )19( جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية 
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شركة األهلي للتكافل

)شركة مساهمة سـعودية(  

قائمة المركز المالي 

كما في 31 ديسمبر 2008م

اإي�ساح
2008م

األف ريال �سعودي

مطلوبات وفائ�س عمليات التكافل

مطلوبات عمليات التكافل

162.029اإحتياطي لعمليات التكافل )خم�س�س فني(  

192اأر�سدة م�ستحقة الدفع ملعيدي التكافل 

17798م�ستحق لطرف ذي عالقة

1.123م�ستحق حلاملي الوثائق ـ فرتة ال�سماح/الرتاجع

818م�ستحقات وذمم دائنة اأخـرى

821م�ستحق للم�ساهمني

4.981اجمايل مطلوبات عمليات التكافل

فائ�س )عجز( عمليات التكافل

)108(العجز من عمليات التكافل )�سندوق التكافل الت�سامني(

4.873اإجمايل مطلوبات وعجز عمليات التكافل

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

املطلوبات:

85.630م�ستحقات وذمم دائنة اأخرى 

91.055زكــاة م�ستحقة          

149مكافاأة نهاية اخلدمة

6.834اجمايل مطلوبات امل�ساهمني

حقوق امل�ساهمني

10100.000 را�س املال

)16.877(خ�سائر مرتاكمة

83.123اإجمايل حقوق امل�ساهمني

89.957اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

94.830  اإجمايل املطلوبات والعجز من عمليات التكافل  وحقوق امل�ساهمني

تعترب الإي�ساحات املرفقة من )1( اإلى )19(جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية 
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شركة األهلي للتكافل    

)شركة مساهمة سـعودية(  

قائمة عمليات التكافل والفائض المتراكم

للفترة من 8 يوليو 2007م إلى 31 ديسمبر 2008م 

اإي�ساح

 للفرتة من 8 يوليو 2007م
اإلى 31 دي�سمبـر 2008م

األــف ريـال �سـعودي

االإيرادات

6.447جممل م�ساهمات التكافل   

ناق�ساً :- 

)3.013(ر�سوم اكت�ساب  

)905(ر�سوم ت�سجيل 

)244(اأتعاب اإدارية 

)2.051(اجلزء الإ�ستثماري ، �سايف 

234�سايف م�ساهمات التكافل امل�ستلمة 

)192(اإعادة التكافل

42�سايف م�ساهمات التكافل املبقاة 

مزايا وم�ساريف :

)5(مزايا متحققة

)17(م�سروفات عمومية واإدارية 

)22(اإجمايل املزايا وامل�سروفات

20الفائ�س من عمليات التكافل

)128(5خ�سارة اإ�ستثمار امل�ساركني غري املحققة من �سندوق املرابحة 

)108(�سايف عجز الفرتة من عمليات التكافل 

	الفائ�س )العجز( املرتاكم )�سندوق التكافل الت�سامني(

20الفائ�س من عمليات التكافل

)128(خ�سارة اإ�ستثمار امل�ساركني غري املحققة من �سنـدوق املرابحة

)108( الر�سيد املرتاكم يف نهاية الفرتة

تعترب الإي�ساحات املرفقة من )1( اإلى )19( جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية 
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شركة األهلي للتكافل

)شركة مساهمة سـعودية(  

قائمة عمليات المساهمين 

للفترة من 8 يوليو 2007م إلى 31 ديسمبر 2008م

اإي�ساح

 للفرتة من 8 يوليو 2007م
اإلى 31 دي�سمبـر 2008م

األــف ريـال �سـعودي

الدخل من عمليات التكافل )اأتعاب وكالة( 

3.013ر�سوم اكت�ساب 

905ر�سوم ت�سجيل

244اأتعاب ادارية

3اأتعاب وكالة 

1ر�سوم �سندوق الإ�ستثمار

4.166اإجمايل الإيرادات

امل�سروفات

)12.318( 13م�سروفات عمومية واإدارية

)2.260(ر�سوم اإكت�ساب م�ساركة مع امل�ساهم املوزع

)905(ر�سوم ت�سـجيل م�ساركة مع امل�سـاهمني الفنيني واملوزعني

)180(اأتعاب اإدارية م�ساركة مع امل�ساهم املوزع 

)2.610(14م�سروفات ماقبل التاأ�سي�س – م�سطوبة 

)18.273(اإجمايل امل�سروفات

)14.107(�سايف اخل�سارة من عمليات التكافل

الربح من اإ�ستثمارات لالإجتار :

466 5مكا�سب حمققة من اإ�ستثمارات لالإجتار 

1.627 5مكا�سب غري حمققة من اإ�ستثمار لالإجتار

12اأرباح اأخــرى

)12.002(�سايف خ�سارة الفرتة

1010.000املتو�شط املرجح لعدد االأ�شهم العادية القائمة )باالآالف(

)1.20(�سايف خ�سارة ال�سهم الفرتة )ريال �سعودي(

تعترب الإي�ساحات املرفقة من )1( اإلى )19(جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية 
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شركة األهلي للتكافل    

)شركة مساهمة سـعودية(  

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التكافل

للفترة من 8 يوليو 2007م إلى 31 ديسمبر 2008م

اإي�ساح

 للفرتة من 8 يوليو 2007م
اإلى 31 دي�سمبـر 2008م

األــف ريـال �سـعودي

التدفقات النقدية من االأن�سطة الت�سغيلية

)108(�سايف العجز للفرتة من عمليات التكافل

ت�سويات لـ:-

5128خ�سارة اإ�ستثمار امل�ساركني غري املحققة من �سندوق املرابحة

20

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية:

)1.977 (5اإ�ستثمارات لالإجتار حمتفظ بها لتغطية املطلوبات املرتبطة بالوحدات 

2.029 اإحتياطي لأن�سطة التكافل

192  اأر�سدة اإعادة تكافل م�ستحقة الدفع

798  م�ستحق لطرف ذي عالقة

597م�ستحق حلاملي الوثائق فرتة ال�سماح/الرتاجع ، بال�سايف  

18  م�سروفات م�ستحقة الدفع

821  م�ستحق للم�ساهمني

2.498 �سايف النقد من الأن�سطة الت�سغيلية

2.498  4�سايف الزيادة يف النقد ومايف حكمه يف نهاية الفرتة

تعترب الإي�ساحات املرفقة من )1( اإلى )19( جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية 
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شركة األهلي للتكافل    

)شركة مساهمة سـعودية(  

القوائم الماليــة 

قائمة التدفقات النقدية للمساهمين

للفترة من 8 يوليو 2007م إلى 31 ديسمبر 2008م 

اإي�ساح 

 للفرتة من 8 يوليو 2007م
اإلى 31 دي�سمبـر 2008م

األــف ريـال �سـعودي

االأن�سطة الت�سغيلية 

)12.002  ( �سايف اخل�سارة للفرتة قبل الزكاة

 ت�سويات لـ:

355  الإ�ستهالك

149   خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة ـ �سايف 

)475(مكا�سب غري حمققة من اإ�ستثمارات لالإجتار )قبل التاأ�سي�س(

)1.627()مكا�سب( غري حمققة من اإ�ستثمارات لالإجتار )بعد التاأ�سي�س( 

)466(مكا�سب من بيع اإ�ستثمارات لالإجتار 

)14.066(

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية :

)1.062(مبالغ مدفوعة مقدمًا

)821(م�ستحق من عمليات التكافل 

)11( م�ستحق من موظفني 

5.630م�ستحقات وذمم دائنة اأخرى 

)10.330( النقد امل�ستخدم يف العمليات 

)29( زكاة مدفوعة 

)10.359( �سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الت�سغيلية 

الأن�سطة ال�ستثمارية

)6.281(�سراء اأثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

)168.996 (�سراء اإ�ستثمارات لالإجتار 

102.260متح�سالت من بيع اإ�ستثمارات لالإجتار 

)10.000(وديعة نظامية

)83.017(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة ال�ستثمارية

االأن�سطة التمويلية: 

100.000راأ�س املال امل�سدر 

)3.791(تكاليف الإكتتاب العام

96.209�سايف النقد من الأن�سطة التمويلية

2.833  �سايف الزيادة يف النقد ومايف حكمه

2.833  4النقد ومايف حكمه والر�سيد يف نهاية الفرتة 

تعترب الإي�ساحات املرفقة من )1( اإلى )19( جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية 
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شركة األهلي للتكافل    

)شركة مساهمة سـعودية(  

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 

للفترة المنتهية في 8 يوليو 2007م إلى 31 ديسمبر 2008م 

اإي�ساح

اخل�ســائــر

االإجمالـــي املرتاكمـــةراأ�س املــال 

)األف ريال �سعودي( )األف ريال �سـعودي( )األف ريال �سـعودي( 

100.000	100.000اإ�سدار راأ�س املال

)3.791  ()3.791(	تكاليف الإكتتاب العام

)12.002  ()12.002(	�سايف خ�سارة الفرتة من 8 يوليو اإلى 31 دي�سمرب 2008م

)1.084   ()1.084 (	9الزكاة املحملة 

83.123)16.877 (100.000 الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2008م 

تعترب الإي�ساحات املرفقة من )1( اإلى )19( جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية 
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شركة األهلي للتكافل    

)شركة مساهمة سـعودية(  

إيضاحات حول القوائم المالية 

كما في 31 ديسمبر 2008م 

التنظـــيم واألنشـطة الرئيسيـة      - 1

�سركة الأهلي للتكافل )ال�سركة( ، �سركة م�ساهمة �سعودية ، م�سـجلة يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم 4030171573 بتاريخ 21 رجب 1428هـ املوافق 4 اأغ�سط�س 
2007م . عنوان ال�سركة امل�سجل هو اخلالدية الوحدة رقم )1( ، �سندوق بريد 2840 جده 23421 اململكة العربية ال�سعودية. 

تتمثل اأهداف ال�سـركة يف مزاولة اأعمال التاأمني التعاوين والأن�سطة املتعلقة به يف اململكة العربية ال�سعودية. بداأت ال�سركة ن�ساطها التجاري بتاريخ 4 فرباير 2008م. مت اإدراج ال�سركة يف 
ال�سوق املالية ال�سعودية بتاريخ 18 اأغ�سط�س 2007م . 66.25% من ال�سركة مملوكة بوا�سطة م�ساهمني �سعوديني و 33.75% مملوكة بوا�سطة م�ساهمني اأجانب.

أسس اإلعداد   - 2

مت اإعداد القوائم املالية وفقًا ملعايري التقارير املالية الدولية.

مت اإعداد القوائم املالية وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية املعدل لي�سمل قيا�س الإ�ستثمارات لالإجتار وفقًا للقيمة العادلة.

تعر�ض القوائم املالية بالريال ال�شعودي الذي ميثل عملة الن�شاط لل�شركة ويتم تقريبها الأقرب األف ريال �شعودي.

ح�سب لوائح وعقد تاأ�سي�س ال�سركة بداأت ال�سنة املالية الأولى عند تاريخ اإ�سدار القرار الـوزاري باإعـالن تاأ�سيـ�س ال�سركـة املـوؤرخ فـي 23 جمادى الثاين 1428هـ )املوافق 8 يوليو 2007م( 
وانتهت يف 31 دي�سمرب من ال�سنة التالية اأي يف 31 دي�سمرب 2008م . وعليه اإن هذه القوائم املالية هي القوائم املالية النظامية الأولى لل�سركة وتغطي الفرتة من 8 يوليو 2007 اإلى 31 

دي�سمرب 2008م . 

مت�سك ال�سركة دفاتر ح�سابات م�ستقلة لكل من عمليات التكافل وامل�ساهمني. ت�سجل الإيرادات وامل�ساريف العائدة بو�سوح لأي من تلك الأن�سطة يف احل�سابات ذات العالقة. حتدد الإدارة 
وجمل�س الإدارة اأ�س�س توزيع امل�ساريف من العمليات امل�سرتكة، حيث اأن هذه القوائم املالية هي القوائم املالية النظامية الأولى لل�سركة، فلي�س هناك اأرقام مقارنة.

ملخص السياسات المحاسبية الهامة  -3

فيما يلي ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املتبعة يف اإع داد هذه القوائم املالية.

إستخدام التقديرات في إعداد القوائم المالية

يتطلب اإعداد القوائم املالية لتتوافق مع معايري التقارير املالية الدولية اإ�ستخدام التقديرات والإفرتا�سات التي توؤثر على املبالغ املبينة للموجودات واملطلوبات والإف�ساح عن املوجودات 
واملطلوبات الطارئة بتاريخ القوائم املالية واملبالغ املبينة لالإيرادات وامل�سروفات خالل فرتة التقارير.

النقد ومافي حكمه 

النقد ومايف حكمه يتكون من النقد والأر�سدة لدى البنوك مبا يف ذلك ودائع املرابحة التي تقل مدة ا�ستحقاقها عن ثالثة ا�سهر من تاريخ القتناء الأ�سلي .

إستثمارات محتفظ بها لتغطية المطلوبات المرتبطة بالوحدات

الإ�ستثمارات املحتفظ بها لتغطية املطلوبات املرتبطة بالوحدات متثل املوجودات املرتبطة ببع�س العقود التي تكمن خماطر الإ�ستثمار فيها ب�سكل اأ�سا�سي يف حامل العقد. وهذه الإ�ستثمارات 
متثل اإ�ستثمارات يف �سندوق مرابحة ق�سري الأجل قابلة للتداول الفوري، وت�سجل يف البداية بالتكلفة ويعاد قيا�سها لحقًا بالقيمة العادلة. يتم حتديد القيمة العادلة بالرجوع ل�سايف قيمة 
الأ�سل املعلنة من قبل مدير ال�سندوق. وت�سجل املكا�سب واخل�سائر املحققة وغري املحققة الناجتة يف قائمة عمليات التكافل والفائ�س املرتاكم مع التغريات يف خم�س�س املطلوبات املرتبطة 

بالوحدات. يف حالة بيع جزء من الإ�ستثمار حتت�سب تكلفة الإ�ستثمارات على اأ�سا�س املتو�سط املرجح.
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شركة األهلي للتكافل    

)شركة مساهمة سـعودية(  

إيضاحات حول القوائم المالية 

كما في 31 ديسمبر 2008م 

ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -3
إستثمارات لإلتجار

متثل اإ�ستثمارات لالإجتار ا�ستثمارات يف حمفظة اإختيارية تتم وفقًا لإر�سادات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي . يتم تقييم الإ�ستثمارات باإ�ستخدام طريقة �سعر ال�سوق حيث تعك�س املحفظة 
�سايف قيمة موجوداتها بدًل من قيمتها الدفرتية. ويتم هذا التقييم على اأ�سا�س يومي عند اإقفال ال�سوق . يتم ت�سجيل املكا�سب واخل�سائر املحققة وغري املحققة الناجتة يف قائمة عمليات 

امل�ساهمني وعمليات التكافل . ويف حالة بيع جزء من الإ�ستثمارات املقتناة يتم اإحت�ساب تكلفة الإ�ستثمارات على اأ�سا�س املتو�سط املرجح . 

األثا	 والتجهيزات والمعدات المكتبية 

يتم قيا�س قيمة الأثاث والتجهيزات واملعدات املكتبية بالتكلفة ناق�سًا ال�ستهالك املرتاكم . يتم حتميل ال�ستهالك على قائمة عمليات امل�ساهمني بطريقة الق�سط الثابت على مدى الأعمار 
الإنتاجية التقديرية للموجودات . 

تتم مراجعة القيمة الدفرتية لالأثاث والرتكيبات واملعدات املكتبية وذلك عند وجود دليل لالإنخفا�س وعندما ت�سري التغريات يف الظروف اإلى اأن القيمة الدفرتية غري قابلة لالإ�سرتداد. يف 
حالة وجود مثل هذا الدليل وعندما تتجاوز القيمة الدفرتية القيمة التقديرية القابلة لالإ�سرتداد يتم تخفي�س املوجودات اإلى قيمتها القابلة لالإ�سرتداد باإعتبارها اأكرب من القيمة العادلة 

لها بعد خ�سم تكاليف البيع وقيمة الأ�سل عند الإ�ستالم.

إحتياطي عمليات التكافل )مخصص فني(

اأو ال�سعر احلايل  اأ�ساليب التدفقات النقدية املخ�سومة املحتملة  اإ�ستخدام  اأ�سا�س طريقة التقييم الإكتواري املتحفظ من خالل   يتم اإحت�ساب خم�س�س مطلوبات عقود الإ�ستثمار على 
لوحدات ال�سندوق. 

يت�سمن التقييم الإكتواري  خم�س�س الإ�سرتاك وهو املبلغ الذي يتوقع اأن تدفعه ال�سركة حلاملي عقود الإ�ستثمار.

إعادة التكافل 

لدى ال�سركة اإتفاقية ح�سة اإعادة تكافل معدلة مبوجب �سك وكالة مع �سركة اإعادة تاأمني عاملية م�ستقلة مقرها املانيا. تتعامل ال�سركة فقط مع مدراء اإعادة تكافل معتمدين بوا�سطة الإدارة 
والتي مت ت�سنيفها عمومًا على الأقل على ت�سنيف بي بي بي اأو بت�سنيف اأعلى بوا�سطة وكالت ت�سنيف عاملية.

يتم ت�سجيل اأي اأ�سل اأو اإلتزام يف قائمة املركز املايل لعمليات التكافل ليمثل امل�ساهمات امل�ستحقة اإلى وكيل اإعادة التكافل. يتم تقدير املبالغ امل�ستحقة من/اإلى وكيل اإعادة التكافل مبا يتفق 
مع التزام املطالبة املرتبطة بالأطراف املوؤمنة .

صندوق التكافل التضامني 

الوفاة )مزايا  . ي�سـتخدم ال�سـندوق لدفع تعوي�سات  التي يدفعها امل�ساركون  التكافل( الذي يتكون من التربعات الفردية املجمعة  الت�سامني )�سندوق  التكافل  ال�سركة �سندوق  مت�سك 
التكافل( يف حالة وفاة اأحد امل�ساركني قبل اإنتهاء تاريخ اإ�ستحقاق العقد .

يتم حتديد هذا الإحتياطي احل�سابي عن طريق التقييم الإكتواري للمزايا امل�ستقبلية للوثيقة. وتت�سمن الإفرتا�سات الإكتوارية هام�سًا مقابل النحرافات ال�سالبة ياأخذ عمومًا يف العتبار 
نوع الوثيقة و�سنة الإ�سدار ومدة الوثيقة وت�ستند اإفرتا�سات معدل الإن�سحاب والوفاة على اخلربة .

يف حالة جتاوز تربعات التكافل �سندوق التكافل يف اأي وقت من الأوقات تقوم ال�سركة )»الوكيل«( بتقدمي قر�س بدون عمولة )قر�س ح�سن( اإلى �سندوق التكافل. ويتم �سداد هذا القر�س 
الذي ل تدفع عليه فوائد اإلى الوكيل من �سندوق التكافل عندما يوجد فائ�س لدى �سندوق التكافل.

يف احلالت التي تتجاوز فيها تربعات التكافل امل�سددة اإلى �سندوق التكافل مبالغ دفعات مزايا التكافل، يقوم الوكيل باإن�ساء فائ�س )ربح(. ي�ستخدم هذا الفائ�س ل�سداد اأي مبلغ قائم دون 
�سداد من القر�س اإلى الوكيل ويتم توزيع 100% من ر�سيد الفائ�س النا�سيء يف �سندوق التكافل اإلى الأع�ساء امل�ساركني بن�سبة تربعاتهم امل�سددة اإلى �سندوق التكافل .
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إختبار كفاية المطلوبات  

يف تاريخ كل قائمة مركز مايل يتم اإجراء اإختبارات ملعرفة كفاية املطلوبات للتاأكد من كفاية مطلوبات العقود. ولإجراء هذه الإختبارات ت�ستخدم الإدارة اأف�سل التقديرات احلالية للتدفقات 
النقدية التعاقدية امل�ستقبلية وم�سروفات معاجلة املطالبات وم�سروفاتها الإدارية . يحمل اأي عجز يف القيمة الدفرتية مبا�سرة على قائمة عمليات التكافل عن طريق تكوين خم�س�س 

مقابل اخل�سائر الناجتة عن اإختبارات كفاية املطلوبات )خم�س�س املخاطر غري املنتهية(. 

عندما يتطلب اإختبار كفاية املطلوبات اإتباع اأف�سل الفرتا�سات فاإن مثل هذه الإفرتا�سات )بدون هوام�س لالإنحراف ال�سالب( يتم اإ�ستخدامها للقيا�س الالحق لتلك املطلوبات.    

الزكاة الشرعية وضرائب الدخل 

يتم اإحت�ساب الزكاة ال�سرعية على ح�سة امل�ساهمني ال�سعوديني يف حقوق امل�ساهمني اأو �سايف الدخل وفقًا لنظام الزكاة املعمول به يف اململكة العربية ال�سعودية . يتم اإحت�ساب �سرائب الدخل 
على ح�سة امل�ساهمني الأجانب من �سايف دخل ال�سنة.

يتم احت�ساب الزكاة ال�سرعية و�سرائب الدخل وحتمل على اخل�سائر املرتاكمة يف قائمة حقوق امل�ساهمني. بناء عليه فاإن مبالغ الزكاة و�سريبة الدخل القابلة لل�سداد من قبل امل�ساهمني 
تقيد حل�ساب اخل�سائر املرتاكمة. 

المخصصـات 

تدرج املخ�س�سات عندما يكون لدى ال�سركة اإلتزام )نظامي اأو �سمني( نا�سئ عن حدث �سابق ويكون هناك اإحتمال لن�سوء تكاليف ل�سداد الإلتزام ميكن قيا�سها ب�سورة يعتمد عليها . ل 
يتم اإدراج خم�س�سات مقابل خ�سائر الت�سغيل امل�ستقبلية . 

محاسبة تاريخ اإلتجار

بيع  اأو  ب�سراء  ال�سركة  تلتزم فيه  الذي  التاريخ  اأي  الإجتار )  تاريخ  اإلغاء قيودها املحا�سبية يف  اأو  ت�سجيلها  يتم  العادية  بالطريقة  تتم  التي  املالية  املوجودات  اأو مبيعات  جميع م�سرتيات 
املوجودات(. الطريقة العادية لل�سراء اأو البيع هي م�سرتيات اأو مبيعات املوجودات املالية التي تتطلب �سداد قيمة املوجودات �سمن الإطار الزمني الذي يحدده النظام ب�سفة عامة اأو العرف 

ال�سائد يف ال�سوق .

القيمة العادلة  

ت�ستند القيمة العادلة ل�ستثمارات الإجتار على اأ�سعار الوحدات املعلنة من قبل مدير ال�سندوق.

العمالت األجنبية

يتم ت�سجيل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية ب�سعر ال�سرف ال�سائد يف تاريخ املعاملة . يتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية امل�سجلة بالعمالت الأجنبية ب�سعر ال�سرف ال�سائد 
يف تاريخ قائمة املركز املايل . ت�سجل جميع الفروق يف قائمة عمليات التكافل اأو قائمة عمليات امل�ساهمني. ونظرًا لأن جميع معامالت ال�سركة بالعملة الأجنبية هي ب�سفة اأ�سا�سية بالدولر 

فاإن مكا�سب اأو خ�سائر حتويل العملة الأجنبية لي�ست مهمة ومل يتم الإف�ساح عنها ب�سورة م�ستقلة.

تصنيف المنتج 

تقوم ال�سركة باإ�سدار عقود التاأمني على احلياة املرتبطة بعقود الإ�ستثمار . اإذا ت�سمنت العقود عن�سر ا�ستثمار وعن�سر تاأمني وتكون التدفقات النقدية من العن�سرين م�ستقلة فال يتم 
جمع املبالغ املتعلقة بهما. يتم احت�ساب اأي م�ساهمات متعلقة بعن�سر التاأمني من خالل عمليات التكافل والفائ�س املرتاكم ويحت�سب العن�سر املتبقي من خالل قائمة املركز املايل لعمليات 

التكافل كما هو مو�سح اأدناه : 	 

عقود التأمين 

تعرف عقود التاأمني باأنها تلك العقود التي تنطوي على خماطر تاأمني كبرية عند بداية العقد اأو تلك العقود التي تنطوي، عند بداية العقد، على م�سمون جتاري قد يكون م�ستوى خماطر 
التاأمني فيها كبريًا مع مرور الوقت . يعتمد حجم خماطر التاأمني على احتمال حدوث التاأمني وحجم تاأثريه املحتمل .

عند ت�سنيف العقد على اأنه عقد تاأمني يظل كعقد تاأمني طوال املدة املتبقية من فرتة البولي�سة حتى ولو حدث انخفا�س كبري يف خماطر التاأمني خالل هذه الفرتة .

ت�سجل امل�ساهمات املتعلقة بعقود التاأمني كاإيرادات على مدى فرتة �سداد امل�ساهمة للبوال�س ذات العالقة .
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عقود االستثمار

ت�سنف اأي عقود ل تعترب عقود تاأمني مبوجب معايري التقارير املالية الدولية كعقود ا�ستثمار. حتت�سب املبالغ املح�سلة وفقًا لعقود ال�ستثمار من خالل بيان عمليات التكافل والفائ�س املرتاكم 
ويتم اإظهار اجلزء القابل لال�ستثمار املح�سل من امل�ساهمة كخ�سم من الفائ�س للفرتة من عمليات التكافل ويتم حتويله اإلى مطلوبات عقود ال�ستثمار )العقود املت�سلة بالوحدات( .   

المزايا

تتكون املزايا من مبالغ م�ستحقة حلاملي العقود واأطراف اأخرى ويتم حتميل امل�سروفات املتعلقة بت�سوية اخل�سارة على قائمة عمليات التكافل والفائ�س املرتاكم عند تكبدها . وت�سمل املنافع 
املبالغ التقديرية امل�ستحقة الدفع املتعلقة باملطالبات املبلغ عنها لل�سركة وتلك التي مل يبلغ عنها يف تاريخ قائمة املركز املايل . 

تقوم ال�سركة عمومًا بتقدير منافعها بناًء على املدخالت الإكتوارية ويت�سمن ذلك تكوين خم�س�س بناء على تقدير الإدارة وتكلفة �سداد املنافع املتكبدة والتي مل يبلغ عنها يف تاريخ قائمة 
املركز املايل. 

لتقوم ال�سركة بخ�سم اإلتزامها للمزايا غري امل�سددة .

رسوم االكتساب واالتعاب اإلدارية 

يتم ت�شجيل ر�شوم االكت�شاب واالأتعاب االإدارية امل�شتحقة من حاملي العقود كاإيرادات وتقيد كدخل يف قائمة عمليات التكافل والفائ�ض املرتاكم وفقًا ل�شروط عقد التكافل .

تتم م�شاركة ر�شوم االكت�شاب والر�شوم االإدارية مع امل�شاهمني الفنيني واملوزعني وحتمل على امل�شروف حال ا�شتحقاقها وفقًا ل�شروط عقد التكافل .

رسوم التسجيل

حتت�شب ر�شوم الت�شجيل امل�شتحقة من حاملي العقود كدخل وتقيد حل�شاب قائمة عمليات التكافل والفائ�ض املرتاكم عند اإ�شتحقاقها ح�شب �شروط عقد التكافل . 

اإيرادات الت�سجيل امل�ستحقة الدفع من قبل ال�سركة والتي متثل التكاليف املتكبدة مبا�سرة يف �سبيل احل�سول على امل�ساهمات يف �سهادات التكافل حال تكبدها وحتمل على  يتم ت�سجيل 
امل�شروفات حال ا�شتحقاقها وفقًا ل�شروط عقد التكافل .

التسوية  

يتم ت�سوية املوجودات واملطلوبات ويدرج املبلغ ال�سايف يف القوائم املالية وذلك فقط عندما يكون هناك اإلتزام نظامي قابل للنفاذ لت�سوية املبلغ امل�سجل ويكون هناك نية لدى ال�سركة اإما 
للت�سوية على اأ�سا�س ال�سايف اأو حتقيق املوجودات واملطلوبات يف نف�س الوقت . 

النقد وما في حكمه  - 4

8 0 0 2م

)األف ريال �سعودي(

عمليات التكافل

2.498نقد يف ال�سندوق ولدى البنوك

عمليات امل�ساهمني

833 نقد يف ال�سندوق ولدى البنوك

2.000 ودائع مرابحة 

 2.833
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8 0 0 2م

)األف ريال �سعودي(

عمليات التكافل

572حمفظة املنارة للنمو املتحفظ

592حمفظة املنارة للنمو املتوازن

685حمفظة املنارة للنمو املرتفع

1.849

تتكون الإ�ستثمارات من وحدات يف �سناديق مرابحة ق�سرية الأجل م�سجلة بالريال ال�سعودي تدار من قبل �سركة تابعة للم�ساهم الرئي�سي يف ال�سركة . 

فيما يلي احلركة يف اإ�ستثمارات لالإجتار خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م

8 0 0 2م

)األف ريال �سعودي(

 1.977امل�سرتيات خالل الفرتة

)128(خ�سارة غري حمققة خالل الفرتة

1.849الر�سيد يف نهاية الفرتة

8 0 0 2م

)األف ريال �سعودي(

عمليات امل�ساهمني

69.304حمفظة الأهلي الإختيارية للتكافل

168.996امل�سرتيات خالل الفرتة

)102.260  (امل�سرتد خالل الفرتة

466املكا�سب املحققة من الإ�سرتداد

475املكا�سب غري املحققـة مـن الإ�سرتداد )قبل التاأ�سي�س( )اإي�ساح 14(

)1.627(الربح غري املحقق خالل الفرتة

69.304الر�سيد يف نهاية الفرتة
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متثل اإ�ستثمارات املتاجرة املتعلقة بعمليات امل�ساهمني كما يف 31 دي�سمرب 2008م اإ�ستثمارات يف حمفظة اإختيارية تدار بوا�سطة �سركة قاب�سة لأحد امل�ساهمني الرئي�سيني يف ال�سركة. تتكون 
املحفظة الإختيارية من:	

2008 م

)األف ريال �سعودي(

603�سندوق الأهلي لالإجتار يف اأ�سهم دول جمل�س التعاون اخلليجي

1.012�سندوق الأهلي لالإجتار يف اأ�سهم الأ�سواق النا�سئة

832 �سندوق الأهلي لالأ�سهم الدولية

2.447

اإ�ستثمارات يف �سناديق م�سرتكة

46.461مرابحة بالريال ال�سعودي

19.703مرابحة طويلة الأجل بالريال ال�سعودي

693نقد

69.304

6- مدفوعات مقدمًا

2008 م

)األف ريال �سعودي( 

عمليات امل�ساهمني

868اإيجار مدفوع مقدمًا

194ر�سوم هيئة ال�سوق املالية

1.062

7- أثاث ، تركيبات ومعدات مكتبية 

عمليات امل�ساهمني

فيمايلي الأعمار الإنتاجية التقديرية للموجودات لإحت�ساب الإ�ستهالك :	

5	10 �سنواتاأثاث وتركيبات

4	7 �سنواتحا�شبات اآلية ومعدات مكتبية
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شركة األهلي للتكافل    

)شركة مساهمة سـعودية(  

إيضاحات حول القوائم المالية 

كما في 31 ديسمبر 2008م 

7- أثاث ، تركيبات ومعدات مكتبية )تتمة(

 اأثاث وتركيبات
األف ريال

 حا�سب اآيل ومعدات
األف ريال

 اأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ
األف ريال

 املجموع 2008م
األف ريال

التكلفة:

4544565.3716.281اإ�سافات خالل الفرتة والر�سيد يف نهاية الفرتة

االإ�ستهالك:

355	205150املحمل للفرتة والر�سيد يف نهاية الفرتة

�سايف القيمة الدفرتية

2493065.3715.926يف 31 دي�سمرب 2008م

متثل الأعمال الراأ�سمالية حتت التنفيذ الرتكيبات والتجهيزات حتت الرتكيب يف مبنى املركز الرئي�سي اجلديد.

8- المستحقات والذمم الدائنة األخرى

8 0 0 2م

)األف ريال �سعودي(

عمليات التكافل

18م�ستحقات م�ساريف العالج وم�ستحقات اأخرى

8 0 0 2م

)األف ريال �سعودي(

عمليات امل�ساهمني

3.620م�سروفات م�ستحقة

1.083مكافاأة وم�سروفات اأخرى لأع�ساء جمل�س الإدارة

927ذمم دائنة اأخرى

5.630

9- الزكاة وضريبة الدخل

8 0 0 2م

)األف ريال �سعودي(

تتكون الزكاة املحملة مما يلي:-

58املحمل للفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007م

1.026املحمل للفرتة من 1 يناير 2008م اإلى  31 دي�سمرب 2008م

1.084
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شركة األهلي للتكافل    

)شركة مساهمة سـعودية(  

إيضاحات حول القوائم المالية 

كما في 31 ديسمبر 2008م 

9- الزكاة وضريبة الدخل )تتمة(

يعتمد املخ�س�س للفرتة من 1 يناير 2008م اإلى 31 دي�سمرب 2008م على ما يلي:	

8 0 0 2م

)األف ريال �سعودي(

94.247حقوق امللكية

)16.660 (القيمة الدفرتية ملوجودات طويلة الأجل

77.587

)9.916  (اخل�سارة املعدلة للفرتة

67.671الوعاء الزكوي

44.833ح�سة امل�ساهمني ال�سعوديني بواقع %66.25

ترجع الإختالفات بني النتائج املالية والنتائج اخلا�سعة للزكاة ب�سكل رئي�سي اإلى بع�س الت�سويات وفقًا للوائح املالية املنا�سبة.

احلركة يف خم�س�س الزكاة كانت كمايلي:	

 للفرتة من  8 يوليو 2007م
 اإلى 31 دي�سمبـر 2008م
)األف ريال �سعودي(  

1.084خم�س�س خالل الفرتة

)29(الزكاة امل�سددة

1.055الر�سيد يف نهاية الفرتة

ضريبة الدخل

نظرًا لتكبد ال�سركة خ�سارة خالل الفرتة من 8 يوليو 2007م اإلى 31 دي�سمرب 2007م و لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م ، لي�س هناك �سريبة دخل م�ستحقة الدفع بوا�سطة ال�سركة.

وضع الربوط

مت تقدمي الإقرارات الزكوية وال�سريبة للم�سلحة للفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007م ومت اإ�ستالم ال�سهادة من امل�سلحة، اإل اأن الربط النهائي للفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007م مل 
يتم اإ�ستالمه من امل�سلحة بعد . 

10- رأس المال

يبلغ راأ�س مال ال�سركة 100 مليون ريال �سعودي مق�سم اإلى 10 مليون �سهم قيمة كل �سهم 10 ريال �سعودي. اإكتتب ودفع امل�ساهمون املوؤ�س�سون 7.355 مليون �سهم ) �سبعة مليون وثالثمائة 
وخم�سة وخم�سون األف �سهم( بقيمة اإ�سمية 10 ريال لل�سهم و التي متثل 73.55% من اأ�سهم ال�سركة، واملتبقي 2.645 مليون �سهم )اإثنني مليون و�ستمائة وخم�سة واأربعون األف �سهم( بقيمة 

اإ�سمية 10 ريال لل�سهم الذي ميثل 26.45% من اأ�سهم ال�سركة التي مت اإكتتابها للمجموعة.

11- إحتياطي نظامي

وفقًا ملتطلبات نظام التاأمني باململكة العربية ال�سعودية، يجب جتنيب ن�سبة 20% من �سايف دخل امل�ساهمني كاإحتياطي نظامي حتى يبلغ هذا الإحتياطي ن�سبة 100% من راأ�س املال املدفوع. 
الإحتياطي غري قابل للتوزيع.

نظرًا لتكبد ال�سركة خ�سارة خالل الفرتة من 8 يوليو 2007م اإلى 31 دي�سمرب 2008م مل يتم حتويل اأي مبالغ اإلى الإحتياطي النظامي.
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شركة األهلي للتكافل    

)شركة مساهمة سـعودية(  

إيضاحات حول القوائم المالية 

كما في 31 ديسمبر 2008م 

12- وديعة نظامية

2008 م

)األف ريال �سعودي(

عمليات امل�ساهمني

10.000وديعة نظامية

وفقًا ملتطلبات نظام التاأمني باململكة العربية ال�سعودية قامت ال�سركة باإيداع ما ن�سبته 10% من راأ�سمالها املدفوع ومقداره 10 مليون ريال �سعودي يف احد البنوك املعني من قبل موؤ�س�سة النقد 
العربي ال�سعودي )�ساما(. ومت اإيداع الوديعة امل�سار اإليها لدى البنك امل�ساهم الرئي�سي يف ال�سركة )اي�ساح 17( .  

13- مصروفات عمومية وإدارية

 الفرتة من 8 يوليو 2007م
 اإلى 31 دي�سمـرب 2008م

)األف ريال �سعودي(

10.822تكاليف موظفني

251م�ساريف نظامية

1.144اأتعاب قانونية ومهنية

540اإيجار مكتب

1.328م�ساريف جمل�س الإدارة )اإي�ساح 15(

1.230اأخــرى

15.315

)2.997(يخ�سم: تكاليف موظفني حتملها م�ساهم موؤ�س�س )اإي�ساح17(

12.318

14- مصروفات قبل التأسيس – مشطوبة

 الفرتة من 8 يوليو 2007م
 اإلى 31 دي�سمرب 2008م
 )األف ريال �سعودي(

عمليات امل�ساهمني

1.627اأتعاب قانونية ومهنية

551اإيجار مكتب

386م�ساريف نظامية

521اأخــرى

3.085

يخ�سم : اإيرادات مكت�سبة من اإ�ستثمار يف �سندوق مرابحة ق�سري الأجل حتى

)475(تاريخه من القرار الوزاري )8 يوليو 2007م(

2.610�سايف م�سروفات قبل التاأ�سي�س – م�سطوبة

متثل م�سروفات بعد التاأ�سي�س تكاليف متكبدة بوا�سطة م�ساهم موؤ�س�س نيابة عن ال�سركة ومت اإعادة حتميلها لحقًا على ال�سركة للفرتة حتى 8 يوليو 2007م باإعتباره تاريخ اإ�سدار القرار 
الوزاري الذي اأعلن فيه تاأ�سي�س ال�سركة )اإي�ساح 17(.
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شركة األهلي للتكافل    

)شركة مساهمة سـعودية(  

إيضاحات حول القوائم المالية 

كما في 31 ديسمبر 2008م 

15- مكافأة ومصروفات متعلقة بمجلس اإلدارة

 الفرتة من 8 يوليو 2007م
 اإلى 31 دي�سمرب 2008م
 )األف ريال �سعودي(

عمليات امل�ساهمني

1.157مكافاأة جمل�س الإدارة

117اأتعاب ح�سور جمل�س الإدارة

54م�ساريف �سفر واإ�سكان جمل�س الإدارة

1.328املجموع )اإي�ساح 13(

متثل مكافاأة جمل�س الإدارة وامل�ساريف املتعلقة بها املكافاأة امل�ستحقة الدفع لرئي�س املجل�س واأع�ساء جمل�س الإدارة واملجال�س الفرعية ملجل�س الإدارة .

16- إحتياطي عمليات التكافل

يتم تكوين احتياطي لعمليات التكافل ح�سب التقرير امل�ستلم من اخلبري الإكتواري. احلركة يف اإحتياطي عمليات التكافل خالل الفرتة من 8 يوليو 2007م وحتى 31 دي�سمرب 2008م كمايلي :	 

 للفرتة من 8 يوليو2007م 
 اإلى 31 دي�سمرب 2008م
)األف ريال �سعودي( 

2.029املخ�س�س املكون خالل الفرتة ويف نهاية الفرتة
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شركة األهلي للتكافل    

)شركة مساهمة سـعودية(  

إيضاحات حول القوائم المالية 

كما في 31 ديسمبر 2008م 

17- معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة :

فيمايلي تفا�سيل املعامالت الرئي�سية مع اأطراف ذات العالقة خالل الفرتة من 8 يوليو 2007م اإلى 31 دي�سمرب 2008م واأر�سدتها يف نهاية الفرتة :	  

طبيعة املعاملةالطرف ذي العالقة
 مبلغ املعاملة

)األف ريال �سعودي( 

عمليات التكافل :-  

2.260ر�سوم الإكت�ساب املحملة لتوزيع املنتجاتم�ساهم

905 ر�سوم ت�سجيل حمملة  م�ساهم

180 اأتعاب اإدارية حمملة م�ساهمون

عمليات امل�ساهمني :-  

2.855 تكاليف معاملة مدفوعة نيابة عن ال�سركة )طرح اإكتتاب اأويل( ومت اإعادة حتميلها على ال�سركـةم�ساهم

اإعادة حتميلها  ال�سركة ومت  نيابة عن  واإدارية مدفوعة  التاأ�سي�س )اإي�ساح 14( وبع�س م�ساريف عمومية  م�ساريف قبل 
على ال�سركة 

7.770

1.160 اأثاث ، تركيبات ومعدات مكتبية مت �سراوؤها نيابة عن ال�سركة ومت اإعادة حتميلها على ال�سركة

2.997م�سروفات عمومية واإدارية مدفوعة نيابة عن ال�سركة ومت اإمت�سا�سها بوا�سطة م�ساهم موؤ�س�س )اإي�ساح 13( 

800 اإ�ستالم الر�سوم البنكية )خدمات متعلقة بطرح الإكتتاب الأويل( مدفوعة بوا�سطة ال�سركة

10.000 وديعة نظامية مودعة )اإنظر اإي�ساح 12( 

625مكافاأة نهاية اخلدمة املحولة 

1.160 اأثاث ، تركيبات ومعدات مكتبية مت �سراوؤها نيابة عن ال�سركة ومت اإعادة حتميلها على ال�سركة

2.997م�سروفات عمومية واإدارية مدفوعة نيابة عن ال�سركة ومت اإمت�سا�سها بوا�سطة م�ساهم موؤ�س�س )اإي�ساح 13( 

800 اإ�ستالم الر�سوم البنكية )خدمات متعلقة بطرح الإكتتاب الأويل( مدفوعة بوا�سطة ال�سركة

10.000 وديعة نظامية مودعة )اإنظر اإي�ساح 12( 

625مكافاأة نهاية اخلدمة املحولة 

مت اإظهـار املبلغ امل�ستحق مل�ساهم فني والبالغة 798 األف ريال �سعودي يف قائمة املركز املايل. مت اإدراج املبلغ امل�سـتحق مل�ساهم موزع والبالغ 106 األف ريال �سـعودي حتـت الذمم الدائنـة 
)اإي�ساح 8( . 

18- إدارة المخاطر

فيما يلي ملخ�س باملخاطر التي واجهتها ال�سركة والطريقة التي يتم بها تقليل تلك املخاطر بوا�سطة الإدارة:	

مخاطر التكافل

التكافل هو �سكل من اأ�سكال التاأمني الإ�سالمي الذي يعتمد على املبادئ الإ�سالمية لتق�سيم الربح ويتوافق مع الأخالق واملبادئ الإ�سالمية ، وهو عملية ذاتية م�ستمرة معمول بها لفائدة 
اأع�سائها وتعتمد على امل�ساعدة امل�سرتكة.

خماطر التكافل هي املخاطر التي تزيد فيها املزايا امل�ستحقة الدفع حلاملي الوثائق عن القيمة الدفرتية لإحتياطي اأن�سطة التكافل. يتاأثر هذا بوا�سطة تكرار املزايا املدفوعة والتطور 
الالحق للمطالبات طويلة الأجل وعليه، فاإن هدف عمليات التكافل هو �سمان توفر اإحتياطيات كافية لتغطية تلك املطلوبات. تدير عمليات التكافل هذه املخاطر من خالل �سمان اأن هناك 

تغطية اإعادة تكافل كافية قد مت اأخذها يف احل�سبان عن طريق احلد الأق�سى من اخل�سارة امل�ستحقة الدفع لأي مطالبة فردية.
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شركة األهلي للتكافل    

)شركة مساهمة سـعودية(  

إيضاحات حول القوائم المالية 

كما في 31 ديسمبر 2008م 

18- إدارة المخاطر )تتمة(

مخاطر إعادة التكافل

كما هو معتاد لدى �شركات التكافل االأخرى ومن اأجل تقليل التعر�ض للمخاطر املالية الناجتة من الزيادة يف عدد املزايا املدفوعة ، تدخل عمليات التكافل، يف �شياق الن�شاط العادي، يف 
عقود مع اطراف اأخرى لأغرا�س اإعادة التكافل.

تقوم عمليات التكافل بتقييم املوقف املايل ملدراء اإعادة التكافل وذلك لتقليل تعر�سها خل�سائر كبرية من عدم القدرة على الدفع ملدراء اإعادة التكافل.

التكافل( يتم تقييمها وفقًا لت�سنيف  اإعادة  اأملانيا	هانوفر ري )وكيل  تاأمني عاملية مقرها  اإعادة  اإعادة تكافل معدلة مبوجب �سك وكالة مع �سركة  اإتفاقية ح�سة  التكافل  لدى عمليات 
�ستاندرد اأند بورز » اإيه اإيه �سالب » ووفقًا لت�سنيف اإيه اإم بي�ست »اإيه«. تغطي اإتفاقية اإعادة التكافل هذه جميع العقود الفردية ال�سادرة عن ال�سركة يف اململكة العربية ال�سعودية. ومبوجب 
الإتفاقية حتتفظ عمليات التكافل بن�سبة 10% من غطاء التكافل عن كل وفاة بحد اأق�سى قدره 18.750 ريال �سعودي. يتم �سداد اأي فائ�س يف �سندوق اإعادة التكافل عن خماطر التكافل 

)خماطر الوفاة( يف �سندوق الأهلي للتكافل بوا�سطة وكيل اإعادة التكافل ليتم توزيعه على امل�ساركني.

المخاطر المالية

املخاطر الرئي�سية النا�سئة من الأدوات املالية لعمليات التكافل وعمليات امل�ساهمني هي خماطر �سعر ال�سوق وخماطر العملة وخماطر معدل الفائدة وخماطر الإئتمان وخماطر ال�سيولة. 
وتقوم الإدارة مبراجعة ال�سيا�سات والإتفاق عليها لإدارة اأي واحد من هذه املخاطر وفيمايلي ملخ�س لذلك:	

مخاطر سعر السوق

خماطر �سعر ال�سوق هي املخاطر التي تتذبذب فيها قيمة اأداة مالية كنتيجة للتغريات يف اأ�سعار ال�سوق. تتعر�س عمليات التكافل وعمليات امل�ساهمني ملخاطر ال�سوق فيما يتعلق باإ�ستثماراتها 
التجارية يف وحدات �سناديق م�سرتكة مفتوحة. الإ�ستثمارات الهامة لل�سناديق امل�سرتكة هي يف م�سرتيات ال�سلع يف الأ�سواق العاملية ويعتمد �سعر الوحدة لل�سندوق على التحركات يف اأ�سعار 

ال�سوق لهذه ال�سلع. يقوم مدير ال�سندوق باحلد من خماطر ال�سوق عن طريق الدخول يف عقود مقابل �سراء وبيع وبوا�سطة مراقبة م�ستمرة للتطورات يف اأ�سواق ال�سلع العاملية.

اأي تغري يف حدود 5% يف قيمة �سايف اأ�سل لل�سناديق مع ثبات املتغريات الأخرى �سوف يوؤثر على عمليات التكافل وعمليات امل�ساهمني مببلغ 92 األف ريال و 122 األف ريال على التوايل.

مخاطر العملة

خماطر العملة هي املخاطر التي تتذبذب فيها قيمة اداة مالية ب�سبب التغريات يف اأ�سعار العمالت الأجنبية.

تعتقد االإدارة اأن هناك خماطر قليلة للخ�شائر ب�شبب التذبذب يف �شعر العملة حيث اأن عمليات التكافل وعمليات امل�شاهمني تتم ب�شكل رئي�شي بالريال ال�شعودي والدوالر االأمريكي املربوط 
بالريال ال�سعودي.

مخاطر معدل الفائدة

تن�ساأ خماطر معدل الفائدة من اإمكانية اأن التغريات يف معدلت الفائدة �سوف توؤثر على الربحية امل�ستقبلية اأو القيم العادلة لالأدوات املالية.

تخ�سع عمليات امل�ساهمني ملخاطر الفائدة على الفوائد التي حتملها املوجودات املالية مبعدل فائدة يف نهاية ال�سنة 2.5% . اأي تغيري يف معدل الفائدة يف حدود 100 نقطة اأ�سا�سية �سوف 
يوؤثر على عمليات امل�ساهمني مببلغ 682 األف ريال �سعودي. لتخ�سع عمليات التكافل ملخاطر معدل فائدة هامة.

مخاطر اإلئتمان

خماطر االإئتمان هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء باإلتزاماته مما يوؤدي اإلى تكبد الطرف االآخر خل�شارة مالية.

لكافة فئات الأدوات املالية املحتفظ بها بوا�سطة عمليات امل�ساهمني وعمليات التكافل، فاإن اأق�سى حد للتعر�س للمخاطر هو القيمة الدفرتية كما هو مف�سح عنه يف الأدوات املالية يف تاريخ 
قائمة املركز املايل . حتتفظ �سيا�سات واإجراءات عمليات التكافل وعمليات امل�ساهمني بالتعر�سات يف احلدود املعمول بها، هذه احلدود مت و�سعها على اأ�سا�س اأنواع التعر�س وت�سنيف 
االإئتمان للطرف االآخر. ترتكز خماطر اإئتمان عمليات التكافل املتعلقة بالعمالء يف اململكة العربية ال�شعودية. يف 31 دي�سمرب 2008م مل تتعر�س عمليات التكافل وعمليات امل�ساهمني لأي 

خماطر اإئتمان هامة.
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شركة األهلي للتكافل    

)شركة مساهمة سـعودية(  

إيضاحات حول القوائم المالية 

كما في 31 ديسمبر 2008م 

18- إدارة المخاطر )تتمة(

مخاطر السيولة

هي املخاطر التي تواجه فيها عمليات امل�ساهمني وعمليات التكافل �سعوبة يف توفري الأموال الالزمة للوفاء باإلتزاماتها املرتبطة بالأدوات املالية . قد تنتج خماطر ال�سيولة من عدم القدرة 
على بيع اأ�سل مايل ب�سرعة ومببلغ يقارب قيمته العادلة . تدار متطلبات ال�سيولة مبراقبتها على اأ�سا�س �سهري وتاأكد الإدارة من اأن هناك اأموال كافية متوفرة للوفاء باأية اإلتزامات متى 
مان�ساأت. تتكون املطلوبات املالية لعمليات التكافل من الإحتياطي للعمليات الفنية والأر�سدة امل�ستحقة لإعادة التكافل ومبلغ م�ستحق لطرف ذي عالقة . ومتثل املطلوبات املالية لعمليات 

امل�ساهمني الذمم الدائنة الأخرى. كافة املطلوبات املالية التي لحتمل فوائد يتوقع �سدادها خالل 12 �سهرًا من تاريخ قائمة املركز املايل . 

19- القيم العادلة لالدوات المالية

هي القيمة التي يتم مبوجبها تبادل اأ�شل اأو �شداد اإلتزام ما بني اأطراف راغبة يف ذلك وتتم ب�شروط التعامل التجاري.

تتكون املوجودات املالية لل�سركة من النقد ومايف حكمه واإ�ستثمارات لالإجتار بينما تتكون املطلوبات املالية من الإحتياطي للعمليات الفنية واأر�سدة اإعادة التكافل امل�ستحقة الدفع ومبلغ 
م�ستحق لطرف ذي عالقة وذمم دائنة اأخرى. لتختلف القيم العادلة لالأدوات املالية ب�سكل مادي من قيمتها الدفرتية.
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الملحق )2(: القوائم المالية المراجعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009م

شركة األهلي للتكافل    

)شركة مساهمة سـعودية(  

القوائم الماليــة  

31 ديسمبر 2009م
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شركة األهلي للتكافل

)شركة مساهمة سـعودية(  

قائمة المركز المالي 

كما في 31 ديسمبر 2009م  

اإي�ساح
2008م2009م

األف ريال �سـعودياألف ريال �سـعودي

موجـودات عمليات التكافل 

2.498 5.906 4نقـد وما يف حكمه

1.849 63.867 17.5اإ�ستثمارات حمتفظ بها لالإجتار لتغطية املطلوبات املرتبطة بالوحدات

526 1.969 م�ستحق من حاملي الوثائق	 الفرتة امل�سموح بها للرتاجع

	205ح�سة معيدي التكافل من املطالبات حتت الت�سوية

	2.862ح�سة معيدي التكافل من الإحتياطي الفني

74.8094.873اإجمايل موجودات عمليات التكافل

موجودات امل�ساهمني

2.833 1.092 4نقد وما يف حكمه

69.304 64.511 5اإ�ستثمارات لالإجتار

1.073 797 6مبالغ مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة اأخرى

821 206م�ستحق من عمليات التكافل

5.926 6.239 7اأثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

10.000 10.000 12وديعة نظامية

82.84589.957اإجمايل موجودات امل�ساهمني

157.65494.830اإجمايل املوجودات

تعترب الإي�ساحات املرفقة من )1( اإلى )24( جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية. 



127

شركة األهلي للتكافل

)شركة مساهمة سـعودية(  

قائمة المركز المالي 

كما في 31 ديسمبر 2009م

اإي�ساح
2008م2009م

األف ريال �سـعودياألف ريال �سـعودي

مطلوبات وفائ�س عمليات التكافل

مطلوبات عمليات التكافل

1767.1281.901اإحتياطي فني لعمليات التكافل 

	 228 مطالبات حتت الت�سوية 	 اإجمايل

192 3.624 اأر�سدة م�ستحقة الدفع ملعيدي التكافل

798 -19م�ستحق لطرف ذي عالقة

1.123 2.957 م�ستحق حلاملي الوثائق	 الفرتة امل�سموح بها للرتاجع

18  666 8م�ستحقات وذمم دائنة اأخرى

206821 م�ستحق لعمليات امل�ساهمني

74.8094.853اإجمايل مطلوبات عمليات التكافل

فائ�س عمليات التكافل

20-الفائ�س من عمليات التكافل )�سندوق امل�ساركني للتكافل الت�سامني(

74.8094.873اإجمايل مطلوبات وفائ�س عمليات التكافل

مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

مطلوبات امل�ساهمني

3.5315.630 8م�ستحقات وذمم دائنة اأخرى

1.055 2.074 9زكــاة م�ستحقة

149   338 مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

5.9436.834اإجمايل مطلوبات امل�ساهمني

حقوق امل�ساهمني 

100.000  100.000 10 راأ�س املال

)16.877()23.098(خ�سائر مرتاكمة

76.90283.123اإجمايل حقوق امل�ساهمني

82.84589.957اإجمايل مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

157.65494.830اإجمايل املطلوبات والفائ�س من عمليات التكافل وحقوق امل�ساهمني

تعترب الإي�ساحات املرفقة من )1( اإلى )24( جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية.
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شركة األهلي للتكافل    

)شركة مساهمة سـعودية(  

قائمة عمليات تكافل المشاركين والفائض المتراكم 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009م 

اإي�ساح
2009م

 للفرتة من 8 يوليو 2007 م
اإلى 31 دي�سمرب 2008 م

األف ريال �سـعودياألف ريال �سـعودي

االإيرادات

 6.401  115.861اإجمايل م�ساهمات التكافل

ناق�ساً :

 )3.013(   )26.934(         ر�سوم اإكت�ساب

 )905( )15.109(         ر�سوم ت�سجيل

 )244( )7.369(         ر�سوم اإدارية

 )2.005( )60.077(         اجلزء الإ�ستثماري، �سايف

234 6.372 �سايف م�ساهمات التكافل امل�ستلمة

)192( )5.232(اإعادة التكافل

1.14042�سايف م�ساهمات التكافل املبقاة

مطالبات وم�ساريف  

	)1.870(اإجمايل املطالبات املدفوعة

	1.518ح�سة معيدي التكافل

	)352(�سايف املطالبات املدفوعة

)5()205(13التغري يف خم�س�س مطالبات قائمة )متكبدة وغري مبلغ عنها(

)5()557(�سايف املطالبات املتكبدة

)12( )162(م�ساريف اإكتتاب

)5( )165(اأتعاب اإدارة 	 وكالة

	 )612(ر�سوم الإ�سراف والتفتي�س

)22()1.496(اإجمايل املطالبات وامل�ساريف

20)356()العجز(/ الفائ�س من عمليات التكافل

	20الفائ�س املرتاكم يف بداية ال�سنة / الفرتة

	336العجز املحول من عمليات التكافل اإلى عمليات امل�ساهمني

20-الفائ�س املرتاكم يف نهاية ال�سنة/الفرتة

تعترب الإي�ساحات املرفقة من )1( اإلى )24( جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية.
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شركة األهلي للتكافل

)شركة مساهمة سـعودية(  

قائمة عمليات المساهمين 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009م

اإي�ساح
2009م

 للفرتة من 8 يوليو 2007 م
اإلى 31 دي�سمرب 2008 م

األف ريال �سـعودياألف ريال �سـعودي

الدخل من عمليات التكافل )اأتعاب وكالة( 

26.9343.013ر�سوم اإكت�ساب

15.109905ر�سوم ت�سجيل

7.369244ر�سوم اإدارية

1653اأتعاب الإدارة 	 وكالة

731ر�سوم �سندوق اإ�ستثمار

49.6504.166اإجمايل الدخل

امل�ساريف

)2.260()20.197(ر�سوم اإكت�ساب م�ساركة مع امل�ساهم املوزع

)905()15.109(ر�سوم ت�سجيل م�ساركة مع امل�ساهمني الفنيني واملوزعني

)180()5.216(اأتعاب اإدارية م�ساركة مع امل�ساهم املوزع

)2.610(-15م�ساريف ما قبل التاأ�سي�س امل�سطوبة، �سايف

)12.318()15.091(14امل�ساريف العمومية والإدارية

)18.273()55.613(اإجمايل امل�ساريف

)14.107()5.963(�سايف اخل�سارة من عمليات التكافل )الوكالة(

	)336(العجز املحول من عمليات التكافل

	)315(7موجودات ثابتة م�سطوبة   

اإيرادات من اإ�ستثمارات لالإجتار:

466-مكا�سب حمققة من اإ�ستثمارات لالإجتار

51.4071.627مكا�سب غري حمققة من اإ�ستثمارات لالإجتار

512اإيرادات اأخرى

)12.002()5.202(�سايف خ�سارة ال�سنة/الفرتة 

10.000.00010.000.000املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة

)1.20()0.52(10�سايف خ�سارة ال�سهم لل�سنة/ الفرتة )ريال �سعودي(   

تعترب الإي�ساحات املرفقة من )1( اإلى )24( جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية.   
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شركة األهلي للتكافل

)شركة مساهمة سـعودية(  

قائمة الدخل الشاملة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009م

2009م
 للفرتة من 8 يوليو 2007 م

اإلى 31 دي�سمرب 2008 م

األف ريال �سـعودياألف ريال �سـعودي

)12.002()5.202(�سايف خ�سارة ال�سنة/ الفرتة 

	-الإيرادات/ )امل�ساريف( الأخرى ال�ساملة

)12.002()5.202(اإجمايل اخل�سارة ال�ساملة لل�سنة / للفرتة

تعترب الإي�ساحات املرفقة من )1( اإلى )24( جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية.
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شركة األهلي للتكافل

)شركة مساهمة سـعودية(  

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009م 

امل�ساهمون املوؤ�س�سون ال�سعوديون 
و اجلمهور 

امل�ساهمون املوؤ�س�سون غري 
ال�سعوديني  

االإجمايل

راأ�س املال
اخل�سائر 
املرتاكمة

راأ�س املال
اخل�سائر 
املرتاكمة

راأ�س املال
اخل�سائر 
املرتاكمة

االإجمايل

األف ريال 
�سعودي

األف ريال 
�سعودي

األف ريال 
�سعودي

األف ريال 
�سعودي

األف ريال 
�سعودي

األف ريال 
�سعودي

األف ريال 
�سعودي

83.123)16.877(100.000)5.330(33.750)11.547(66.250الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2008 

)5.202()5.202(	)1.756(	)3.446(	�سايف اخل�سارة ال�ساملة لل�سنة

)1.019()1.019(			)1.019(	الزكاة لل�سنة )اإي�ساح 9(

76.902)23.098(100.000)7.086(33.750)16.012(66.250الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2009

للفترة من 8 يوليو 2007 إلى 31 ديسمبر 2008

امل�ساهمون املوؤ�س�سون ال�سعوديون 
و اجلمهور 

امل�ساهمون املوؤ�س�سون غري 
ال�سعوديني  

االإجمايل

راأ�س املال
اخل�سائر 
املرتاكمة

راأ�س املال
اخل�سائر 
املرتاكمة

راأ�س املال
اخل�سائر 
املرتاكمة

االإجمايل

األف ريال 
�سعودي

األف ريال 
�سعودي

األف ريال 
�سعودي

األف ريال 
�سعودي

األف ريال 
�سعودي

األف ريال 
�سعودي

األف ريال 
�سعودي

100.000	100.000	33.750	66.250اإ�سدار راأ�س املال 

)3.791()3.791(	)1.280(	)2.511(	تكاليف عملية الإكتتاب العام

�سايف اخل�سارة ال�ساملة للفرتة من 8 يوليو 2007 اإلى 31 
دي�سمرب 2008 

	)7.952(	)4.050(	)12.002()12.002(

الزكاة للفرتة من 8 يوليو 2007 اإلى 31 دي�سمرب 2008 
)اإي�ساح 9(

	)1.084(			)1.084()1.084(

83.123)16.877(100.000)5.330(33.750)11.547(66.250الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2008

تعترب الإي�ساحات املرفقة من )1( اإلى )24( جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية.
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شركة األهلي للتكافل

)شركة مساهمة سـعودية(  

قائمة التدفقات النقدية لعمليات تكافل المشاركين

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009م

2009م
 للفرتة من 8 يوليو 2007 م

اإلى 31 دي�سمرب 2008 م

األف ريال �سـعودياألف ريال �سـعودي

التدفقات النقدية من االأن�سطة الت�سغيلية

20)356()العجز(/الفائ�س لل�سنة/ للفرتة من عمليات التكافل

ت�سويات ال�سنة/ الفرتة:

اإ�ستثمارات حمتفظ بها لالإجتار لتغطية املطلوبات املرتبطة  )مكا�سب(/ خ�سائر غري حمققة من 
بالوحدات

)1.957(128

)2.313(148

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية:

65.2271.901الإحتياطي الفني  لعمليات التكافل

	)2.862(ح�سة معيدي التكافل من الإحتياطي الفني

)1.977()60.061(اإ�ستثمارات لالإجتار حمتفظ بها لتغطية املطلوبات املرتبطة بالوحدات

3.432192اأر�سدة م�ستحقة الدفع ملعيدي التكافل

	228مطالبات حتت الت�سوية 	 اإجمايل

798)798(م�ستحق لطرف ذي عالقة

391597م�ستحق حلاملي الوثائق الفرتة امل�سموح بها للرتاجع، �سايف

	)205(ح�سة معيدي التكافل من املطالبات حتت الت�سوية

64818م�ستحقات وذمم دائنة اأخرى

821)279(م�ستحق لعمليات امل�ساهمني

3.4082.498�سايف النقد من الأن�سطة الت�سغيلية

	2.498النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة / الفرتة 

5.9062.498النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة / الفرتة

تعترب الإي�ساحات املرفقة من )1( اإلى )24( جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية.
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شركة األهلي للتكافل

)شركة مساهمة سـعودية(  

قائمة التدفقات النقدية للمساهمين 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009م

اإي�ساح
2009م

 للفرتة من 8 يوليو 2007 م
اإلى 31 دي�سمرب 2008 م

األف ريال �سـعودياألف ريال �سـعودي

االأن�سطة الت�سغيلية 

)12.002()5.202(�سايف خ�سارة ال�سنة / الفرتة

ت�سويات ال�سنة / الفرتة:  

7873355الإ�ستهالك

189149خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني 	 �سايف

	315اأثاث وتركيبات ومعدات مكتبية م�سطوبة

)475(-مكا�سب غري حمققة من اإ�ستثمارات لالإجتار )قبل التاأ�سي�س(

)1.627()1.407(مكا�سب غري حمققة من اإ�ستثمارات لالإجتار 

)466(-مكا�سب حمققة من اإ�ستثمارات لالإجتار

	336العجز املحول من عمليات التكافل

)4.896()14.066(

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية : 

)1.073(276مبالغ مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة اأخرى

)821(279م�ستحق من عمليات التكافل

5.630)2.099(م�ستحقات وذمم دائنة اأخرى

)10.330()6.440(النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الت�سغيلية

)29(-زكاة مدفوعة

)10.359()6.440(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الت�سغيلية

االأن�سطة اال�ستثمارية

)6.281()1.501(�سراء اأثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

)168.996(-�سراء اإ�ستثمارات لالإجتار

6.200102.260متح�سالت من بيع اإ�ستثمارات لالإجتار

)10.000(-الوديعة النظامية

)83.017(4.699�سايف النقد من )امل�ستخدم يف( الأن�سطة الإ�ستثمارية

االأن�سطة التمويلية

100.000-اإ�سدار راأ�س املال

)3.791(-تكاليف عملية الإكتتاب العام

96.209-�سايف النقد من الأن�سطة التمويلية

2.833)1.741(�سايف )النق�س(/ الزيادة يف النقد وما يف حكمه

	2.833النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة / الفرتة

1.0922.833النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة / الفرتة

تعترب الإي�ساحات املرفقة من )1( اإلى )24( جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية.
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إيضاحات حول القوائم المالية

31 ديسمبر 2009م 

1 - التنظـــيم واألنشـطة الرئيسيـة    

�سركة الأهلي للتكافل )ال�سركة( ، �سركة م�ساهمة �سعودية ، م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم 4030171573 بتاريخ 21 رجب 1428هـ املوافق 4 اأغ�سط�س 
2007م  .متار�س ال�سركة اأعمالها من مركزها الرئي�سي بجدة.

تتمثل اأهداف ال�سركة يف مزاولة اأعمال التاأمني التعاوين والأن�سطة املتعلقة به يف اململكة العربية ال�سعودية. بداأت ال�سركة ن�ساطها التجاري بتاريخ 4 فرباير 2008م، ولقد مت اإدراج ال�سركة 
يف ال�سوق املالية ال�سعودية بتاريخ 18 اأغ�سط�س 2007م. 66.25% من ال�سركة مملوكة بوا�سطة م�ساهمني �سعوديني و 33.75 % مملوكة بوا�سطة م�ساهمني غري �سعوديني. 

2 - أسس اإلعداد

أسس اإلعدادأ- 

مت اإعداد القوائم املالية وفًقا ملعايري التقارير املالية الدولية .

مت اإعداد القوائم املالية وفًقا ملبداأ التكلفة التاريخية املعدل لي�سمل قيا�س الإ�ستثمارات لالإجتار وفًقا للقيمة العادلة.

ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة من قبل ال�سركة لإعداد هذة القوائم املالية تتفق مع تلك ال�سيا�سات امل�ستخدمة يف ال�سنة ال�سابقة باإ�ستثناء اإعتماد التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل 
1 )املعدل( )عر�س القوائم املالية(، معيار التقارير املالية الدولية 7 )املعدل( )الأدوات املالية – الإف�ساحات( ومعيار التقارير املالية الدولية 8 )قطاعات العمليات(، كما هو مذكور 

اأدناه، �ساري املفعول اإعتبارًا من 1 يناير 2009م.

معيار املحا�سبة الدولية 1 »عر�س القوائم املالية«: )معدل(

يتطلب املعيار املعدل اإلى اأي تغريات يف حقوق امللكية النا�سئة من معامالت مع اأي من امل�ساهمني بحكم اأهليتهم كم�ساهمني )اأي تغريات م�ساهم يف الدخل( اأن يتم عر�سها يف قائمة 
التغريات يف حقوق امللكية. كافة التغريات الأخرى يف حقوق امللكية )اأي تغريات غري امل�ساهم يف حقوق امللكية( يتطلب عر�سها ب�سكل منف�سل يف قائمة الأداء )قائمة الدخل ال�ساملة(.

معيار التقارير املالية الدولية 7 اأدوات املالية : الإف�ساحات )املعدلة(

اإن التعديالت للمعيار الدويل للتقارير املالية 7 اأ�سدرت يف مار�س 2009م. لتح�سني اإف�ساحات القيمة العادلة وال�سيولة.

فيما يتعلق بالقيمة العادلة، اإن التعديالت تتطلب ثالث م�ستويات للت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة لكل فئة جلميع الأدوات املالية املعرتف بها بالقيمة العادلة والإف�ساحات املحددة املتعلقة 
بالتحويالت بني امل�ستويات يف الت�سل�سل الهرمي والإف�ساحات التف�سيلية املتعلقة يف امل�ستوى الثالث من الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة.

معيار التقارير املالية الدولية 8 )قطاعات العمليات(

اأن املعيار اجلديد الذي حل حمل معيار املحا�سبة الدويل 14 )التقارير القطاعية( يتطلب الإلتزام مبنهجية الإدارة بحيث يتم عر�س معلومات القطاعات على نف�س الأ�سا�س الذي ي�ستخدم 
لأغرا�س التقارير الداخلية.
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)شركة مساهمة سـعودية(  

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

31 ديسمبر 2009م

2 - أسس اإلعداد – )تتمة(

أسس اإلعداد )تتمة(أ- 

تعر�ض القوائم املالية بالريال ال�شعودي الذي ميثل عملة الن�شاط لل�شركة ويتم تقريبها الأقرب األف ريال �شعودي.

الأن�سطة يف احل�سابات ذات  تلك  بو�سوح لأي من  العائدة  الإيرادات وامل�ساريف  ت�سجل  امل�ساهمني.  امل�ساركني وعمليات  تكافل  لكل من عمليات  ال�سركة دفاتر ح�سابات م�ستقلة  مت�سك 
العالقة. حتدد الإدارة وجمل�س الإدارة اأ�س�س توزيع امل�ساريف من العمليات امل�سرتكة.

ح�سب النظام الداخلي وعقد تاأ�سي�س ال�سركة تبداأ ال�سنة املالية الأولى لل�سركة من 8 يوليو 2007م املوافق )23 جمادى الثانية 1428هـ( تاريخ اإ�سدار القرار الوزاري باأعالن تاأ�سي�س 
ال�سركة وتنتهي يف 31 دي�سمرب 2008م. وبناًء على ذلك فاإن اأرقام املقارنة الواردة يف قوائم عمليات تكافل امل�ساركني والفائ�س املرتاكم، عمليات امل�ساهمني والدخل ال�سامل، التغريات يف 

حقوق امل�ساهمني، التدفقات النقدية لعمليات تكافل امل�ساركني والتدفقات النقدية لعمليات امل�ساهمني، والي�ساحات املتعلقة بها هي للفرتة من 8 يوليو 2007م اإلى 31 دي�سمرب 2008م. 

التغيرات المستقبلية في سياسات محاسبية ب- 

معيار التقارير املالية الدويل 9 )ت�سنيف وقيا�س املوجودات املالية( قد اأ�سدر يف �سكله النهائي ، و�سيكون ملزم للتطبيق اعتبارًا من 1 يناير 2013م؛ اإن اعتماد هذا املعيار يف وقت مبكر هو 
م�سموح به. وهو يحل حمل جزء من املعيار املحا�سبي الدويل 39 الأدوات املالية: العرتاف والقيا�س. فاإنه ي�ستبدل املعيار املحا�سبي الدويل احلايل 39 ت�سنيف املوجودات املالية )املتاجرة، 
ال�ستثمارات بالقيمة العادلة يف قائمة الدخل، املتاحة للبيع، املقتناة حتى تاريخ ال�ستحقاق، واملقتناة بالتكلفة املطفاأة( اإلى ت�سنيفني رئي�سيني )املقتناة بالتكلفة املطفاأة واملقتناة بالقيمة 

العادلة اإما من خالل قائمة الدخل اأو من خالل قائمة الدخل ال�ساملة(.

3 – ملخص ألهم السياسات المحاسبية

فيما يلي ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املتبعة:

إستخدام التقديرات في إعداد القوائم المالية

يتطلب اإعداد القوائم املالية لتتوافق مع معايري التقارير املالية الدولية، اإ�ستخدام التقديرات والإفرتا�سات التي توؤثر على املبالغ املبينة للموجودات واملطلوبات والإف�ساح عن املوجودات 
واملطلوبات الطارئة بتاريخ القوائم املالية واملبالغ املبينة لالإيرادات وامل�سروفات خالل فرتة التقارير.

النقد وما في حكمه

النقد وما يف حكمه يتكون من النقد والأر�سدة لدى البنوك مبا يف ذلك ودائع املرابحة التي تقل مدة اإ�ستحقاقها عن ثالثة اأ�سهر من تاريخ القتناء الأ�سلي .

إستثمارات محتفظ بها لتغطية المطلوبات المرتبطة بالوحدات

الإ�ستثمارات املحتفظ بها لتغطية املطلوبات املرتبطة بالوحدات متثل املوجودات املرتبطة ببع�س العقود التي تكمن خماطر الإ�ستثمار فيها ب�سكل اأ�سا�سي يف حامل العقد، وهذه الإ�ستثمارات 
متثل اإ�ستثمارات يف �سندوق مرابحة ق�سري الأجل قابلة للتداول الفوري، وت�سجل يف البداية بالتكلفة ويعاد قيا�سها لحًقا بالقيمة العادلة. يتم حتديد القيمة العادلة بالرجوع ل�سايف قيمة 

الأ�سل املعلنة من قبل مدير ال�سندوق. يف حالة بيع جزء من الإ�ستثمار حتت�سب تكلفة الإ�ستثمارات على اأ�سا�س املتو�سط املرجح.

إستثمارات لإلتجار

متثل اإ�ستثمارات لالإجتار اإ�ستثمارات يف حمفظة اإختيارية تتم وفًقا لإر�سادات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي . يتم تقييم الإ�ستثمارات باإ�ستخدام طريقة �سعر ال�سوق حيث تعك�س املحفظة 
�سايف قيمة موجوداتها بدًل من قيمتها الدفرتية. ويتم هذا التقييم على اأ�سا�س يومي عند اإقفال ال�سوق . يتم ت�سجيل املكا�سب واخل�سائر املحققة وغري املحققة الناجتة يف قائمة عمليات 

امل�ساهمني ، ويف حالة بيع جزء من الإ�ستثمارات املقتناة يتم اإحت�ساب تكلفة الإ�ستثمارات على اأ�سا�س املتو�سط املرجح .
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3 – ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة(

األثا	 والتجهيزات والمعدات المكتبية

ا الإ�ستهالك املرتاكم واأي اإنخفا�س بالقيمة. يتم حتميل الإ�ستهالك على قائمة عمليات امل�ساهمني بطريقة الق�سط  يتم قيا�س قيمة الأثاث والتجهيزات واملعدات املكتبية بالتكلفة ناق�سً
الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية التقديرية للموجودات .

تتم مراجعة القيمة الدفرتية لالأثاث والرتكيبات واملعدات املكتبية وذلك عند وجود دليل لالإنخفا�س وعندما ت�سري التغريات يف الظروف اإلى اأن القيمة الدفرتية غري قابلة لالإ�سرتداد. يف 
حالة وجود مثل هذا الدليل وعندما تتجاوز القيمة الدفرتية القيمة التقديرية القابلة لالإ�سرتداد يتم تخفي�س املوجودات اإلى قيمتها القابلة لالإ�سرتداد باإعتبارها اأكرب من القيمة العادلة 

لها بعد خ�سم تكاليف البيع وقيمة الأ�سل عند الإ�ستالم.

اإلحتياطي الفني  لعمليات التكافل 

ال�سعر احلايل  اأو  النقدية املخ�سومة املحتملة  التدفقات  اأ�ساليب  اإ�ستخدام  الإكتواري املتحفظ من خالل  التقييم  اأ�سا�س طريقة  الإ�ستثمار على  اإحت�ساب خم�س�س مطلوبات عقود  يتم 
لوحدات ال�سندوق.

يت�سمن التقييم الإكتواري خم�س�س الإ�سرتاك وهو املبلغ الذي يتوقع اأن تدفعه ال�سركة حلاملي عقود الإ�ستثمار.

إعادة التكافل

لدى ال�سركة اإتفاقية ح�سة اإعادة تكافل معدلة على اأ�سا�س امل�ساركة مع �سركتّي اإعادة تاأمني عاملية )مدراء اإعادة التكافل(. تتعامل ال�سركة فقط مع مدراء اإعادة تكافل معتمدين بوا�سطة 
الإدارة والتي مت ت�سنيفها عموًما على الأقل على ت�سنيف بي بي بي اأو بت�سنيف اأعلى بوا�سطة وكالت ت�سنيف عاملية.

يتم ت�سجيل اأي اأ�سل اأو اإلتزام يف قائمة املركز املايل لعمليات التكافل ليمثل امل�ساهمات امل�ستحقة اإلى اأو الدفعات امل�ستحقة من وكيل اإعادة التكافل. يتم تقدير املبالغ امل�ستحقة من وكيل 
اإعادة التكافل مبا يتفق مع اإلتزام املطالبة املرتبطة بالأطراف املوؤمنة .

صندوق المشاركين للتكافل التضامني

مت�سك ال�سركة �سندوق امل�ساركني للتكافل الت�سامني )�سندوق التكافل( الذي يتكون من التربعات الفردية املجمعة التي يدفعها امل�ساركون . ي�ستخدم ال�سندوق لدفع تعوي�سات الوفاة  (
مزايا التكافل) يف حالة وفاة اأحد امل�ساركني قبل اإنتهاء تاريخ اإ�ستحقاق العقد .

يتم حتديد هذا الإحتياطي احل�سابي عن طريق التقييم الإكتواري للمزايا امل�ستقبلية للوثيقة. وتت�سمن الإفرتا�سات الإكتوارية هام�ًسا مقابل الإنحرافات ال�سالبة ياأخذ عموًما يف العتبار 
نوع الوثيقة و�سنة الإ�سدار ومدة الوثيقة وت�ستند اإفرتا�سات معدل الإن�سحاب والوفاة على اخلربة .

يف حال جتاوز مطالبات التكافل لالأموال يف �سندوق التكافل يف اأي وقت من الأوقات تقوم ال�سركة («الوكيل ») بتقدمي قر�س بدون عمولة (قر�س ح�سن) اإلى �سندوق التكافل. يتم �سداد 
هذا القر�س الذي ل تدفع عليه عمولة اإلى الوكيل من �سندوق التكافل عندما يوجد فائ�س لدى �سندوق التكافل.

إختبار كفاية المطلوبات

يف تاريخ كل قائمة مركز مايل يتم اإجراء اإختبارات ملعرفة كفاية املطلوبات للتاأكد من كفاية مطلوبات العقود. ولإجراء هذه الإختبارات ت�ستخدم الإدارة اأف�سل التقديرات احلالية للتدفقات 
النقدية التعاقدية امل�ستقبلية وم�سروفات معاجلة املطالبات وم�سروفاتها الإدارية . يحمل اأي عجز يف القيمة الدفرتية مبا�سرة على قائمة عمليات التكافل عن طريق تكوين خم�س�س 

مقابل اخل�سائر الناجتة عن اإختبارات كفاية املطلوبات )خم�س�س املخاطر ال�سارية(. 

عندما يتطلب اإختبار كفاية املطلوبات اإتباع اأف�سل الفرتا�سات فاإن مثل هذه الإفرتا�سات )بدون هوام�س لالإنحراف ال�سالب( يتم اإ�ستخدامها للقيا�س الالحق لتلك املطلوبات.

الزكاة وضريبة الدخل

يتم اإحت�ساب الزكاة و�سريبة الدخل وفًقا لنظام الزكاة املعمول به يف اململكة العربية ال�سعودية. يتم عمل خم�س�س للزكاة و�سريبة الدخل، والذي ميثل املطلوبات من امل�ساهمني، ويحمل 
على اخل�سائر املرتاكمة �سمن قائمة التفريات يف حقوق امل�ساهمني. وبالتايل، يتم تخفي�س املبالغ القابلة لالإ�سرتداد للزكاة و�سريبة الدخل من قبل امل�ساهمني من اخل�سائر املرتاكمة.
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المخصصات

تدرج املخ�س�سات عندما يكون لدى ال�سركة اإلتزام )نظامي اأو �سمني( نا�سئ عن حدث �سابق ويكون هناك اإحتمال لن�سوء تكاليف ل�سداد الإلتزام ميكن قيا�سها ب�سورة يعتمد عليها . ل 
يتم اإدراج خم�س�سات مقابل خ�سائر الت�سغيل امل�ستقبلية.

المحاسبة في تاريخ اإلتجار

جميع م�سرتيات اأو مبيعات املوجودات املالية التي تتم بالطريقة املعتادة يتم ت�سجيلها اأو اإلغاءها يف تاريخ الإجتار ) اأي التاريخ الذي تلتزم فيه ال�سركة ب�سراء اأو بيع املوجودات(. الطريقة 
املعتادة لل�سراء اأو البيع هي م�سرتيات اأو مبيعات املوجودات املالية التي تتطلب �سداد قيمة املوجودات �سمن  الإطار الزمني الذي يحدده النظام ب�سفة عامة اأو العرف ال�سائد يف ال�سوق .

القيمة العادلة

ت�ستند القيمة العادلة لإ�ستثمارات الإجتار على اأ�سعار الوحدات املعلنة من قبل مدير ال�سندوق.

العمالت األجنبية

يتم ت�سجيل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية ب�سعر ال�سرف ال�سائد يف تاريخ املعاملة . يتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية امل�سجلة بالعمالت الأجنبية ب�سعر ال�سرف ال�سائد 
يف تاريخ قائمة املركز املايل . ت�سجل جميع الفروقات يف قائمة عمليات التكافل اأو قائمة عمليات امل�ساهمني. نظًرا لأن جميع معامالت ال�سركة بالعملة الأجنبية هي ب�سفة اأ�سا�سية بالدولر 

الأمريكي فاإن مكا�سب و خ�سائر حتويل العملة الأجنبية لي�ست مهمة ومل يتم الإف�ساح عنها ب�سورة م�ستقلة.

تصنيف المنتج

تقوم ال�سركة باإ�سدار عقود التكافل على احلياة املرتبطة بعقود الإ�ستثمار . اإذا ت�سمنت العقود عن�سر اإ�ستثمار وعن�سر تكافل وتكون التدفقات النقدية من العن�سرين م�ستقلة فال يتم 
جمع املبالغ املتعلقة بهما. يتم  اإحت�ساب اأي م�ساهمات متعلقة بعن�سر التكافل من خالل قائمة عمليات تكافل امل�ساركني والفائ�س املرتاكم ويحت�سب العن�سر املتبقي من خالل قائمة املركز 

املايل لعمليات التكافل كما هو مو�سح اأدناه:

عقود التكافل

تعرف عقود التكافل باأنها تلك العقود التي تنطوي على خماطر تكافل كبرية عند بداية العقد اأو تلك العقود التي تنطوي، عند بداية العقد، على م�سمون جتاري قد يكون م�ستوى خماطر 
التكافل فيها كبرًيا مع مرور الوقت. يعتمد حجم خماطر التكافل على اإحتمال حدوث التاأمني وحجم تاأثريه املحتمل .

عند ت�سنيف العقد على اأنه عقد تكافل يظل كعقد تكافل طوال املدة املتبقية من فرتة الوثائق حتى ولو حدث اإنخفا�س كبري يف خماطر التكافل خالل هذه الفرتة .

ت�سجل امل�ساهمات املتعلقة بعقود التكافل كاإيرادات على مدى فرتة �سداد امل�ساهمة للبوال�س ذات العالقة .

عقود اإلستثمار

تكافل  الإ�ستثمار من خالل قائمة عمليات  لعقود  وفًقا  املبالغ املح�سلة  اإ�ستثمار. حتت�سب  الدولية كعقود  املالية  التقارير  تاأمني )تكافل( مبوجب معايري  اأي عقود ل تعترب عقود  ت�سنف 
امل�ساركني والفائ�س املرتاكم ويتم اإظهار اجلزء القابل لالإ�ستثمار املح�سل من امل�ساهمة كخ�سم من الفائ�س لل�سنة من عمليات التكافل ويتم حتويله اإلى مطلوبات عقود الإ�ستثمار )العقود 

املربوطة بالوحدات( .

المزايا

تتكون املزايا من مبالغ م�ستحقة حلاملي العقود واأطراف اأخرى ويتم حتميل امل�سروفات املتعلقة بت�سوية اخل�سارة على قائمة عمليات تكافل امل�ساركني والفائ�س املرتاكم عند تكبدها. 
وت�سمل املنافع املبالغ التقديرية امل�ستحقة الدفع املتعلقة باملطالبات املبلغ عنها لل�سركة وتلك التي مل يبلغ عنها يف تاريخ قائمة املركز املايل .

تقوم ال�سركة عموًما بتقدير منافعها بناًء على املدخالت الإكتوارية ويت�سمن ذلك تكوين خم�س�س بناًء على تقدير الإدارة وتكلفة �سداد املنافع املتكبدة والتي مل يبلغ عنها يف تاريخ قائمة 
املركز املايل.

ل تقوم ال�سركة بخ�سم اإلتزامها للمزايا غري امل�سددة.
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شركة األهلي للتكافل

)شركة مساهمة سـعودية(  

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

31 ديسمبر 2009م

3 – ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة(
رسوم اإلكتساب واألتعاب اإلدارية

يتم ت�شجيل ر�شوم االإكت�شاب واالأتعاب االإدارية امل�شتحقة من حاملي العقود كم�شاريف يف قائمة عمليات تكافل امل�شاركني والفائ�ض املرتاكم وفًقا ل�شروط عقد التكافل .

تتم م�شاركة ر�شوم االإكت�شاب والر�شوم االإدارية مع امل�شاهمني الفنيني واملوزعني وحتمل على امل�شروف حال اإ�شتحقاقها وفًقا ل�شروط عقد التكافل .

رسوم التسجيل

حتت�شب ر�شوم الت�شجيل امل�شتحقة من حاملي العقود كدخل وتقيد حل�شاب قائمة عمليات تكافل امل�شاركني والفائ�ض املرتاكم عند اإ�شتحقاقها ح�شب �شروط عقد التكافل .

على  وحتمل  تكبدها  حال  التكافل  �سهادات  يف  امل�ساهمات  على  احل�سول  �سبيل  يف  مبا�سرة  املتكبدة  التكاليف  متثل  والتي  ال�سركة  قبل  من  الدفع  امل�ستحقة  الت�سجيل  ر�سوم  اإثبات  يتم 
امل�شروفات حال اإ�شتحقاقها وفًقا ل�شروط عقد التكافل .

التسوية

يتم ت�سوية املوجودات واملطلوبات ويدرج املبلغ ال�سايف يف القوائم املالية وذلك فقط عندما يكون هناك اإلتزام نظامي قابل للنفاذ لت�سوية املبلغ امل�سجل ويكون هناك نية لدى ال�سركة اإما 
للت�سوية على اأ�سا�س ال�سايف اأو حتقيق املوجودات وت�سديد املطلوبات يف نف�س الوقت .

4 - النقد وما في حكمه

2008م2009م

األف ريال �سعودياألف ريال �سعودي

عمليات التكافل

5.9062.498 النقد لدى البنوك

5.9062.498

عمليات امل�ساهمني

1.092833نقد يف ال�سندوق ولدى البنوك

2.000-ودائع مرابحة

1.0922.833

5 - إستثمارات لالتجار

2008م2009م

األف ريال �سعودياألف ريال �سعودي

عمليات التكافل

572 36.288 حمفظة املنارة للنمو املتحفظ

592 15.204 حمفظة املنارة للنمو املتوازن

685 12.375 حمفظة املنارة للنمو املرتفع

63.8671.849

تتكون الإ�ستثمارات من وحدات يف �سناديق مرابحة ق�سرية الأجل م�سجلة بالدولر الأمريكي ، تدار من قبل �سركة تابعة للم�ساهم الرئي�سي يف ال�سركة.
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شركة األهلي للتكافل

)شركة مساهمة سـعودية(  

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

31 ديسمبر 2009م

5 - إستثمارات لالتجار )تتمة(

فيما يلي احلركة يف اإ�ستثمارات لالإجتار خالل ال�سنة/ الفرتة :  

2009م
 للفرتة من 8 يوليو 2007 م

اإلى 31 دي�سمرب 2008 م

األف ريال �سعودياألف ريال �سعودي

	1.849الر�سيد يف بداية ال�سنة/ الفرتة

1.977 60.061امل�سرتيات خالل ال�سنة/ الفرتة

)128( 1.957 املكا�سب/ )اخل�سائر( غري املحققة خالل ال�سنة/ الفرتة

63.8671.849الر�سيد يف نهاية ال�سنة/ الفرتة

2008م2009م

األف ريال �سعودياألف ريال �سعودي

عمليات امل�ساهمني

64.51169.304حمفظة الأهلي الإختيارية للتكافل

متثل اإ�ستثمارات لالإجتار لعمليات امل�ساهمني اإ�ستثمارات يف حمفظة اختيارية، م�ستثمرة ح�سب اإر�سادات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وتدار من قبل �سركة تابعة للم�ساهم الرئي�سي يف 
ال�سركة.

فيما يلي احلركة يف اإ�ستثمارات لالإجتار لل�سنة/ للفرتة :  

2009م
 للفرتة من 8 يوليو 2007 م

اإلى 31 دي�سمرب 2008 م

األف ريال �سعودياألف ريال �سعودي

	69.304الر�سيد يف بداية ال�سنة/ الفرتة

168.996-امل�سرتيات خالل ال�سنة/ الفرتة

)102.260()6.200(الإ�ستبعادات خالل ال�سنة/ الفرتة

466-الأرباح املحققة من الإ�ستبعادات

475-املكا�سب غري املحققة  )قبل التاأ�سي�س( )اإي�ساح 15(

1.627 1.407املكا�سب غري املحققة خالل ال�سنة/ الفرتة

64.51169.304الر�سيد يف نهاية ال�سنة/ الفرتة
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شركة األهلي للتكافل

)شركة مساهمة سـعودية(  

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

31 ديسمبر 2009م

5 - إستثمارات لالتجار – )تتمة(

يف نهاية ال�سنة/ الفرتة، تتكون الإ�ستثمارات لالإجتار مما يلي:

2008م2009م

األف ريال �سعودياألف ريال �سعودي

1.605603�سندوق الأهلي للمتاجرة بالأ�سهم اخلليجية

1.7241.012�سندوق الأهلي للمتاجرة بالأ�سواق النا�سئة

1.626832�سندوق الأهلي للمتاجرة بالأ�سهم العاملية

4.9552.447اإ�ستثمارات يف �سناديق م�سرتكة

54.04546.461مرابحة بالريال ال�سعودي

5.51119.703مرابحة طويلة الأجل بالريال ال�سعودي

693-النقد

64.51169.304

6 – مبالغ مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى

 
2008م2009م

األف ريال �سعودياألف ريال �سعودي

عمليات امل�ساهمني

752868اإيجار مدفوع مقدًما

14194ر�سوم مدفوعة مقدمًا لهيئة ال�سوق املالية

1011ذمم مطلوبة من املوظفني

	21ذمم مدينة اأخرى

7971.073

7- أثاث ، تركيبات ومعدات مكتبية

عمليات امل�ساهمني

فيما يلي الأعمار الإنتاجية التقديرية للموجودات لإحت�ساب الإ�ستهالك :

5	10 �سنواتاأثاث وتركيبات

4	7 �سنواتحا�شبات اآلية ومعدات مكتبية
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شركة األهلي للتكافل

)شركة مساهمة سـعودية(  

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

31 ديسمبر 2009م

7- أثاث ، تركيبات ومعدات مكتبية )تتمة(

                                                                           2009م

 اأثاث
وتركيبات

 حا�سب اآيل
ومعدات

 اأعمال راأ�سمالية
حتت التنفيذ

 املجموع
2009م

األف ريال �سعودياألف ريال �سعودياألف ريال �سعودياألف ريال �سعودي

التكلفة:

4544565.3716.281الر�سيد الإفتتاحي

701.3071241.501اإ�سافات 

-)5.495(1.7753.720حتويالت

)592(	)138()454(اإ�ستبعادات

7.190	1.8455.345الر�سيد اخلتامي

االإ�ستهالك:

355	205150الر�سيد الإفتتاحي

873	197676املحمل لل�سنة

-			حتويالت

)277(	)56()221(اإ�ستبعادات

951	181770الر�سيد اخلتامي

�سايف القيمة الدفرتية

6.239	1.6644.575يف 31 دي�سمرب 2009 م

2008م

 اأثاث
وتركيبات

 حا�سب اآيل
ومعدات

 اأعمال راأ�سمالية
حتت التنفيذ

 املجموع
2008م

األف ريال �سعودياألف ريال �سعودياألف ريال �سعودياألف ريال �سعودي

التكلفة:

4544565.3716.281اإ�سافات خالل الفرتة

4544565.3716.281الر�سيد اخلتامي

االإ�ستهالك:

355	205150املحمل للفرتة

355	205150الر�سيد اخلتامي

�سايف القيمة الدفرتية

2493065.3715.926يف 31 دي�سمرب 2008 م
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شركة األهلي للتكافل

)شركة مساهمة سـعودية(  

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

31 ديسمبر 2009م

8- مستحقات وذمم دائنة أخرى

2008م2009م

األف ريال �سعودياألف ريال �سعودي

عمليات التكافل

1057م�ستحقات م�ساريف الإكتتاب

39111وثائق متنازل عنها – م�ستحقة الدفع

	170ر�سوم اإ�سراف وتفتي�س م�ستحقة الدفع

66618

2008م2009م

األف ريال �سعودياألف ريال �سعودي

عمليات امل�ساهمني

2.5793.620م�ساريف م�ستحقة

7801.083مزايا وم�سروفات اأخرى م�ستحقة الدفع لأع�ساء جمل�س الإدارة

172927ذمم دائنة اأخرى

3.5315.630

9- الزكاة وضريبة الدخل
الزكاة

مت اإحت�ساب الزكاة امل�ستحقة الدفع من قبل ال�سركة وفًقا لنظام الزكاة املعمول به يف اململكة العربية ال�سعودية. 

مت اإحت�ساب خم�س�س الزكاة لل�سنة/ للفرتة كما يلي:

2009م
 للفرتة من 8 يوليو 2007 م

اإلى 31 دي�سمرب 2008 م

األف ريال �سعودياألف ريال �سعودي

83.12394.247حقوق امللكية 

	149املخ�س�سات الإفتتاحية وتعديالت اأخرى

)16.660()16.270(القيمة الدفرتية للموجودات طويلة الأجل

67.00277.587

)12.163()5.457(اخل�سارة املعدلة لل�سنة/ للفرتة

61.54565.424الوعاء الزكوي

40.77443.343ح�سة امل�ساهمني ال�سعوديني )%66.25(

الإختالفات بني النتائج املالية والنتائج اخلا�سعة للزكاة ترجع اأ�سا�سا اإلى اإدخال بع�س التعديالت وفقا لالأنظمة املالية ذات العالقة.
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شركة األهلي للتكافل

)شركة مساهمة سـعودية(  

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

31 ديسمبر 2009م

9- الزكاة وضريبة الدخل )تتمة(

فيما يلي احلركة يف خم�س�س الزكاة خالل ال�سنة / الفرتة :

2009م
 للفرتة من 8 يوليو 2007 م

اإلى 31 دي�سمرب 2008 م

األف ريال �سعودياألف ريال �سعودي

	1.055الر�سيد يف بداية ال�سنة/ الفرتة

1.0191.084املحمل لل�سنة/ للفرتة

)29(-الزكاة امل�سددة 

2.0741.055الر�سيد يف نهاية ال�سنة/ الفرتة

ضريبة الدخل

لي�س هناك �سريبة م�ستحقة الدفع نظرًا لتكبد ال�سركة خ�سائر خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009م والفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م.

وضع الربوط

مت تقدمي الإقرارات الزكوية وال�سريبية اإلى م�سلحة الزكاة والدخل )امل�سلحة( عن الفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007م وال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م ومت اإ�ستالم ال�سهادة 
النهائية من امل�شلحة اإال اأن الربوط النهائية مل ت�شدر بعد للفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007م ولل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م.

10- رأس المال

يبلغ راأ�س مال ال�سركة 100 مليون ريال �سعودي مق�سم اإلى 10 مليون �سهم قيمة كل �سهم 10 ريال �سعودي. اإكتتب ودفع امل�ساهمون املوؤ�س�سون 7.355 مليون �سهم ) �سبعة مليون وثالثمائة 
وخم�سة وخم�سون األف �سهم( بقيمة اإ�سمية 10 ريال لل�سهم و التي متثل 73.55% من اأ�سهم ال�سركة، واملتبقي 2.645 مليون �سهم )مليونني و�ستمائة وخم�سة واأربعون األف �سهم( بقيمة 

اإ�سمية 10 ريال لل�سهم الذي ميثل 26.45% من اأ�سهم ال�سركة التي مت اإكتتابها من قبل اجلمهور.

مت احت�ساب �سايف خ�سارة ال�سهم لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009م والفرتة من 8 يوليو 2007م اإلى 31 دي�سمرب 2008م )الفرتة(، وذلك بتق�سيم �سايف خ�سارة ال�سنة )2008م: الفرتة( 
على عدد الأ�سهم العادية امل�سدرة و القائمة كما يف تاريخ قائمة املركز املايل. ل ينطبق على ال�سركة ربح ال�سهم املخف�س لل�سركة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009م والفرتة املنتهية 

يف 31 دي�سمرب 2008م.

11- اإلحتياطي النظامي

وفًقا ملتطلبات نظام التاأمني باململكة العربية ال�سعودية، يجب جتنيب ن�سبة 20 % من �سايف دخل امل�ساهمني كاإحتياطي نظامي حتى يبلغ هذا الإحتياطي ن�سبة 100 % من راأ�س املال املدفوع.  
هذا الإحتياطي غري قابل للتوزيع.

نظًرا لتكبد ال�سركة خ�سارة خالل ال�سنة وخالل الفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008، مل يتم حتويل اإلى الإحتياطي النظامي.
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12- الوديعة النظامية

2008م2009م

األف ريال �سعودياألف ريال �سعودي

عمليات امل�ساهمني

10.00010.000الوديعة النظامية

وفقًا ملتطلبات نظام التاأمني باململكة العربية ال�سعودية قامت ال�سركة باإيداع ما ن�سبته 10% من راأ�سمالها املدفوع ومقداره 10 مليون ريال �سعودي يف اإحد البنوك املعينة من قبل موؤ�س�سة 
النقد العربي ال�سعودي )�ساما(. ومت اإيداع الوديعة لدى البنك الذي ميثل امل�ساهم الرئي�سي يف ال�سركة )اإي�ساح 19(.

13- التغير في مخصص المطالبات القائمة )المتكبدة والغير مبلغ عنها( 

2009م
 للفرتة من 8 يوليو 2007 م

اإلى 31 دي�سمرب 2008 م

األف ريال �سعودياألف ريال �سعودي

	 228التغري يف املطالبات حتت الت�سوية – اإجمايل

	) 205 (التغري يف ح�سة معيدي التكافل من املطالبات حتت الت�سوية

1.02043التغري يف املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها 	 اإجمايل

)38()838(التغري يف ح�سة معيدي التكافل من املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها

2055التغري يف خم�س�س املطالبات القائمة )املتكبدة والغري مبلغ عنها(

14- مصاريف عمومية وادارية

2009م
 للفرتة من 8 يوليو 2007 م

اإلى 31 دي�سمرب 2008 م

األف ريال �سعودياألف ريال �سعودي

عمليات امل�ساهمني

9.81810.822تكاليف موظفني

195251م�ساريف نظامية

8561.144اأتعاب قانونية ومهنية

900540اإيجار مكتب

9761.328مزايا وم�ساريف متعلقة مبجل�س الإدارة )اإي�ساح 16(

873355اإ�ستهالك

469539م�ساريف معلوماتية

14877اإ�سالح و�سيانة

38245م�ساريف اإت�سالت

474214اأخرى

15.09115.315

)2.997(-يخ�سم:  تكاليف موظفني مت حتميلها على م�ساهم موؤ�س�س  )اإي�ساح 19(

15.09112.318
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15- مصاريف ما قبل التأسيس المشطوبة، صافي

2009م
 للفرتة من 8 يوليو 2007 م

اإلى 31 دي�سمرب 2008 م

األف ريال �سعودياألف ريال �سعودي

عمليات امل�ساهمني

1.627	اأتعاب قانونية ومهنية

551	اإيجار مكتب

386	م�ساريف نظامية

521	اأخرى

3.085	اإجمايل امل�ساريف

يخ�سم : اإيرادات مكت�سبة من اإ�ستثمار يف �سندوق مرابحة ق�سري الأجل حتى تاريخ القرار الوزاري ) 
8 يوليو 2007 م(

	)475(

2.610	�سايف م�ساريف ما قبل التاأ�سي�س امل�سطوبة

متثل م�سروفات ما قبل التاأ�سي�س تكاليف متكبدة بوا�سطة م�ساهم موؤ�س�س نيابة عن ال�سركة ومت اإعادة حتميلها لحًقا على ال�سركة.

16- مزايا ومصاريف متعلقة بمجلس اإلدارة

2009م
 للفرتة من 8 يوليو 2007 م

اإلى 31 دي�سمرب 2008 م

األف ريال �سعودياألف ريال �سعودي

عمليات امل�ساهمني

8031.157مكافاأة جمل�س الإدارة

101117اأتعاب ح�سور جمل�س الإدارة

7254م�ساريف �سفر واإ�سكان جمل�س الإدارة

9761.328املجموع )اإي�ساح 14(

متثل مزايا جمل�س الإدارة وامل�ساريف املتعلقة بها املكافاأة امل�ستحقة الدفع لرئي�س املجل�س واأع�ساء جمل�س الإدارة واملجال�س الفرعية ملجل�س الإدارة.
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17- اإلحتياطي الفني لعمليات التكافل
مت تكوين اإحتياطي فني لعمليات التكافل ح�سب التقرير امل�ستلم من اخلبري الإكتواري كما هو مف�سل اأدناه: أ. 

2008م2009م

األف ريال �سعودياألف ريال �سعودي

65.6221.896الإ�ستثمار الإ�سرتاتيجي للم�ساركني يف الأهلي )مطلوبات مرتبطة بالوحدات(

4925املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها – تكافل الأفراد

	480برنامج تكافل جمموعة الأهلي

	534املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها – تكافل املجموعة

67.1281.901الر�سيد يف نهاية ال�سنة/ الفرتة 

فيما يلي حتليل احلركة يف الإحتياطي الفني لعمليات التكافل خالل ال�سنة/ الفرتة:

2009م
 للفرتة من 8 يوليو 2007 م

اإلى 31 دي�سمرب 2008 م

األف ريال �سعودياألف ريال �سعودي

	1.901الر�سيد يف بداية ال�سنة/ الفرتة

65.2271.901املكون خالل ال�سنة/ الفرتة

67.1281.901الر�سيد يف نهاية ال�سنة/ الفرتة 

الت�سويات لالإحتياطي الفني لالإ�ستثمارات املحتفظ بها لالإجتار لتغطية املطلوبات املرتبطة بالوحدات:ب. 

2009م
 للفرتة من 8 يوليو 2007 م

اإلى 31 دي�سمرب 2008 م

األف ريال �سعودياألف ريال �سعودي

67.1281.901 اإحتياطي فني لعمليات التكافل )اأ اأعاله(

20)336()العجز( / الفائ�س من عمليات التكافل

	612ر�سوم اإ�سراف وتفتي�س

)72()470(اأموال يف الطريق

	)205(ح�سة معيدي التكافل من املطالبات حتت الت�سوية

	)2.862(ح�سة معيدي التكافل من الإحتياطي الفني

63.8671.849اإ�ستثمارات حمتفظ بها لالإجتار لتغطية املطلوبات املرتبطة بالوحدات
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18- المعلومات القطاعية

لأغرا�س الإدارة ، جميع اأن�سطة عمليات التكافل متت يف اململكة العربية ال�سعودية وقد مت الإف�ساح عنها مبوجب اإثنني من وحدات الأعمال على النحو التايل:

2009م

املجموعتكافل - جمموعاتتكافل - فردي

األف ريال �سعودياألف ريال �سعودياألف ريال �سعودي

112.2143.647115.861اإجمايل امل�ساركات

)109.489()448()109.041(ح�سة من الر�سوم واجلزء الإ�ستثماري من امل�ساركات

)5.232()2.656()2.576(اإعادة التكافل

5975431.140�سايف م�ساركات التكافل املبقاة

مطالبات وم�ساريف  

)557()443()114(املطالبات املتكبدة

)939()100()839(امل�ساريف

)356(	)356(العجز من عمليات التكافل

تت�سمن موجودات عمليات التكافل نقد وما يف حكمه بقيمة 1.670 األف ريال �سعودي، وح�سة معيدي التكافل من الحتياطي الفني بقيمة 779 األف ريال �سعودي، والتي ترتبط بتكافل 
املجموعات. اإجمايل املوجودات الأخرى لعمليات التكافل املرتاكمة والبالغة 72.360 األف ريال �سعودي ترتبط بتكافل الأفراد.

تت�سمن مطلوبات عمليات التكافل احتياطي فني بقيمة 1.014 األف ريال �سعودي، واأر�سدة م�ستحقة الدفع ملعيدي التكافل بقيمة 1.336 األف ريال �سعودي، وم�ستحقات وذمم دائنة اأخرى 
بقيمة 101 األف ريال �سعودي، هي مرتبطة بتكافل املجموعات. اإجمايل املطلوبات الأخرى لعمليات التكافل املرتاكمة والبالغة 72.358 األف ريال �سعودي مرتبطة متعلقة بتكافل الأفراد.

للفرتة من 8 يوليو 2007 م اإلى 31 دي�سمرب 2008 م

املجموعتكافل - جمموعاتتكافل - فردي

األف ريال �سعودياألف ريال �سعودياألف ريال �سعودي

6.401	6.401اإجمايل امل�ساركات

)6.167(	)6.167(ح�سة من الر�سوم واجلزء الإ�ستثماري من امل�ساركات

)192(	)192(اإعادة التكافل

42	42�سايف م�ساركات التكافل املبقاة

مطالبات وم�ساريف  

)5(	)5(املطالبات املتكبدة

)17(	)17(امل�ساريف

20	20الفائ�س من عمليات التكافل

جميع موجودات ومطلوبات عمليات التكافل مرتبطة بتكافل الأفراد.
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19- معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة

فيما يلي تفا�سيل املعامالت الرئي�سية مع الأطراف ذات العالقة خالل ال�سنة/ الفرتة: 

طبيعة املعاملةالطرف ذي العالقة

مبلغ املعاملة

2009م
 للفرتة من 8 يوليو 2007 م

اإلى 31 دي�سمرب 2008 م

األف ريال �سعودياألف ريال �سعودي

عمليات التكافل

	3.647اإجمايل م�ساركات برنامج تكافل الأهلي لرعاية املجموعة امل�ستلمةم�ساهم

20.1972.260ر�سوم الإكت�ساب املحملة لتوزيع املنتجاتم�ساهم

15.109905ر�سوم ت�سجيلم�ساهم

5.216180اأتعاب اإدارية م�ساهمون

عمليات امل�ساهمني

دفعها م�ساهم ومت  ال�سركة  عن  نيابة  مدفوعة  واإدارية  عمومية  م�سروفات 
بوا�سطة م�ساهم موؤ�س�س

-2.997

م�ساريف ما قبل التاأ�سي�س )اإي�ساح 15( وبع�س امل�ساريف العمومية 
والإدارية املدفوعة نيابة عن ال�سركة ومت اإعادة حتميلها على ال�سركة

9307.770

ومت  ال�سركة  عن  نيابة  �سراوؤها  مت  مكتبية  ومعدات  تركيبات   ، اأثاث 
اإعادة حتميلها على ال�سركة

-1.160

الأويل(   الإكتتاب  بطرح  متعلقة  )خدمات  البنكية  الر�سوم  اإ�ستالم 
مدفوعة بوا�سطة ال�سركة

-800

10.000-وديعة نظامية مودعة )اإي�ساح 12(

625-مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني املحولة

ومت  اأويل(  اإكتتاب  )طرح  ال�سركة  عن  نيابة  مدفوعة  معاملة  تكاليف 
اإعادة حتميلها على ال�سركة

-2.855

4.9853.780مزايا ق�سرية الأجلكبار موظفي الإدارة

195182مزايا نهاية اخلدمة

مت الإف�ساح عن املبلغ امل�ستحق لطرف ذي عالقة اإن وجد يف قائمة املركز املايل.

20- إدارة المخاطر

فيما يلي ملخ�س باملخاطر التي واجهتها ال�سركة والطريقة التي يتم بها تقليل تلك املخاطر بوا�سطة الإدارة:

مخاطر التكافل

التكافل هو �سكل من اأ�سكال التاأمني الإ�سالمي الذي يعتمد على املبادئ الإ�سالمية لتق�سيم الربح ويتوافق مع الأخالق واملبادئ الإ�سالمية ، وهو عملية ذاتية م�ستمرة معمول بها لفائدة 
اأع�سائها وتعتمد على امل�ساعدة امل�سرتكة.

خماطر التكافل هي املخاطر التي تزيد فيها املزايا امل�ستحقة الدفع حلاملي الوثائق عن القيمة الدفرتية لإحتياطي اأن�سطة التكافل. يتاأثر هذا بوا�سطة تكرار املزايا املدفوعة والتطور 
الالحق للمطالبات طويلة الأجل، لذلك فاإن هدف عمليات التكافل هو �سمان توفر اإحتياطيات كافية لتغطية تلك املطلوبات. توجه عمليات التكافل هذه املخاطر من خالل �سمان اأن هناك 

تغطية اإعادة تكافل كافية قد مت اأخذها يف احل�سبان عن طريق احلد الأق�سى من اخل�سارة امل�ستحقة الدفع لأي مطالبة فردية. 
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20- إدارة المخاطر )تتمة(
مخاطر إعادة التكافل

كما هو معتاد لدى �سركات التكافل الأخرى ومن اأجل تقليل التعر�س للمخاطر املالية الناجتة عن الزيادة يف عدد املزايا املدفوعة ، تدخل عمليات التكافل، يف �سياق ن�ساطها املعتاد، يف 
عقود مع اطراف اأخرى لأغرا�س اإعادة التكافل.

لغر�س تخفي�س تعر�سها خل�سائر جوهرية ناجتة عن عدم مالءة مدراء اإعادة التكافل. فاإن اإدارة عمليات تكافل امل�ساركني تقوم بتقييم الو�سع املايل ملدراء اإعادة التكافل. لدى عمليات 
تكافل امل�ساركني اإتفاقية ح�سة اإعادة تكافل معدلة على اأ�سا�س تكافل الوكالة مع �سركة اإعادة تاأمني عاملية مقرها اأملانيا	 هانوفر ري )وكيل اإعادة التكافل( يتم تقييمها وفًقا لت�سنيف 
�ستاندرد اأند بورز » اإيه اإيه �سالب » ووفًقا لت�سنيف اإيه اإم بي�ست »اإيه«. تغطي اإتفاقية اإعادة التكافل هذه جميع العقود الفردية ال�سادرة عن ال�سركة يف اململكة العربية ال�سعودية. ومبوجب 
الإتفاقية حتتفظ عمليات التكافل بن�سبة 10 % من غطاء التكافل عن كل وفاة بحد اأق�سى قدره 18.750 ريال �سعودي. يتم �سداد اأي فائ�س يف �سندوق اإعادة التكافل عن خماطر التكافل 

)خماطر الوفاة( يف �سندوق الأهلي للتكافل بوا�سطة وكيل اإعادة التكافل ليتم توزيعه على امل�ساركني.

هناك اإتفاقية اأخرى متت مع �سركة �سوي�س ري )وكيل اإعادة التكافل( وهي �سركة اإعادة تاأمني عاملية مقرها �سوي�سرا،  يتم تقييمها وفًقا لت�سنيف �ستاندرد اأند بورز » اإيه موجب » ووفًقا 
لت�سنيف اإيه اإم بي�ست »اإيه«. تغطي اإتفاقية اإعادة التكافل هذه جميع عقود املجموعات ال�سادرة عن عمليات تكافل امل�ساركني يف اململكة العربية ال�سعودية، مبوجب الإتفاقية حتتفظ عمليات 

تكافل امل�ساركني بن�سبة 20 % من غطاء التكافل عن كل حياة.

المخاطر المالية

املخاطر الرئي�سية النا�سئة من الأدوات املالية لعمليات تكافل امل�ساركني وعمليات امل�ساهمني هي خماطر �سعر ال�سوق وخماطر العملة وخماطر �سعر العمولت وخماطر الإئتمان وخماطر 
ال�سيولة. وتقوم الإدارة مبراجعة ال�سيا�سات والإتفاق عليها لإدارة اأي واحد من هذه املخاطر وفيما يلي ملخ�س لذلك:

مخاطر سعر السوق

خماطر �سعر ال�سوق هي املخاطر املتعلقة بتذبذب قيمة اأداة مالية كنتيجة للتغريات يف اأ�سعار ال�سوق. 

تتعر�س عمليات تكافل امل�ساركني وعمليات امل�ساهمني ملخاطر ال�سوق فيما يتعلق باإ�ستثمارات املتاجرة العائدة لها يف وحدات �سناديق م�سرتكة مفتوحة لأجل غري حمدد. اإن الإ�ستثمارات 
الأولية لل�سناديق امل�سرتكة هي يف م�سرتيات ال�سلع يف الأ�سواق العاملية ويعتمد �سعر الوحدة لل�سندوق على التحركات يف اأ�سعار ال�سوق لهذه ال�سلع. يقوم مدير ال�سندوق باحلد من خماطر 

ال�سوق عن طريق الدخول يف عقود مقابل �سراء وبيع وبوا�سطة مراقبة م�ستمرة للتطورات يف اأ�سواق ال�سلع العاملية.

اأي تغري يف حدود 5 % يف قيمة �سايف اأ�سل لل�سناديق مع ثبات املتغريات الأخرى �سوف يوؤثر على عمليات تكافل امل�ساركني وعمليات امل�ساهمني مببلغ 3.193 األف ريال )2008م: 92 األف 
ريال( و248 األف ريال )2008م: 122 األف ريال( على التوايل.

مخاطر العملة

خماطر العملة هي املخاطر التي تتذبذب فيها قيمة اأداة مالية ب�سبب التغريات يف اأ�سعار العمالت الأجنبية.

تعتقد الإدارة اأن هناك خماطر قليلة للخ�سائر ب�سبب التذبذب يف �سعر العملة حيث اأن عمليات تكافل امل�ساركني وعمليات امل�ساهمني تتم ب�سكل رئي�سي بالريال ال�سعودي والدولر الأمريكي 
الذي يرتبط به الريال ال�سعودي.

مخاطر أسعار العموالت

تن�ساأ خماطر اأ�سعار العمولت من اإحتمال التغريات يف اأ�سعار العمولت التي �ستوؤثر على الربحية امل�ستقبلية اأو على القيمة العادلة لالأدوات املالية.

اإن عمليات امل�ساهمني خا�سعة ملخاطر العمولت على موجوداتهم املالية التي حتمل عمولت مع ن�سبة عمولة فعلية 2.5% يف نهاية ال�سنة. اأي تغري يف �سعر العمولت يف حدود 100 نقطة 
اأ�سا�س �سوف يوؤثر على عمليات امل�ساهمني مببلغ 595 األف ريال �سعودي )2008م : 682 األف ريال �سعودي(. اإن عمليات التكافل لي�ست خا�سعة لأي خماطر اأ�سعار عمولت جوهرية.
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شركة األهلي للتكافل

)شركة مساهمة سـعودية(  

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

31 ديسمبر 2009م

20- إدارة المخاطر ) تتمة(
مخاطر اإلئتمان

خماطر االإئتمان هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء باإلتزاماته مما يوؤدي اإلى تكبد  الطرف االآخر خل�شارة مالية.

بالن�سبة لكافة فئات الأدوات املالية املحتفظ بها بوا�سطة عمليات امل�ساهمني وعمليات التكافل، فاإن اأق�سى حد للتعر�س ملخاطر الإئتمانية هو القيمة الدفرتية املدرجة كما هو مف�سح عنه 
يف الأدوات املالية يف تاريخ قائمة املركز املايل . تكفل �سيا�سات واإجراءات عمليات التكافل وعمليات امل�ساهمني ال�سيطرة على التعر�سات ملخاطر يف حدود معتمدة م�سبقًا. هذه احلدود مت 
و�شعها على اأ�شا�ض اأنواع التعر�ض وت�شنيف االإئتمان للطرف االآخر. يف 31 دي�سمرب 2009م، مل تتعر�س عمليات التكافل وعمليات امل�ساهمني لأي خماطر اإئتمان هامة )2008م : ل �سيء(.

مخاطر السيولة

خماطر ال�سيولة هي املخاطر التي تواجه فيها عمليات امل�ساهمني وعمليات التكافل �سعوبة يف توفري الأموال الالزمة للوفاء باإلتزاماتها املرتبطة بالأدوات املالية . قد تنتج خماطر ال�سيولة 
من عدم القدرة على بيع اأ�سل مايل ب�سرعة مببلغ يقارب قيمته العادلة. تراقب متطلبات ال�سيولة على اأ�سا�س �سهري وتتاأكد الإدارة من اأن هناك اأموال كافية متوفرة للوفاء باأية اإلتزامات 
النظامية فهي  والوديعة  وتركيبات ومعدات مكتبية  اأثاث  للمتاجرة،  ال�ستثمارات  با�ستثناء  امل�ساهمني هي موجودات متداولة  التكافل وعمليات  ن�ساأت. جميع موجودات عمليات  ما  متى 

موجودات غري متداولة.

تتكون املطلوبات املالية لعمليات التكافل من اأر�سدة م�ستحقة الدفع ملعيدي التكافل ومبلغ م�ستحق لطرف ذي عالقة وذمم دائنة اأخرى . ومتثل املطلوبات املالية لعمليات امل�ساهمني ذمم 
دائنة اأخرى. كافة املطلوبات املالية التي ل حتمل فوائد يتوقع �سدادها خالل 12 �سهًرا من تاريخ قائمة املركز املايل .

إدارة رأس المال

قامت ال�سركة بو�سع اأهدافها للحفاظ على ن�سبة كفاية عالية لراأ�سمالها من اأجل دعم اأهدافها وتعظيم حقوق امل�ساهمني.

تدير ال�سركة متطلبات راأ�سمالها عن طريق تقييم الفروق بني م�ستويات راأ�س املال املعلنة واملطلوبة على اأ�سا�س منتظم. التعديالت على م�ستويات راأ�س املال احلالية تتم يف �سوء التغريات 
يف ظروف ال�سوق وخ�سائ�س خماطر اأن�سطة ال�سركة.

يف راأي جمل�س الإدارة، اإن ال�سركة قد امتثلت بالكامل ملتطلبات راأ�س املال املفرو�سة من خارج ال�سركة خالل الفرتة املالية.

21- القيم العادلة لألدوات المالية
 هي القيمة التي يتم مبوجبها تبادل اأ�شل اأو �شداد اإلتزام ما بني اأطراف راغبة يف ذلك وتتم ب�شروط التعامل التجاري. ج. 

تتكون املوجودات املالية لل�سركة من النقد وما يف حكمه واإ�ستثمارات لالإجتار وم�ستحق من حاملي الوثائق بينما تتكون املطلوبات املالية من اأر�سدة م�ستحقة الدفع ملعيدي 
التكافل ومبلغ م�ستحق لطرف ذي عالقة وذمم دائنة اأخرى. ل تختلف القيم العادلة لالأدوات املالية ب�سكل جوهري عن قيمتها الدفرتية املدرجة.

 ت�ستخدم ال�سركة الت�سل�سل الهرمي التايل لتحديد والإف�ساح عن القيمة العادلة لالأدوات املالية: د. 
 م�ستوى 1 : اأ�سعار مدرجة يف اأ�سواق نا�سطة لذات املوجودات )بدون اأي تعديل اأو اإعادة تقييم(،

 م�ستوى 2 : اأ�سعار مدرجة يف اأ�سواق نا�سطة ملوجودات ومطلوبات مماثلة اأو اأ�ساليب تقييم اأخرى حيث كل املدخالت اجلوهرية ت�ستند على معلومات �سوقية وا�سحة، و
 م�ستوى 3 : اأ�ساليب تقييم بحيث اأن تكون اأي مدخالت جوهرية غري م�ستندة على معلومات �سوقية وا�سحة.

كما يف 31 دي�سمرب 2009م، فاإن كافة الأدوات املالية التي تقا�س على اأ�سا�س القيمة العادلة هي من الأدوات التي تندرج حتت امل�ستوى 1.  
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شركة األهلي للتكافل

)شركة مساهمة سـعودية(  

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

31 ديسمبر 2009م

22- حدث الحق لتاريخ القوائم المالية 

يعتزم جمل�س الإدارة بالتو�سية اإلى اجلمعية العمومية غري العادية بزيادة راأ�س مال ال�سركة من خالل طرح اأ�سهم حقوق اأولوية بقيمة 150 مليون ريال �سعودي، اإن هذه الزيادة م�سروطة 
باأخذ املوافقات الالزمة من اجلهات املخت�سة.

23- أرقام مقارنة

مت اإعادة تبويب بع�س اأرقام املقارنة للفرتة ال�سابقة مبا يتم�سى مع تبويب ال�سنة احلالية.

24- أعتماد القوائم المالية

اعتمدت القوائم املالية من جمل�س الإدارة بتاريخ 31 يناير 2010م املوافق 16 �سفر 1431هـ.
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الملحق )3(: القوائم المالية المراجعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م

شركة األهلي للتكافل    

)شركة مساهمة سـعودية(  

القوائم الماليــة  

31 ديسمبر 2010م  
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شركة األهلي للتكافل

)شركة مساهمة سـعودية(  

قائمة المركز المالي 

كما في 31 ديسمبر 2010م  

اإي�ساح
2009م2010م

األف ريال �سـعودياألف ريال �سـعودي

موجـودات عمليات التكافل 

 5.906 410.518النقـد وما يف حكمه

 63.867 5228.049. 17ا�ستثمارات لالإجتار حمتفظ بها لتغطية املطلوبات املرتبطة بالوحدات

	334م�ستحق من عمليات امل�ساهمني

110205ح�سة معيدي التكافل من املطالبات القائمة 

239.01169.978اإجمايل موجودات عمليات التكافل

موجودات امل�ساهمني

 1.092 41.066النقد وما يف حكمه

 64.511 558.110ا�ستثمارات لالإجتار

 797 61.829مبالغ مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة اأخرى

 206 -م�ستحق من عمليات التكافل

 6.239 75.073اأثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

 10.000 1210.000وديعة نظامية

76.07882.845اإجمايل موجودات امل�ساهمني

315.089152.823اإجمايل املوجودات

 

تعترب الإي�ساحات املرفقة من )1( اإلى )23( جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية. 
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شركة األهلي للتكافل

)شركة مساهمة سـعودية(  

قائمة المركز المالي 

كما في 31 ديسمبر 2010م

اإي�ساح
2009م2010م

األف ريال �سـعودياألف ريال �سـعودي

مطلوبات وفائ�س عمليات التكافل

مطلوبات عمليات التكافل

17229.21764.266اإحتياطي فني لعمليات التكافل 

 228 122املطالبات القائمة 	 اإجمايل

4.1343.624اأر�سدة م�ستحقة الدفع ملعيدي التكافل

	19282م�ستحق لطرف ذي عالقة

1.947988م�ساهمات م�ستلمة مقدمًا

  666 82.602م�ستحقات وذمم دائنة اأخرى

206 -م�ستحق لعمليات امل�ساهمني

238.30469.978اإجمايل مطلوبات عمليات التكافل

فائ�س عمليات التكافل

	707الفائ�س من عمليات التكافل )�سندوق التكافل الت�سامني(

239.01169.978اإجمايل مطلوبات وفائ�س عمليات التكافل

مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

مطلوبات امل�ساهمني

3.531 85.154م�ستحقات وذمم دائنة اأخرى

	334م�ستحق اإلى عمليات التكافل

 2.074 93.126زكــاة م�ستحقة

 338 633مكافاأة نهاية اخلدمة

9.2475.943اإجمايل مطلوبات امل�ساهمني

حقوق امل�ساهمني 

 100.000 10100.000 راأ�س املال

 )23.098()33.169(خ�سائر مرتاكمة

66.83176.902اإجمايل حقوق امل�ساهمني

76.07882.845اإجمايل مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

315.089152.823اإجمايل املطلوبات والفائ�س من عمليات التكافل   وحقوق امل�ساهمني

تعترب الإي�ساحات املرفقة من )1( اإلى )23( جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية.
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شركة األهلي للتكافل    

)شركة مساهمة سـعودية(  

قائمة عمليات تكافل المشاركين والفائض المتراكم 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م 

اإي�ساح
2009 م2010م

األف ريال �سـعودياألف ريال �سـعودي

االإيرادات

208.803115.861جممل م�ساهمات التكافل

ناق�ساً :

)26.934()21.790(         ر�سوم اكت�ساب

)15.109()9.165(         ر�سوم ت�سجيل

)7.369()11.755(         اأتعاب اإدارة

)60.077()156.503(         اجلزء ال�ستثماري، �سايف

9.5906.372�سايف م�ساهمات التكافل امل�ستلمة

)5.232()7.054(اإعادة التكافل

2.5361.140�سايف م�ساهمات التكافل املبقاة

مطالبات وم�ساريف  

)1.870()1.891(املطالبات املتكبدة، اإجمايل

1.7021.518ح�سة معيدي التكافل

)352()189(�سايف املطالبات املدفوعة

)205()107(13احلركة يف خم�س�س املطالبات القائمة 

)557()296(�سايف املطالبات املتكبدة

)162()264(م�ساريف اكتتاب

)165()150(اأتعاب وكالة

)612()1.119(ر�سوم الإ�سراف والتفتي�س

)1.496()1.829(اإجمايل املطالبات وامل�ساريف

)356(707الفائ�س/ )العجز(  يف نهاية ال�سنة

20-الفائ�س املرتاكم يف بداية ال�سنة

336-العجز من عمليات التكافل املحول اإلى عمليات امل�ساهمني

	707الفائ�س املرتاكم يف نهاية ال�سنة

تعترب الإي�ساحات املرفقة من )1( اإلى )23( جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية.
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شركة األهلي للتكافل

)شركة مساهمة سـعودية(  

قائمة عمليات المساهمين 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م

اإي�ساح
2009 م2010م

األف ريال �سـعودياألف ريال �سـعودي

الدخل من عمليات التكافل )اأتعاب وكالة(

21.79026.934ر�سوم اكت�ساب

9.16515.109ر�سوم ت�سجيل

11.7557.369اأتعاب ادارة

150165اأتعاب وكالة

99173ر�سوم �سندوق ا�ستثمار

43.85149.650اإجمايل الإيرادات

امل�ساريف

)20.197()16.348(م�ساركة ر�سوم اإكت�ساب مع امل�ساهم املوزع

)15.109()9.165(م�ساركة ر�سوم ت�سجيل مع امل�ساهمني الفنيني واملوزعني

)5.216()8.061(م�ساركة اأتعاب اإدارية مع امل�ساهم املوزع

)15.091()19.895(14م�ساريف عمومية واإدارية

)55.613()53.469(اإجمايل امل�ساريف

)5.963()9.618(�سايف اخل�سارة من عمليات الوكالة 

)336(-العجز من عمليات التكافل

)315(-7اأثاث، تركيبات ومعدات مكتبية، م�سطوبة

الربح من ا�ستثمارات لالإجتار:   

	12مكا�سب حمققة من ا�ستثمارات لالإجتار

5871.407مكا�سب غري حمققة من ا�ستثمارات لالإجتار

5-اإيرادات اأخرى

)5.202()9.019(�سايف خ�سارة ال�سنة 

10.000.00010.000.000املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة

)0.52()0.90(10�سايف خ�سارة ال�سهم لل�سنة )ريال �سعودي(   

تعترب الإي�ساحات املرفقة من )1( اإلى )23( جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية.   
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شركة األهلي للتكافل

)شركة مساهمة سـعودية(  

قائمة الدخل الشاملة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م

2009م2010م

األف ريال �سـعودياألف ريال �سـعودي

)5.202()9.019(�سايف خ�سارة ال�سنة

	-الإيرادات الأخرى ال�ساملة

)5.202()9.019(اإجمايل اخل�سارة ال�ساملة لل�سنة

تعترب الإي�ساحات املرفقة من )1( اإلى )23( جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية.
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شركة األهلي للتكافل

)شركة مساهمة سـعودية(  

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م

امل�ساهمون املوؤ�س�سون ال�سعوديون و 
اجلمهور العام 

االإجمايلامل�ساهمون املوؤ�س�سون غري ال�سعوديني  

راأ�س املال
اخل�سائر 
املرتاكمة

راأ�س املال
اخل�سائر 
املرتاكمة

راأ�س املال
اخل�سائر 
املرتاكمة

االإجمايل

األف ريال 
�سعودي

األف ريال 
�سعودي

األف ريال 
�سعودي

األف ريال 
�سعودي

األف ريال 
�سعودي

األف ريال 
�سعودي

األف ريال 
�سعودي

83.123)16.877(100.000)5.330(33.750)11.547(66.250الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2008م

)5.202()5.202(	)1.756(	)3.446(	�سايف اخل�سارة ال�ساملة لل�سنة

)1.019()1.019(			)1.019(	الزكاة لل�سنة )اإي�ساح 9(

76.902)23.098(100.000)7.086(33.750)16.012(66.250الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2009م 

)9.019()9.019(	)3.044(	)5.975(	�سايف اخل�سارة ال�ساملة لل�سنة

)1.052()1.052(			)1.052(	الزكاة لل�سنة )اإي�ساح 9(

66.831)33.169(100.000)10.130(33.750)23.039(66.250الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2010م

تعترب الإي�ساحات املرفقة من )1( اإلى )23( جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية.
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شركة األهلي للتكافل

)شركة مساهمة سـعودية(  

قائمة التدفقات النقدية لعمليات تكافل المشاركين

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م

2009م2010م

األف ريال �سـعودياألف ريال �سـعودي

التدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية:

)356(707�سايف الفائ�س/ )العجز( لل�سنة من عمليات التكافل

ت�سويات ال�سنة:

 مكا�سب غري حمققة من ا�ستثمارات لالإجتار حمتفظ بها لتغطية 
        املطلوبات املرتبطة بالوحدات

)7.191()1.957(

)6.484()2.313(

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية:

)60.061()156.991(ا�ستثمارات لالإجتار حمتفظ بها لتغطية املطلوبات املرتبطة بالوحدات

)279()540(م�ستحق من/ اإلى عمليات امل�ساهمني

)205(95ح�سة معيدي التكافل من املطالبات حتت الت�سوية

164.95162.365الإحتياطي الفني لعمليات التكافل

228)106(املطالبات القائمة 	 اإجمايل

5103.432اأر�سدة م�ستحقة الدفع ملعيدي التكافل

)798(282م�ستحق لطرف ذي عالقة

959391م�ساهمات م�ستلمة مقدما

1.936648م�ستحقات وذمم دائنة اأخرى

4.6123.408�سايف النقد من الأن�سطة الت�سغيلية

5.9062.498النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

10.5185.906النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

تعترب الإي�ساحات املرفقة من )1( اإلى )23( جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية.
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)شركة مساهمة سـعودية(  

قائمة التدفقات النقدية للمساهمين 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م

اإي�ساح
2009م2010م

األف ريال �سـعودياألف ريال �سـعودي

االأن�سطة الت�سغيلية 

)5.202()9.019(�سايف خ�سارة ال�سنة

ت�سويات ال�سنة:  

71.680873الإ�ستهالك                                                       

295189خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة ـ �سايف

315-اأثاث، تركيبات ومعدات مكتبية م�سطوبة

	)12(مكا�سب حمققة من ا�ستثمارات لالإجتار

)1.407()587(مكا�سب غري حمققة من ا�ستثمارات لالإجتار

336-العجز املحول من �سندوق التكافل

)7.643()4.896(

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية : 

276)1.032(مبالغ مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة اأخرى

540279م�ستحق اإلى/ من عمليات تكافل

)2.099(1.623م�ستحقات وذمم دائنة اأخرى

)6.440()6.512(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الت�سغيلية

االأن�سطة اال�ستثمارية

)1.501()514(�سراء اأثاث، تركيبات ومعدات مكتبية

7.0006.200ا�ستبعاد ا�ستثمارات لالإجتار

6.4864.699�سايف النقد من الأن�سطة ال�ستثمارية

)1.741()26(�سايف النق�س يف النقد وما يف حكمه

1.0922.833النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

1.0661.092النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

تعترب الإي�ساحات املرفقة من )1( اإلى )23( جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية.
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)شركة مساهمة سـعودية(  

إيضاحات حول القوائم المالية

31 ديسمبر 2010م 

1 - التنظـــيم واألنشـطة الرئيسيـة    

�سركة الأهلي للتكافل )ال�سركة( ، �سركة م�ساهمة �سعودية ، م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم 4030171573 بتاريخ 21 رجب 1428هـ املوافق 4 اأغ�سط�س 
2007م . م  .متار�س ال�سركة اأعمالها من مركزها الرئي�سي بجدة.

تتمثل اأهداف ال�سركة يف مزاولة اأعمال التاأمني التعاوين والأن�سطة املتعلقة به يف اململكة العربية ال�سعودية. بداأت ال�سركة ن�ساطها التجاري بتاريخ 4 فرباير 2008م، ولقد مت اإدراج ال�سركة 
يف ال�سوق املالية ال�سعودية بتاريخ 18 اأغ�سط�س 2007م. 66.25% من ال�سركة مملوكة بوا�سطة م�ساهمني �سعوديني و 33.75 % مملوكة بوا�سطة م�ساهمني غري �سعوديني. 

2 - أسس اإلعداد

أسس اإلعدادأ- 

مت اإعداد القوائم املالية وفًقا ملعايري التقارير املالية الدولية .

مت اإعداد القوائم املالية وفًقا ملبداأ التكلفة التاريخية املعدل لي�سمل قيا�س الإ�ستثمارات لالإجتار وفًقا للقيمة العادلة.

تعر�ض القوائم املالية بالريال ال�شعودي الذي ميثل عملة الن�شاط لل�شركة ويتم تقريبها الأقرب األف ريال �شعودي.

الأن�سطة يف احل�سابات ذات  تلك  بو�سوح لأي من  العائدة  الإيرادات وامل�ساريف  ت�سجل  امل�ساهمني.  امل�ساركني وعمليات  تكافل  لكل من عمليات  ال�سركة دفاتر ح�سابات م�ستقلة  مت�سك 
العالقة. حتدد الإدارة وجمل�س الإدارة اأ�س�س توزيع امل�ساريف من العمليات امل�سرتكة.

المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات ب- 

ا�سدر جمل�س معايري املحا�سبة الدويل معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة وتف�سريات التقارير املالية الدولية واملفعلة يف اأو بعد التواريخ التالية:

تاريخ التفعيلالو�سفاملعيار/ التف�سري

املعايري والتف�سريات اجلديدة

1 يوليو 2009متطبيق معايري التقارير املالية الدولية لأول مرة )معدل(معيار التقارير املالية الدولية رقم 1 

1 يوليو 2009ماإندماج الأعمال )معدل(معيار التقارير املالية الدولية رقم 3

1 يوليو 2009متوزيع املوجودات غري النقدية للمالكتف�سري التقارير املالية الدولية رقم 17

1 يوليو 2009محتويل املوجودات من العمالءتف�سري التقارير املالية الدولية رقم 18

املعايري املعدلة

معيار التقارير املالية الدولية رقم 1
املعايري  لتطبيق  اإ�سايف  – اإ�ستثناء   1 رقم  الدولية  املالية  التقارير  ملعيار  التعديل 

املالية الدولية لأول مرة
1 يناير 2010م

معيار التقارير املالية الدولية رقم 2
على  الدفع  النقدية	  املجموعة   –  2 رقم  الدولية  املالية  التقارير  ملعيار  التعديل 

اأ�سا�س تبادل الأ�سهم 
1 يناير 2010م

1 يوليو 2009مالبيانات املالية املوحدة واملنف�سلة )تعديل(معيار املحا�سبة الدويل رقم 27

معيار املحا�سبة الدويل 39
التعديل ملعيار املحا�سبة الدويل رقم 39 الأدوات املالية: الإعرتاف والقيا�س	 تاأهيل 

عنا�شر التحوط
1 يوليو 2009م

تف�سري التقارير املالية الدولية رقم 9 ومعيار املحا�سبة 
الدويل رقم 39

 39 رقم  الدويل  املحا�سبة  ومعيار   9 رقم  الدولية  التقارير  لتف�سري  التعديالت 
امل�ستقات الأدوات املالية املرتبطة 

30 يونيو 2009و



163

شركة األهلي للتكافل

)شركة مساهمة سـعودية(  

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

31 ديسمبر 2010م

2 - أسس اإلعداد – )تتمة(

ب- المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات )تتمة(

ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة من قبل ال�سركة لإعداد هذة القوائم املالية تتفق مع تلك ال�سيا�سات امل�ستخدمة يف ال�سنة ال�سابقة ول يتوقع باأن ينتج عن تطبيق املعايري اجلديدة واملعدلة 
والتف�سريات املنطبقة على ال�سركة اأي اأثر جوهري على القوائم املالية.

ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة من قبل ال�سركة لإعداد هذة القوائم املالية تتفق مع تلك ال�سيا�سات امل�ستخدمة يف ال�سنة ال�سابقة.

المعايير الصادرة غير سارية المفعول بعد ج- 

ا�سدر جمل�س معايري املحا�سبة الدويل معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة وتف�سريات التقارير املالية الدولية والغري مفعلة بعد:

تاريخ التفعيلالو�سفاملعيار/ التف�سري

1 يناير 2011ماملعامالت مع الأطراف ذات العالقةمعيار املحا�سبة الدويل رقم 24

1 يناير 2013مالأدوات املاليةمعيار التقارير املالية الدولية رقم 9

معيار التقارير املالية الدولية رقم 1
بخ�سو�س  املحدود  – الإ�ستثناء   1 رقم  الدولية  املالية  التقارير  ملعيار  التعديالت 

الإف�ساحات املقارنة فيما يخ�س تطبيق معيار التقارير املالية رقم 7 لأول مرة
1 يوليو 2010م

1 يوليو 2011التعديل ملعيار التقارير املالية الدويل رقم 7 الأدوات املالية: الإف�ساحاتمعيار التقارير املالية الدولية رقم 7

1 فرباير 2010التعديل ملعيار املحا�سبة الدويل رقم 32 اإ�سدار اأ�سهم لزيادة راأ�س املالمعيار املحا�سبة الدويل رقم 32

تف�سري التقارير املالية الدولية رقم 14
يخ�س  فيما  املقدمة  الدفعات   14 رقم  الدويل  املالية  التقارير  لتف�سري  التعديالت 

متطلبات التمويل بحد اأدنى
1 يناير 2011

1 يوليو 2010اإطفاء املطلوبات املالية بوا�سطة اأدوات حقوق ملكيةتف�سري التقارير املالية الدولية رقم 19

اإن تطبيق املعايري اجلديدة واملعدلة والتف�سريات املنطبقة على ال�سركة قد يت�سبب باإ�سافة اإي�ساحات وتعديالت على طريقة عر�س القوائم املالية. ول تتوقع ال�سركة اأية تاأثري جوهري على 
القوائم املالية لها يف حال مت تطبيق هذه املعايري.

3 – ملخص ألهم السياسات المحاسبية 

فيما يلي ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املتبعة:

إستخدام التقديرات في إعداد القوائم المالية

يتطلب اإعداد القوائم املالية لتتوافق مع معايري التقارير املالية الدولية، اإ�ستخدام التقديرات والإفرتا�سات التي توؤثر على املبالغ املبينة للموجودات واملطلوبات والإف�ساح عن املوجودات 
واملطلوبات الطارئة بتاريخ القوائم املالية واملبالغ املبينة لالإيرادات وامل�سروفات خالل فرتة التقارير.

النقد وما في حكمه

النقد وما يف حكمه يتكون من النقد والأر�سدة لدى البنوك مبا يف ذلك ودائع املرابحة التي تقل مدة اإ�ستحقاقها عن ثالثة اأ�سهر من تاريخ القتناء الأ�سلي .

إستثمارات محتفظ بها لتغطية المطلوبات المرتبطة بالوحدات

الإ�ستثمارات املحتفظ بها لتغطية املطلوبات املرتبطة بالوحدات متثل املوجودات املرتبطة ببع�س العقود التي تكمن خماطر الإ�ستثمار فيها ب�سكل اأ�سا�سي يف حامل العقد، وهذه الإ�ستثمارات 
متثل اإ�ستثمارات يف �سندوق مرابحة ق�سري الأجل قابلة للتداول الفوري، وت�سجل يف البداية بالتكلفة ويعاد قيا�سها لحًقا بالقيمة العادلة. يتم حتديد القيمة العادلة بالرجوع ل�سايف قيمة 

الأ�سل املعلنة من قبل مدير ال�سندوق. يف حالة بيع جزء من الإ�ستثمار حتت�سب تكلفة الإ�ستثمارات على اأ�سا�س املتو�سط املرجح.
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)شركة مساهمة سـعودية(  

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

31 ديسمبر 2010م

3 – ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة(
إستثمارات لإلتجار

متثل اإ�ستثمارات لالإجتار اإ�ستثمارات يف حمفظة اإختيارية تتم وفًقا لإر�سادات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي . يتم تقييم الإ�ستثمارات باإ�ستخدام طريقة �سعر ال�سوق حيث تعك�س املحفظة 
�سايف قيمة موجوداتها بدًل من قيمتها الدفرتية. ويتم هذا التقييم على اأ�سا�س يومي عند اإقفال ال�سوق . يتم ت�سجيل املكا�سب واخل�سائر املحققة وغري املحققة الناجتة يف قائمة عمليات 

امل�ساهمني ، ويف حالة بيع جزء من الإ�ستثمارات املقتناة يتم اإحت�ساب تكلفة الإ�ستثمارات على اأ�سا�س املتو�سط املرجح .

األثا	 والتجهيزات والمعدات المكتبية

ا الإ�ستهالك املرتاكم واأي اإنخفا�س بالقيمة. يتم حتميل الإ�ستهالك على قائمة عمليات امل�ساهمني بطريقة الق�سط  يتم قيا�س قيمة الأثاث والتجهيزات واملعدات املكتبية بالتكلفة ناق�سً
الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية التقديرية للموجودات .

تتم مراجعة القيمة الدفرتية لالأثاث والرتكيبات واملعدات املكتبية وذلك عند وجود دليل لالإنخفا�س وعندما ت�سري التغريات يف الظروف اإلى اأن القيمة الدفرتية غري قابلة لالإ�سرتداد. يف 
حالة وجود مثل هذا الدليل وعندما تتجاوز القيمة الدفرتية القيمة التقديرية القابلة لالإ�سرتداد يتم تخفي�س املوجودات اإلى قيمتها القابلة لالإ�سرتداد باإعتبارها اأكرب من القيمة العادلة 

لها بعد خ�سم تكاليف البيع وقيمة الأ�سل عند الإ�ستالم.

اإلحتياطي الفني  لعمليات التكافل 

ال�سعر احلايل  اأو  النقدية املخ�سومة املحتملة  التدفقات  اأ�ساليب  اإ�ستخدام  الإكتواري املتحفظ من خالل  التقييم  اأ�سا�س طريقة  الإ�ستثمار على  اإحت�ساب خم�س�س مطلوبات عقود  يتم 
لوحدات ال�سندوق.

يت�سمن التقييم الإكتواري خم�س�س الإ�سرتاك وهو املبلغ الذي يتوقع اأن تدفعه ال�سركة حلاملي عقود الإ�ستثمار.

إعادة التكافل

لدى ال�سركة اإتفاقية ح�سة اإعادة تكافل معدلة على اأ�سا�س امل�ساركة مع �سركتّي اإعادة تاأمني عاملية )مدراء اإعادة التكافل(. تتعامل ال�سركة فقط مع مدراء اإعادة تكافل معتمدين بوا�سطة 
الإدارة والتي مت ت�سنيفها عموًما على الأقل على ت�سنيف بي بي بي اأو بت�سنيف اأعلى بوا�سطة وكالت ت�سنيف عاملية.

يتم ت�سجيل اأي اأ�سل اأو اإلتزام يف قائمة املركز املايل لعمليات التكافل ليمثل امل�ساهمات امل�ستحقة اإلى اأو الدفعات امل�ستحقة من وكيل اإعادة التكافل. يتم تقدير املبالغ امل�ستحقة من وكيل 
اإعادة التكافل مبا يتفق مع اإلتزام املطالبة املرتبطة بالأطراف املوؤمنة .

صندوق المشاركين للتكافل التضامني

مت�سك ال�سركة �سندوق امل�ساركني للتكافل الت�سامني )�سندوق التكافل( الذي يتكون من التربعات الفردية املجمعة التي يدفعها امل�ساركون . ي�ستخدم ال�سندوق لدفع تعوي�سات الوفاة  (
مزايا التكافل) يف حالة وفاة اأحد امل�ساركني قبل اإنتهاء تاريخ اإ�ستحقاق العقد .

يتم حتديد هذا الإحتياطي احل�سابي عن طريق التقييم الإكتواري للمزايا امل�ستقبلية للوثيقة. وتت�سمن الإفرتا�سات الإكتوارية هام�ًسا مقابل الإنحرافات ال�سالبة ياأخذ عموًما يف العتبار 
نوع الوثيقة و�سنة الإ�سدار ومدة الوثيقة وت�ستند اإفرتا�سات معدل الإن�سحاب والوفاة على اخلربة .

يف حال جتاوز مطالبات التكافل لالأموال يف �سندوق التكافل يف اأي وقت من الأوقات تقوم ال�سركة )»الوكيل«( بتقدمي قر�س بدون عمولة )قر�س ح�سن( اإلى �سندوق التكافل. يتم �سداد 
هذا القر�س الذي ل تدفع عليه عمولة اإلى الوكيل من �سندوق التكافل عندما يوجد فائ�س لدى �سندوق التكافل.

إختبار كفاية المطلوبات

يف تاريخ كل قائمة مركز مايل يتم اإجراء اإختبارات ملعرفة كفاية املطلوبات للتاأكد من كفاية مطلوبات العقود. ولإجراء هذه الإختبارات ت�ستخدم الإدارة اأف�سل التقديرات احلالية للتدفقات 
النقدية التعاقدية امل�ستقبلية وم�سروفات معاجلة املطالبات وم�سروفاتها الإدارية . يحمل اأي عجز يف القيمة الدفرتية مبا�سرة على قائمة عمليات التكافل عن طريق تكوين خم�س�س 

مقابل اخل�سائر الناجتة عن اإختبارات كفاية املطلوبات )خم�س�س املخاطر ال�سارية(. 

عندما يتطلب اإختبار كفاية املطلوبات اإتباع اأف�سل الفرتا�سات فاإن مثل هذه الإفرتا�سات )بدون هوام�س لالإنحراف ال�سالب( يتم اإ�ستخدامها للقيا�س الالحق لتلك املطلوبات.
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الزكاة وضريبة الدخل

يتم اإحت�ساب الزكاة و�سريبة الدخل وفًقا لنظام الزكاة املعمول به يف اململكة العربية ال�سعودية. يتم عمل خم�س�س للزكاة و�سريبة الدخل، والذي ميثل املطلوبات من امل�ساهمني، ويحمل 
على اخل�سائر املرتاكمة �سمن قائمة حقوق امل�ساهمني. وبالتايل، يتم تخفي�س املبالغ القابلة لالإ�سرتداد للزكاة و�سريبة الدخل من قبل امل�ساهمني من اخل�سائر املرتاكمة.

المخصصات

تدرج املخ�س�سات عندما يكون لدى ال�سركة اإلتزام )نظامي اأو �سمني( نا�سئ عن حدث �سابق ويكون هناك اإحتمال لن�سوء تكاليف ل�سداد الإلتزام ميكن قيا�سها ب�سورة يعتمد عليها . ل 
يتم اإدراج خم�س�سات مقابل خ�سائر الت�سغيل امل�ستقبلية.

المحاسبة في تاريخ اإلتجار

جميع م�سرتيات اأو مبيعات املوجودات املالية التي تتم بالطريقة املعتادة يتم ت�سجيلها اأو اإلغاءها يف تاريخ الإجتار ) اأي التاريخ الذي تلتزم فيه ال�سركة ب�سراء اأو بيع املوجودات(. الطريقة 
املعتادة لل�سراء اأو البيع هي م�سرتيات اأو مبيعات املوجودات املالية التي تتطلب �سداد قيمة املوجودات �سمن  الإطار الزمني الذي يحدده النظام ب�سفة عامة اأو العرف ال�سائد يف ال�سوق .

القيمة العادلة

ت�ستند القيمة العادلة لإ�ستثمارات الإجتار على اأ�سعار الوحدات املعلنة من قبل مدير ال�سندوق.

العمالت األجنبية

يتم ت�سجيل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية ب�سعر ال�سرف ال�سائد يف تاريخ املعاملة . يتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية امل�سجلة بالعمالت الأجنبية ب�سعر ال�سرف ال�سائد 
يف تاريخ قائمة املركز املايل . ت�سجل جميع الفروقات يف قائمة عمليات التكافل اأو قائمة عمليات امل�ساهمني. نظًرا لأن جميع معامالت ال�سركة بالعملة الأجنبية هي ب�سفة اأ�سا�سية بالدولر 

الأمريكي فاإن مكا�سب و خ�سائر حتويل العملة الأجنبية لي�ست مهمة ومل يتم الإف�ساح عنها ب�سورة م�ستقلة.

تصنيف المنتج

تقوم ال�سركة باإ�سدار عقود التكافل على احلياة املرتبطة بعقود الإ�ستثمار . اإذا ت�سمنت العقود عن�سر اإ�ستثمار وعن�سر تكافل وتكون التدفقات النقدية من العن�سرين م�ستقلة فال يتم 
جمع املبالغ املتعلقة بهما. يتم  اإحت�ساب اأي م�ساهمات متعلقة بعن�سر التكافل من خالل قائمة عمليات تكافل امل�ساركني والفائ�س املرتاكم ويحت�سب العن�سر املتبقي من خالل قائمة املركز 

املايل لعمليات التكافل كما هو مو�سح اأدناه:

عقود التكافل

تعرف عقود التكافل باأنها تلك العقود التي تنطوي على خماطر تكافل كبرية عند بداية العقد اأو تلك العقود التي تنطوي، عند بداية العقد، على م�سمون جتاري قد يكون م�ستوى خماطر 
التكافل فيها كبرًيا مع مرور الوقت. يعتمد حجم خماطر التكافل على اإحتمال حدوث التاأمني وحجم تاأثريه املحتمل .

عند ت�سنيف العقد على اأنه عقد تكافل يظل كعقد تكافل طوال املدة املتبقية من فرتة الوثائق حتى ولو حدث اإنخفا�س كبري يف خماطر التكافل خالل هذه الفرتة .

ت�سجل امل�ساهمات املتعلقة بعقود التكافل كاإيرادات على مدى فرتة �سداد امل�ساهمة للبوال�س ذات العالقة .

عقود اإلستثمار

تكافل  الإ�ستثمار من خالل قائمة عمليات  لعقود  وفًقا  املبالغ املح�سلة  اإ�ستثمار. حتت�سب  الدولية كعقود  املالية  التقارير  تاأمني )تكافل( مبوجب معايري  اأي عقود ل تعترب عقود  ت�سنف 
امل�ساركني والفائ�س املرتاكم ويتم اإظهار اجلزء القابل لالإ�ستثمار املح�سل من امل�ساهمة كخ�سم من الفائ�س لل�سنة من عمليات التكافل ويتم حتويله اإلى مطلوبات عقود الإ�ستثمار )العقود 

املربوطة بالوحدات( .



166

شركة األهلي للتكافل

)شركة مساهمة سـعودية(  

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

31 ديسمبر 2010م

3 – ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة(

المزايا

تتكون املزايا من مبالغ م�ستحقة حلاملي العقود واأطراف اأخرى ويتم حتميل امل�سروفات املتعلقة بت�سوية اخل�سارة على قائمة عمليات تكافل امل�ساركني والفائ�س املرتاكم عند تكبدها. 
وت�سمل املنافع املبالغ التقديرية امل�ستحقة الدفع املتعلقة باملطالبات املبلغ عنها لل�سركة وتلك التي مل يبلغ عنها يف تاريخ قائمة املركز املايل .

تقوم ال�سركة عموًما بتقدير منافعها بناًء على املدخالت الإكتوارية ويت�سمن ذلك تكوين خم�س�س بناًء على تقدير الإدارة وتكلفة �سداد املنافع املتكبدة والتي مل يبلغ عنها يف تاريخ قائمة 
املركز املايل.

ل تقوم ال�سركة بخ�سم اإلتزامها للمزايا غري امل�سددة.

رسوم اإلكتساب واألتعاب اإلدارية

يتم ت�شجيل ر�شوم االإكت�شاب واالأتعاب االإدارية امل�شتحقة من حاملي العقود كم�شاريف يف قائمة عمليات تكافل امل�شاركني والفائ�ض املرتاكم وفًقا ل�شروط عقد التكافل .

تتم م�شاركة ر�شوم االإكت�شاب والر�شوم االإدارية مع امل�شاهمني الفنيني واملوزعني وحتمل على امل�شروف حال اإ�شتحقاقها وفًقا ل�شروط عقد التكافل .

رسوم التسجيل

حتت�شب ر�شوم الت�شجيل امل�شتحقة من حاملي العقود كدخل وتقيد حل�شاب قائمة عمليات تكافل امل�شاركني والفائ�ض املرتاكم عند اإ�شتحقاقها ح�شب �شروط عقد التكافل .

على  وحتمل  تكبدها  حال  التكافل  �سهادات  يف  امل�ساهمات  على  احل�سول  �سبيل  يف  مبا�سرة  املتكبدة  التكاليف  متثل  والتي  ال�سركة  قبل  من  الدفع  امل�ستحقة  الت�سجيل  ر�سوم  اإثبات  يتم 
امل�شروفات حال اإ�شتحقاقها وفًقا ل�شروط عقد التكافل .

التسوية

يتم ت�سوية املوجودات واملطلوبات ويدرج املبلغ ال�سايف يف القوائم املالية وذلك فقط عندما يكون هناك اإلتزام نظامي قابل للنفاذ لت�سوية املبلغ امل�سجل ويكون هناك نية لدى ال�سركة اإما 
للت�سوية على اأ�سا�س ال�سايف اأو حتقيق املوجودات وت�سديد املطلوبات يف نف�س الوقت .

4 - النقد وما في حكمه

2009م2010م

األف ريال �سعودياألف ريال �سعودي

عمليات التكافل

10.5185.906 النقد لدى البنوك

10.5185.906

عمليات امل�ساهمني

1.0661.092نقد يف ال�سندوق ولدى البنوك

1.0661.092
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5 - إستثمارات لالتجار

2009م2010م

األف ريال �سعودياألف ريال �سعودي

عمليات التكافل

135.17036.288حمفظة املنارة للنمو املتحفظ

53.30215.204حمفظة املنارة للنمو املتوازن

39.57712.375حمفظة املنارة للنمو املرتفع

228.04963.867

تتكون الإ�ستثمارات من وحدات يف �سناديق مرابحة ق�سرية الأجل م�سجلة بالدولر الأمريكي ، تدار من قبل �سركة تابعة للم�ساهم الرئي�سي يف ال�سركة.

فيما يلي احلركة يف اإ�ستثمارات لالإجتار خالل ال�سنة:  

2009 م2010م

األف ريال �سعودياألف ريال �سعودي

63.8671.849الر�سيد يف بداية ال�سنة

 156.99160.061امل�سرتيات خالل ال�سنة

 1.957 7.191املكا�سب غري املحققة خالل ال�سنة

228.04963.867الر�سيد يف نهاية ال�سنة

2009م2010م

األف ريال �سعودياألف ريال �سعودي

عمليات امل�ساهمني

58.11064.511حمفظة الأهلي الإختيارية للتكافل

متثل اإ�ستثمارات لالإجتار لعمليات امل�ساهمني اإ�ستثمارات يف حمفظة اختيارية، م�ستثمرة ح�سب اإر�سادات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وتدار من قبل �سركة تابعة للم�ساهم الرئي�سي يف 
ال�سركة.

فيما يلي احلركة يف اإ�ستثمارات لالإجتار لل�سنة:  

2009م2010م

األف ريال �سعودياألف ريال �سعودي

64.51169.304الر�سيد يف بداية ال�سنة

)6.200()7.000(امل�ستبعد خالل ال�سنة

	12املكا�سب املحققة خالل ال�سنة

5871.407املكا�سب غري املحققة خالل ال�سنة

58.11064.511الر�سيد يف نهاية ال�سنة
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5 - إستثمارات لالتجار – )تتمة(

يف نهاية ال�سنة، تتكون الإ�ستثمارات لالإجتار مما يلي:

2009م2010م

األف ريال �سعودياألف ريال �سعودي

1.2231.605�سندوق الأهلي للمتاجرة بالأ�سهم اخلليجية

	2.464�سندوق الأهلي للمتاجرة بالأ�سهم ال�سعودية

1.2981.724�سندوق الأهلي للمتاجرة بالأ�سواق النا�سئة

	2.324�سندوق الأهلي للمتاجرة باأ�سهم ال�سركات ال�ساعدة

1.2851.626�سندوق الأهلي للمتاجرة بالأ�سهم العاملية

33.51859.556مرابحة الأهلي

	13.383�سندوق الأهلي لالأ�سواق املالية

	2.615�سندوق الأهلي لل�سكوك

58.11064.511

6 – مبالغ مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى

 
2009م2010م

األف ريال �سعودياألف ريال �سعودي

عمليات امل�ساهمني
752752اإيجار مدفوع مقدًما

	959م�ساريف مدفوعة مقدمًا 	 حقوق ا�سدار )انظر اإي�ساح 21(
14-ر�سوم مدفوعة مقدمًا لهيئة ال�سوق املالية

11810ذمم مطلوبة من املوظفني
21-ذمم مدينة اأخرى

1.829797

7- أثاث ، تركيبات ومعدات مكتبية

عمليات امل�ساهمني

فيما يلي الأعمار الإنتاجية التقديرية للموجودات لإحت�ساب الإ�ستهالك :
5	10 �سنواتاأثاث وتركيبات

4	7 �سنواتحا�شبات اآلية ومعدات مكتبية
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7- أثاث ، تركيبات ومعدات مكتبية )تتمة(

 اأثاث
وتركيبات

 حا�سب اآيل
ومعدات

 اأعمال راأ�سمالية
حتت التنفيذ

املجموع

األف ريال �سعودياألف ريال �سعودياألف ريال �سعودياألف ريال �سعودي

التكلفة:

4544565.3716.281يف 1 يناير 2009م

701.3071241.501اإ�سافات 

	)5.495(1.7753.720حتويالت

)592(	)138()454(اإ�ستبعادات

7.190	1.8455.345يف 31 دي�سمرب 2009م

514	9505اإ�سافات

7.704	1.8545.850يف 31 دي�سمرب 2010م

االإ�ستهالك املرتاكم:

355	205150يف 1 يناير 2009م

873	197676املحمل لل�سنة

)277(	)56()221(اإ�ستبعادات

951	181770يف 31 دي�سمرب 2009م

1.680	3121.368املحمل لل�سنة

2.631	4932.138يف 31 دي�سمرب 2010م

�سايف القيمة الدفرتية

6.239	1.6644.575يف 31 دي�سمرب 2009 م

5.073	1.3613.712يف 31 دي�سمرب 2010م

8- مستحقات وذمم دائنة أخرى

2009م2010م

األف ريال �سعودياألف ريال �سعودي

عمليات التكافل

286105م�ستحقات م�ساريف الإكتتاب

1.970391وثائق متنازل عنها – م�ستحقة الدفع

346170ر�سوم اإ�سراف وتفتي�س م�ستحقة الدفع

2.602666
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8- مستحقات وذمم دائنة أخرى )تتمة(

2009م2010م

األف ريال �سعودياألف ريال �سعودي

عمليات امل�ساهمني

2.3682.579م�ساريف م�ستحقة

1.013780مزايا وم�سروفات اأخرى م�ستحقة الدفع لأع�ساء جمل�س الإدارة

1.773172ذمم دائنة اأخرى

5.1543.531

9- الزكاة وضريبة الدخل
الزكاة

مت اإحت�ساب الزكاة امل�ستحقة الدفع من قبل ال�سركة وفًقا لنظام الزكاة املعمول به يف اململكة العربية ال�سعودية. 

مت اإحت�ساب خم�س�س الزكاة لل�سنة كما يلي:

2009 م2010م

األف ريال �سعودياألف ريال �سعودي

76.90283.123حقوق امللكية 

228.387149املخ�س�سات الإفتتاحية وتعديالت اأخرى

)16.270()301.477(القيمة الدفرتية للموجودات طويلة الأجل

3.81267.002

)5.457()6.777(اخل�سارة املعدلة لل�سنة

61.545)2.965(الوعاء الزكوي

40.774-ح�سة امل�ساهمني ال�سعوديني )%66.25(

الإختالفات بني النتائج املالية والنتائج اخلا�سعة للزكاة ترجع اأ�سا�سا اإلى اإدخال بع�س التعديالت وفقا لالأنظمة املالية ذات العالقة.

فيما يلي احلركة يف خم�س�س الزكاة خالل ال�سنة:

2009 م2010م

األف ريال �سعودياألف ريال �سعودي

2.0741.055الر�سيد يف بداية ال�سنة

1.0521.019املحمل لل�سنة

3.1262.074الر�سيد يف نهاية ال�سنة
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9- الزكاة وضريبة الدخل )تتمة(
ضريبة الدخل

لي�س هناك �سريبة م�ستحقة الدفع نظرًا لتكبد ال�سركة خ�سائر خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010م وال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009م.

وضع الربوط

مت تقدمي الإقرارات الزكوية وال�سريبية اإلى م�سلحة الزكاة والدخل )امل�سلحة( عن الفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007 وال�سنوات املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008 و 2009 ومت اإ�ستالم 
ال�شهادة النهائية من امل�شلحة اإال اأن الربوط النهائية للفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007 وال�سنوات املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008 و31 دي�سمرب 2009 مل ت�سدر بعد.

10- رأس المال

يبلغ راأ�س مال ال�سركة 100 مليون ريال �سعودي مق�سم اإلى 10 مليون �سهم قيمة كل �سهم 10 ريال �سعودي. اإكتتب ودفع امل�ساهمون املوؤ�س�سون 7.355 مليون �سهم ) �سبعة  اأ. 
مليون وثالثمائة وخم�سة وخم�سون األف �سهم( بقيمة اإ�سمية 10 ريال لل�سهم و التي متثل 73.55% من اأ�سهم ال�سركة، واملتبقي 2.645 مليون �سهم )مليونني و�ستمائة وخم�سة 

واأربعون األف �سهم( بقيمة اإ�سمية 10 ريال لل�سهم الذي ميثل 26.45% من اأ�سهم ال�سركة التي مت اإكتتابها من قبل اجلمهور.
مت احت�ساب �سايف خ�سارة ال�سهم لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010م وال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009م، وذلك بتق�سيم �سايف خ�سارة ال�سنة على عدد الأ�سهم العادية  ب. 
امل�سدرة و القائمة كما يف تاريخ قائمة املركز املايل. ل ينطبق على ال�سركة ربح ال�سهم املخف�س لل�سركة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010م وال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 

2009م.

11- اإلحتياطي النظامي

وفًقا ملتطلبات نظام التاأمني باململكة العربية ال�سعودية، يجب جتنيب ن�سبة 20 % من �سايف دخل امل�ساهمني كاإحتياطي نظامي حتى يبلغ هذا الإحتياطي ن�سبة 100 % من راأ�س املال املدفوع.  
هذا الإحتياطي غري قابل للتوزيع.

نظًرا لتكبد ال�سركة خ�سائر منذ بداية الت�سغيل، مل يتم حتويل اإلى الإحتياطي النظامي.

12- الوديعة النظامية

2009م2010م

األف ريال �سعودياألف ريال �سعودي

عمليات امل�ساهمني

10.00010.000الوديعة النظامية

وفقًا ملتطلبات نظام التاأمني باململكة العربية ال�سعودية قامت ال�سركة باإيداع ما ن�سبته 10% من راأ�سمالها املدفوع ومقداره 10 مليون ريال �سعودي يف اإحد البنوك املعينة من قبل موؤ�س�سة 
النقد العربي ال�سعودي )�ساما(. ومت اإيداع الوديعة لدى البنك الذي ميثل امل�ساهم الرئي�سي يف ال�سركة.

13- الحركة في مخصص المطالبات القائمة 

2009م2010م

األف ريال �سعودياألف ريال �سعودي

122228التغري يف اإجمايل املطالبات القائمة

)205()110(التغري يف ح�سة معيدي التكافل من املطالبات القائمة

95182التغري يف املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها

107205التغري يف خم�س�س املطالبات القائمة
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14- مصاريف عمومية وادارية

2009م2010م

األف ريال �سعودياألف ريال �سعودي

عمليات امل�ساهمني

12.7069.818تكاليف موظفني

291195م�ساريف نظامية

1.379856اأتعاب قانونية ومهنية

788900اإيجار مكتب

1.286976مزايا وم�ساريف متعلقة مبجل�س الإدارة )اإي�ساح 16(

1.681873اإ�ستهالك

185469م�ساريف معلوماتية

1.5791.004اأخرى

19.89515.091

15- القيم العادلة لألدوات المالية
هي القيمة التي يتم مبوجبها تبادل اأ�شل اأو �شداد اإلتزام ما بني اأطراف راغبة يف ذلك وتتم ب�شروط التعامل التجاري.  اأ. 

تتكون املوجودات املالية لل�سركة من النقد وما يف حكمه واإ�ستثمارات لالإجتار وم�ستحق من حاملي الوثائق بينما تتكون املطلوبات املالية من اأر�سدة م�ستحقة الدفع ملعيدي 
التكافل ومبلغ م�ستحق لطرف ذي عالقة وذمم دائنة اأخرى. ل تختلف القيم العادلة لالأدوات املالية ب�سكل جوهري عن قيمتها الدفرتية املدرجة.

ت�ستخدم ال�سركة الت�سل�سل الهرمي التايل لتحديد والإف�ساح عن القيمة العادلة لالأدوات املالية:   ب. 
 م�ستوى 1 : اأ�سعار مدرجة يف اأ�سواق نا�سطة لذات املوجودات )بدون اأي تعديل اأو اإعادة تقييم(،

 م�ستوى 2 : اأ�سعار مدرجة يف اأ�سواق نا�سطة ملوجودات ومطلوبات مماثلة اأو اأ�ساليب تقييم اأخرى حيث كل املدخالت اجلوهرية ت�ستند على معلومات �سوقية وا�سحة، و
م�ستوى 3 : اأ�ساليب تقييم بحيث اأن تكون اأي مدخالت جوهرية غري م�ستندة على معلومات �سوقية وا�سحة.

كما يف 31 دي�سمرب 2010م و2009م، فاإن كافة الأدوات املالية التي تقا�س على اأ�سا�س القيمة العادلة هي من الأدوات التي تندرج حتت امل�ستوى 1.

16- مزايا ومصاريف متعلقة بمجلس اإلدارة

2009م2010م

األف ريال �سعودياألف ريال �سعودي

عمليات امل�ساهمني

1.038803مكافاأة جمل�س الإدارة

156101اأتعاب ح�سور جمل�س الإدارة

9272م�ساريف �سفر واإ�سكان جمل�س الإدارة

1.286976املجموع )اإي�ساح 14(

متثل مزايا جمل�س الإدارة وامل�ساريف املتعلقة بها املكافاأة امل�ستحقة الدفع لرئي�س املجل�س واأع�ساء جمل�س الإدارة واملجال�س الفرعية ملجل�س الإدارة.
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17- اإلحتياطي الفني لعمليات التكافل

تم تكوين إحتياطي فني لعمليات التكافل حسب التقرير المستلم من الخبير اإلكتواري كما هو أ- 
مفصل أدناه: 

2009م2010م

األف ريال �سعودياألف ريال �سعودي

228.49063.688احتياطي فني متعلق بال�ستثمار ال�سرتاتيجي للم�ساركني )مطلوبات مرتبطة بالوحدات(

558391خم�س�سات عائد املخاطرة

169187خم�س�س املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها

229.21764.266

المرتبطة ب-  المطلوبات  لتغطية  لإلتجار  بها  المحتفظ  لإلستثمارات  الفني  لإلحتياطي  التسويات   
بالوحدات:

2009م2010م

األف ريال �سعودياألف ريال �سعودي

229.21764.266اإحتياطي فني لعمليات التكافل )اأ اأعاله(

)356(707الفائ�س/ )العجز(  من عمليات التكافل

612-ر�سوم اإ�سراف وتفتي�س

20)336()العجز( / الفائ�س من �سناديق التكافل ل�سنة �سابقة

)122()89(خم�س�س للمخاطر املحتفظ بها لربنامج جمموعات تكافل الأهلي

)113()51(املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها لربنامج جمموعات تكافل الأهلي

)268()468(خم�س�س للمخاطر املحتفظ بها لربنامج تكافل واإدخار الأهلي

)74()118(املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها لربنامج تكافل واإدخار الأهلي

)98()813(اأموال يف الطريق 	 ا�ستثمار ح�ساب جاري

228.04963.867ا�ستثمارات لالإجتار حمتفظ بها لتغطية املطلوبات املرتبطة بالوحدات
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18- المعلومات القطاعية

لأغرا�س الإدارة ، جميع اأن�سطة عمليات التكافل متت يف اململكة العربية ال�سعودية وقد مت الإف�ساح عنها مبوجب اإثنني من وحدات الأعمال على النحو التايل:

2010م

املجموعتكافل - جمموعاتتكافل - فردي

األف ريال �سعودياألف ريال �سعودياألف ريال �سعودي

204.8813.922208.803اإجمايل م�ساهمات التكافل

)199.213()961()198.252(ح�سة من الر�سوم واجلزء ال�ستثماري من امل�ساهمات

)7.054()2.726()4.328(اإعادة التكافل

2.3012352.536�سايف م�ساهمات التكافل املبقاة

مطالبات وم�ساريف  

)296()169()127(املطالبات املتكبدة، �سايف

)1.533()66()1.467(امل�ساريف

707	707الفائ�س من �سندوق التكافل

2009 م

املجموعتكافل - جمموعاتتكافل - فردي

األف ريال �سعودياألف ريال �سعودياألف ريال �سعودي

112.2143.647115.861اإجمايل م�ساهمات التكافل

)109.489()448()109.041(ح�سة من الر�سوم واجلزء ال�ستثماري من امل�ساهمات

)5.232()2.656()2.576(اإعادة التكافل

5975431.140�سايف م�ساهمات التكافل املبقاة

مطالبات وم�ساريف  

)557()443()114(املطالبات املتكبدة، �سايف

)939()100()839(امل�ساريف

)356(	)356(العجز من �سندوق التكافل
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18- المعلومات القطاعية )تتمة(

كما يف 31 دي�سمرب 2010

املجموعتكافل – جمموعاتتكافل - فردي

األف ريال �سعودياألف ريال �سعودياألف ريال �سعودي

موجودات عمليات التكافل

9.0261.49210.518النقد وما يف حكمه

228.049	228.049ا�ستثمارات لالجتار حمتفظ بها لتغطية املطلوبات املرتبطة بالوحدات

334	334م�ستحق من عمليات امل�ساهمني

110	110ح�سة معيدي التكافل من املطالبات القائمة

237.5191.492239.011

مطلوبات عمليات التكافل

229.077140229.217اإحتياطي فني لعمليات التكافل 

122	122املطالبات القائمة – اإجمايل

3.0641.0704.134اأر�سدة م�ستحقة الدفع ملعيدي التكافل

282282	م�ستحق لطرف ذي عالقة

1.947	1.947م�ساهمات م�ستلمة مقدمًا

2.602	2.602م�ستحقات وذمم دائنة اأخرى

707	707الفائ�س من �سندوق التكافل

237.5191.492239.011

كما يف 31 دي�سمرب 2009

املجموعتكافل – جمموعاتتكافل - فردي

األف ريال �سعودياألف ريال �سعودياألف ريال �سعودي

موجودات عمليات التكافل

4.2351.6715.906النقد وما يف حكمه

63.867	63.867ا�ستثمارات لالجتار حمتفظ بها لتغطية املطلوبات املرتبطة بالوحدات

205	205ح�سة معيدي التكافل من املطالبات القائمة

68.3071.67169.978

مطلوبات عمليات التكافل

64.03023664.266اإحتياطي فني لعمليات التكافل 

228	228املطالبات القائمة 	 اإجمايل

2.2881.3363.624اأر�سدة م�ستحقة الدفع ملعيدي التكافل

988	988م�ساهمات م�ستلمة مقدمًا

666	666م�ستحقات وذمم دائنة اأخرى

10799206م�ستحق لعمليات امل�ساهمني

68.3071.67169.978
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19- معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة

فيما يلي تفا�سيل املعامالت الرئي�سية مع الأطراف ذات العالقة خالل ال�سنة: 

طبيعة املعاملةالطرف ذي العالقة

مبلغ املعاملة

2009م2010م

األف ريال �سعودياألف ريال �سعودي

عمليات التكافل

3.9223.647اإجمايل م�ساركات برنامج تكافل الأهلي لرعاية املجموعة امل�ستلمةم�ساهم

16.34820.197ر�سوم الإكت�ساب املحملة لتوزيع املنتجاتم�ساهم

9.16515.109ر�سوم ت�سجيلم�ساهم

8.0615.216اأتعاب اإدارية م�ساهمون

طبيعة املعاملةالطرف ذي العالقة

مبلغ املعاملة

2009م2010م

األف ريال �سعودياألف ريال �سعودي

عمليات امل�ساهمني

م�ساهم
اإعادة  ومت  ال�سركة  عن  نيابة  مدفوعة  واإدارية  عمومية  م�ساريف 

حتميلها على ال�سركة
578930

4.6854.985مزايا ق�سرية الأجلكبار موظفي الإدارة

249195مزايا نهاية اخلدمة

99173عمولت من اإدارة �سندوق ا�ستثمارطرف ذو عالقة

مت الإف�ساح عن املبلغ امل�ستحق لطرف ذي عالقة اإن وجد يف قائمة املركز املايل.

20- إدارة المخاطر

فيما يلي ملخ�س باملخاطر التي واجهتها ال�سركة والطريقة التي يتم بها تقليل تلك املخاطر بوا�سطة الإدارة:

مخاطر التكافل

التكافل هو �سكل من اأ�سكال التاأمني الإ�سالمي الذي يعتمد على املبادئ الإ�سالمية لتق�سيم الربح ويتوافق مع الأخالق واملبادئ الإ�سالمية ، وهو عملية ذاتية م�ستمرة معمول بها لفائدة 
اأع�سائها وتعتمد على امل�ساعدة امل�سرتكة.

خماطر التكافل هي املخاطر التي تزيد فيها املزايا امل�ستحقة الدفع حلاملي الوثائق عن القيمة الدفرتية لإحتياطي اأن�سطة التكافل. يتاأثر هذا بوا�سطة تكرار املزايا املدفوعة والتطور 
الالحق للمطالبات طويلة الأجل، لذلك فاإن هدف عمليات التكافل هو �سمان توفر اإحتياطيات كافية لتغطية تلك املطلوبات. توجه عمليات التكافل هذه املخاطر من خالل �سمان اأن هناك 

تغطية اإعادة تكافل كافية قد مت اأخذها يف احل�سبان عن طريق احلد الأق�سى من اخل�سارة امل�ستحقة الدفع لأي مطالبة فردية. 



177

شركة األهلي للتكافل

)شركة مساهمة سـعودية(  

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

31 ديسمبر 2010م

20- إدارة المخاطر )تتمة(
مخاطر إعادة التكافل

كما هو معتاد لدى �سركات التكافل الأخرى ومن اأجل تقليل التعر�س للمخاطر املالية الناجتة عن الزيادة يف عدد املزايا املدفوعة ، تدخل عمليات التكافل، يف �سياق ن�ساطها املعتاد، يف 
عقود مع اطراف اأخرى لأغرا�س اإعادة التكافل.

لغر�س تخفي�س تعر�سها خل�سائر جوهرية ناجتة عن عدم مالءة مدراء اإعادة التكافل. فاإن اإدارة عمليات تكافل امل�ساركني تقوم بتقييم الو�سع املايل ملدراء اإعادة التكافل. لدى عمليات 
تكافل امل�ساركني اإتفاقية ح�سة اإعادة تكافل معدلة على اأ�سا�س تكافل الوكالة مع �سركة اإعادة تاأمني عاملية مقرها اأملانيا	 هانوفر ري )وكيل اإعادة التكافل( يتم تقييمها وفًقا لت�سنيف 
ال�سعودية.  العربية  اململكة  ال�سركة يف  ال�سادرة عن  الفردية  العقود  التكافل هذه جميع  اإعادة  اإتفاقية  تغطي  “اإيه”.  بي�ست  اإم  اإيه  لت�سنيف  �سالب” ووفًقا  اإيه  “اإيه  بورز  اأند  �ستاندرد 
ومبوجب الإتفاقية حتتفظ عمليات التكافل بن�سبة 10 % من غطاء التكافل عن كل وفاة بحد اأق�سى قدره 18.750 ريال �سعودي. يتم �سداد اأي فائ�س يف �سندوق اإعادة التكافل عن خماطر 

التكافل( خماطر الوفاة ) يف �سندوق الأهلي للتكافل بوا�سطة وكيل اإعادة التكافل ليتم توزيعه على امل�ساركني.

هناك اإتفاقية اأخرى متت مع �سركة �سوي�س ري )وكيل اإعادة التكافل( وهي �سركة اإعادة تاأمني عاملية مقرها �سوي�سرا،  يتم تقييمها وفًقا لت�سنيف �ستاندرد اأند بورز “اإيه موجب” ووفًقا 
لت�سنيف اإيه اإم بي�ست “اإيه”. تغطي اإتفاقية اإعادة التكافل هذه جميع عقود املجموعات ال�سادرة عن عمليات تكافل امل�ساركني يف اململكة العربية ال�سعودية، مبوجب الإتفاقية حتتفظ 

عمليات تكافل امل�ساركني بن�سبة 20 % من غطاء التكافل عن كل حياة.

المخاطر المالية

املخاطر الرئي�سية النا�سئة من الأدوات املالية لعمليات تكافل امل�ساركني وعمليات امل�ساهمني هي خماطر �سعر ال�سوق وخماطر العملة وخماطر �سعر العمولت وخماطر الإئتمان وخماطر 
ال�سيولة. وتقوم الإدارة مبراجعة ال�سيا�سات والإتفاق عليها لإدارة اأي واحد من هذه املخاطر وفيما يلي ملخ�س لذلك:

مخاطر سعر السوق

خماطر �سعر ال�سوق هي املخاطر املتعلقة بتذبذب قيمة اأداة مالية كنتيجة للتغريات يف اأ�سعار ال�سوق. 

تتعر�س عمليات تكافل امل�ساركني وعمليات امل�ساهمني ملخاطر ال�سوق فيما يتعلق باإ�ستثمارات املتاجرة العائدة لها يف وحدات �سناديق م�سرتكة مفتوحة لأجل غري حمدد. اإن الإ�ستثمارات 
الأولية لل�سناديق امل�سرتكة هي يف م�سرتيات ال�سلع يف الأ�سواق العاملية ويعتمد �سعر الوحدة لل�سندوق على التحركات يف اأ�سعار ال�سوق لهذه ال�سلع. يقوم مدير ال�سندوق باحلد من خماطر 

ال�سوق عن طريق الدخول يف عقود مقابل �سراء وبيع وبوا�سطة مراقبة م�ستمرة للتطورات يف اأ�سواق ال�سلع العاملية.

اأي تغري يف حدود 5 % يف قيمة �سايف اأ�سل لل�سناديق مع ثبات املتغريات الأخرى �سوف يوؤثر على عمليات تكافل امل�ساركني وعمليات امل�ساهمني مببلغ 11.4 مليون ريال )2009م: 3.2 مليون 
ريال( 0.4 مليون ريال )2009م: 0.2 مليون ريال( على التوايل.

مخاطر العملة

خماطر العملة هي املخاطر التي تتذبذب فيها قيمة اأداة مالية ب�سبب التغريات يف اأ�سعار العمالت الأجنبية.

تعتقد الإدارة اأن هناك خماطر قليلة للخ�سائر ب�سبب التذبذب يف �سعر العملة حيث اأن عمليات تكافل امل�ساركني وعمليات امل�ساهمني تتم ب�سكل رئي�سي بالريال ال�سعودي والدولر الأمريكي 
الذي يرتبط به الريال ال�سعودي.

مخاطر أسعار العموالت

تن�ساأ خماطر اأ�سعار العمولت من اإحتمال التغريات يف اأ�سعار العمولت التي �ستوؤثر على الربحية امل�ستقبلية اأو على القيمة العادلة لالأدوات املالية.

اإن عمليات امل�ساهمني خا�سعة ملخاطر العمولت على موجوداتهم املالية التي حتمل عمولت مع ن�سبة عمولة فعلية 2.5% يف نهاية ال�سنة. اأي تغري يف �سعر العمولت يف حدود 100 نقطة 
اأ�سا�س �سوف يوؤثر على عمليات امل�ساهمني مببلغ 0.5 مليون ريال �سعودي )2009م: 0.6 مليون ريال �سعودي(. اإن عمليات التكافل لي�ست خا�سعة لأي خماطر اأ�سعار عمولت جوهرية.
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شركة األهلي للتكافل

)شركة مساهمة سـعودية(  

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

31 ديسمبر 2010م

20- إدارة المخاطر ) تتمة(
مخاطر اإلئتمان

خماطر االإئتمان هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء باإلتزاماته مما يوؤدي اإلى تكبد  الطرف االآخر خل�شارة مالية.

بالن�سبة لكافة فئات الأدوات املالية املحتفظ بها بوا�سطة عمليات امل�ساهمني وعمليات التكافل، فاإن اأق�سى حد للتعر�س ملخاطر الإئتمانية هو القيمة الدفرتية املدرجة كما هو مف�سح عنه 
يف الأدوات املالية يف تاريخ قائمة املركز املايل . تكفل �سيا�سات واإجراءات عمليات التكافل وعمليات امل�ساهمني ال�سيطرة على التعر�سات ملخاطر يف حدود معتمدة م�سبقًا. هذه احلدود مت 
و�شعها على اأ�شا�ض اأنواع التعر�ض وت�شنيف االإئتمان للطرف االآخر. يف 31 دي�سمرب 2009م، مل تتعر�س عمليات التكافل وعمليات امل�ساهمني لأي خماطر اإئتمان هامة )2009م : ل �سيء(.

مخاطر السيولة

خماطر ال�سيولة هي املخاطر التي تواجه فيها عمليات امل�ساهمني وعمليات التكافل �سعوبة يف توفري الأموال الالزمة للوفاء باإلتزاماتها املرتبطة بالأدوات املالية . قد تنتج خماطر ال�سيولة 
من عدم القدرة على بيع اأ�سل مايل ب�سرعة مببلغ يقارب قيمته العادلة. تراقب متطلبات ال�سيولة على اأ�سا�س �سهري وتتاأكد الإدارة من اأن هناك اأموال كافية متوفرة للوفاء باأية اإلتزامات 
النظامية فهي  والوديعة  وتركيبات ومعدات مكتبية  اأثاث  للمتاجرة،  ال�ستثمارات  با�ستثناء  امل�ساهمني هي موجودات متداولة  التكافل وعمليات  ن�ساأت. جميع موجودات عمليات  ما  متى 

موجودات غري متداولة.

تتكون املطلوبات املالية لعمليات التكافل من اأر�سدة م�ستحقة الدفع ملعيدي التكافل ومبلغ م�ستحق لطرف ذي عالقة وذمم دائنة اأخرى . ومتثل املطلوبات املالية لعمليات امل�ساهمني ذمم 

دائنة اأخرى. كافة املطلوبات املالية التي ل حتمل فوائد يتوقع �سدادها خالل 12 �سهًرا من تاريخ قائمة املركز املايل .

إدارة رأس المال

قامت ال�سركة بو�سع اأهدافها للحفاظ على ن�سبة كفاية عالية لراأ�سمالها من اأجل دعم اأهدافها وتعظيم حقوق امل�ساهمني.

تدير ال�سركة متطلبات راأ�سمالها عن طريق تقييم الفروق بني م�ستويات راأ�س املال املعلنة واملطلوبة على اأ�سا�س منتظم. اإن التعديالت على م�ستويات راأ�س املال احلالية تتم يف �سوء التغريات 
يف ظروف ال�سوق وخ�سائ�س خماطر اأن�سطة ال�سركة )انظر اإي�ساح 21(.

21- التوصية بزيادة رأس المال 

لكي متتثل ال�سركة ملتطلبات راأ�س املال املفرو�سة من خارج ال�سركة، قرر جمل�س الإدارة بالتو�سية اإلى اجلمعية العمومية غري العادية بزيادة راأ�س مال ال�سركة بقيمة 150 مليون ريال 
�سعودي، حيث ان هذه الزيادة م�سروطة باأخذ املوافقات الالزمة من كافة اجلهات التنظيمية املخت�سة.

22- أرقام مقارنة

مت اإعادة تبويب بع�س اأرقام املقارنة للفرتة ال�سابقة مبا يتم�سى مع تبويب ال�سنة احلالية. 

تعتقد الإدارة اأن تاأثري اإعادة التبويب على املركز املايل يف بداية فرتة املقارنة لي�س جوهريًا وعلى ذلك فاإن املركز املايل يف بداية فرتة املقارنة مل يتم عر�سه.

23- أعتماد القوائم المالية

اعتمدت القوائم املالية من جمل�س الإدارة بتاريخ 15 فرباير 2011م املوافق 12 ربيع الأول 1432هـ. 
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الملحق )4(: القوائم المالية المفحوصة للفترة المنتهية في 31 مارس 2011م

شركة األهلي للتكافل    

)شركة مساهمة سـعودية(  

القوائم الماليــة المرحلية الموجزة غير المدققة

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2011  
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شركة األهلي للتكافل

)شركة مساهمة سـعودية(  

القوائم الماليــة المرحلية الموجزة

قائمة المركز المالي 

اإي�ساح

31 دي�سمرب 312010 مار�س 2011

)مدققة()غري مدققة(

األف ريال �سـعودياألف ريال �سـعودي

موجـودات عمليات التكافل 

16.30410.518النقـد لدى البنك

3254.452228.049، 5ا�ستثمارات لالإجتار حمتفظ بها لتغطية املطلوبات املرتبطة بالوحدات

802334م�ستحق من عمليات امل�ساهمني

529110ح�سة معيدي التكافل من املطالبات القائمة 

272.087239.011اإجمايل موجودات عمليات التكافل

موجودات امل�ساهمني

1.3731.066النقد يف ال�سندوق ولدى البنك

354.65658.110ا�ستثمارات لالإجتار

1.8151.829مبالغ مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة اأخرى

4.6745.073اأثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

10.00010.000وديعة نظامية

72.51876.078اإجمايل موجودات امل�ساهمني

344.605315.089اإجمايل املوجودات

تعترب الإي�ساحات املرفقة من )1( اإلى )10( جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املرحلية املوجزة. 
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شركة األهلي للتكافل

)شركة مساهمة سـعودية(  

القوائم الماليــة المرحلية الموجزة

قائمة المركز المالي 

اإي�ساح

31 دي�سمرب 312010 مار�س 2011

)مدققة()غري مدققة(

األف ريال �سـعودياألف ريال �سـعودي

مطلوبات وفائ�س عمليات التكافل

مطلوبات عمليات التكافل

5257.229229.217اإحتياطي فني لعمليات التكافل 

919122املطالبات القائمة 	 اإجمايل

7.1054.134اأر�سدة م�ستحقة الدفع ملعيدي التكافل

	518اإيرادات عمولت موؤجلة	 جمموعات التكافل

7428282م�ستحق لطرف ذي عالقة

2.3371.947م�ساهمات م�ستلمة مقدمًا

2.7642.602م�ستحقات وذمم دائنة اأخرى

271.300238.304اإجمايل مطلوبات عمليات التكافل

فائ�س عمليات التكافل

787707الفائ�س من عمليات التكافل )�سندوق التكافل الت�سامني(

272.087239.011اإجمايل مطلوبات وفائ�س عمليات التكافل

مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

مطلوبات امل�ساهمني

1.9445.154م�ستحقات وذمم دائنة اأخرى

802334م�ستحق اإلى عمليات التكافل

43.2383.126زكــاة م�ستحقة

511633مكافاأة نهاية اخلدمة

6.4959.247اإجمايل مطلوبات امل�ساهمني

حقوق امل�ساهمني 

100.000100.000 راأ�س املال

)33.169()33.977(خ�سائر مرتاكمة

66.02366.831اإجمايل حقوق امل�ساهمني

72.51876.078اإجمايل مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

344.605315.089اإجمايل املطلوبات والفائ�س من عمليات التكافل   وحقوق امل�ساهمني

تعترب الإي�ساحات املرفقة من )1( اإلى )10( جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املرحلية املوجزة.
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شركة األهلي للتكافل    

)شركة مساهمة سـعودية(  

القوائم الماليــة المرحلية الموجزة

قائمة عمليات تكافل المشاركين والفائض المتراكم 

اإي�ساح

لفرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س

20112010

)غري مدققة( )غري مدققة(

األف ريال �سـعودي األف ريال �سـعودي

م�ساهمات التكافل

43.52253.580جممل م�ساهمات التكافل

ناق�ساً :

)4.753()4.065(         ر�سوم اكت�ساب

)2.405()2.348(         ر�سوم ت�سجيل

)2.709()3.434(         اأتعاب اإدارة

)39.325()29.381(         اجلزء ال�ستثماري، �سايف

)267()314(ر�سوم اإ�سراف وتفتي�س

3.9804.121�سايف م�ساهمات التكافل امل�ستلمة

)3.504()3.634(اإعادة التكافل

346617�سايف م�ساهمات التكافل املبقاة

مطالبات وم�ساريف  

)298()300(املطالبات املتكبدة، اإجمايل

270268ح�سة معيدي التكافل من املطالبات املتكبدة

)30()30(�سايف املطالبات املدفوعة

)64()126(6احلركة يف خم�س�س املطالبات القائمة 

)94()156(�سايف املطالبات املتكبدة

)56()71(م�ساريف اكتتاب

)33()39(اأتعاب اإدارة

1.398-الفائ�س امل�سرتد من �سندوق اإعادة التكافل

1.215)266(اإجمايل املطالبات وامل�ساريف

801.832الفائ�س يف نهاية الفرتة

	707الفائ�س املرتاكم يف بداية الفرتة

7871.832الفائ�س املرتاكم يف نهاية الفرتة

تعترب الإي�ساحات املرفقة من )1( اإلى )10( جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املرحلية املوجزة.
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شركة األهلي للتكافل

)شركة مساهمة سـعودية(  

القوائم الماليــة المرحلية الموجزة

قائمة عمليات المساهمين 

اإي�ساح

لفرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س

20112010

)غري مدققة()غري مدققة(

األف ريال �سـعودياألف ريال �سـعودي

الدخل من عمليات التكافل )اأتعاب وكالة(

4.0654.753ر�سوم اكت�ساب

2.3482.405ر�سوم ت�سجيل

3.4342.709اأتعاب ادارة

3933اأتعاب وكالة

322123ر�سوم �سندوق ا�ستثمار

10.20810.023اإجمايل الإيرادات

امل�ساريف

)3.565()3.045(7م�ساركة ر�سوم اإكت�ساب مع امل�ساهم املوزع

)2.405()2.348(7م�ساركة ر�سوم ت�سجيل مع امل�ساهمني الفنيني واملوزعني

)1.858()2.416(7م�ساركة اأتعاب اإدارية مع امل�ساهم املوزع

)5.318()3.141(م�ساريف عمومية واإدارية

)13.146()10.950(اإجمايل امل�ساريف

)3.123()742(�سايف اخل�سارة من عمليات تكافل الوكالة 

الربح من ا�ستثمارات لالإجتار:   

10)1()خ�سائر(/ مكا�سب حمققة من ا�ستثمارات لالإجتار

47230مكا�سب غري حمققة من ا�ستثمارات لالإجتار

)2.883()696(�سايف اخل�سارة للفرتة 

10.000.00010.000.000املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة

)0.29()0.07(�سايف خ�سارة ال�سهم للفرتة )ريال �سعودي(   

تعترب الإي�ساحات املرفقة من )1( اإلى )10( جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املرحلية املوجزة.   
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شركة األهلي للتكافل

)شركة مساهمة سـعودية(

القوائم الماليــة المرحلية الموجزة

قائمة الدخل الشاملة 

لفرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س

20112010

)غري مدققة()غري مدققة(

األف ريال �سـعودياألف ريال �سـعودي

)2.883()696(�سايف اخل�سارة للفرتة

		الإيرادات الأخرى ال�ساملة

)2.883()696(اإجمايل اخل�سارة ال�ساملة للفرتة

تعترب الإي�ساحات املرفقة من )1( اإلى )10( جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املرحلية املوجزة.
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شركة األهلي للتكافل

)شركة مساهمة سـعودية(  

القوائم الماليــة المرحلية الموجزة

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2011 )غير مدققة(

لفرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س 2011

امل�ساهمون املوؤ�س�سون ال�سعوديون و 
اجلمهور العام 

امل�ساهمون املوؤ�س�سون غري 
ال�سعوديني  

االإجمايل

االإجمايل

راأ�س املال
اخل�سائر 
املرتاكمة

راأ�س املال
اخل�سائر 
املرتاكمة

راأ�س املال
اخل�سائر 
املرتاكمة

األف ريال 
�سعودي

األف ريال 
�سعودي

األف ريال 
�سعودي

األف ريال 
�سعودي

األف ريال 
�سعودي

األف ريال 
�سعودي

األف ريال 
�سعودي

66.831)33.169(100.000)10.130(33.750)23.039(66.250الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2010 )مدقق(

)696()696(	)235(	)461(	�سايف اخل�سارة ال�ساملة لفرتة الثالثة اأ�سهر

)112()112(			)112(	الزكاة لفرتة الثالثة اأ�سهر )اإي�ساح 4(

66.023)33.977(100.000)10.365(33.750)23.612(66.250الر�سيد كما يف 31 مار�س 2011 )غري مدقق(

لفرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س 2010

امل�ساهمون املوؤ�س�سون ال�سعوديون و 
اجلمهور العام 

امل�ساهمون املوؤ�س�سون غري 
ال�سعوديني  

االإجمايل

االإجمايل

راأ�س املال
اخل�سائر 
املرتاكمة

راأ�س املال
اخل�سائر 
املرتاكمة

راأ�س املال
اخل�سائر 
املرتاكمة

األف ريال 
�سعودي

األف ريال 
�سعودي

األف ريال 
�سعودي

األف ريال 
�سعودي

األف ريال 
�سعودي

األف ريال 
�سعودي

األف ريال 
�سعودي

76.902)23.098(100.000)7.086(33.750)16.012(66.250الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2009 )مدقق(

)2.883()2.883(	)973(	)1.910(	�سايف اخل�سارة ال�ساملة لفرتة الثالثة اأ�سهر

)241()241(			)241(	الزكاة لفرتة الثالثة اأ�سهر

73.778)26.222(100.000)8.059(33.750)18.163(66.250الر�سيد كما يف 31 مار�س 2010 )غري مدقق(

تعترب الإي�ساحات املرفقة من )1( اإلى )10( جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املرحلية املوجزة.
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شركة األهلي للتكافل

)شركة مساهمة سـعودية(  

القوائم الماليــة المرحلية الموجزة

قائمة التدفقات النقدية لعمليات تكافل المشاركين

لفرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س

20112010

)غري مدققة()غري مدققة(

األف ريال �سـعودياألف ريال �سـعودي

التدفقات النقدية من االأن�سطة الت�سغيلية:

801.832�سايف الفائ�س للفرتة من عمليات التكافل

ت�سويات الفرتة:

)1.303(1.276خ�سائر/ )مكا�سب( غري حمققة من ا�ستثمارات لالإجتار حمتفظ بها   لتغطية املطلوبات املرتبطة بالوحدات

1.356529

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية:

)40.568()27.679(ا�ستثمارات لالإجتار حمتفظ بها لتغطية املطلوبات املرتبطة بالوحدات

)1.206()468(م�ستحق من عمليات امل�ساهمني

78)419(ح�سة معيدي التكافل من املطالبات حتت الت�سوية

28.01240.517الإحتياطي الفني لعمليات التكافل

)87(797املطالبات القائمة 	 اإجمايل

)180(2.971اأر�سدة م�ستحقة الدفع ملعيدي التكافل

518625اإيرادات عمولت موؤجلة	 جمموعات التكافل

14681م�ستحق لطرف ذي عالقة

3907.493م�ساهمات م�ستلمة مقدما

162331م�ستحقات وذمم دائنة اأخرى

5.7867.613�سايف النقد من الأن�سطة الت�سغيلية

10.5185.906النقد لدى البنك يف بداية الفرتة

16.30413.519النقد لدى البنك يف نهاية الفرتة

تعترب الإي�ساحات املرفقة من )1( اإلى )10( جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املرحلية املوجزة.
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شركة األهلي للتكافل

)شركة مساهمة سـعودية(  

القوائم الماليــة المرحلية الموجزة

قائمة التدفقات النقدية للمساهمين 

لفرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س

20112010

)غري مدققة()غري مدققة(

األف ريال �سـعودياألف ريال �سـعودي

االأن�سطة الت�سغيلية 

)2.883()696(�سايف خ�سارة الفرتة

ت�سويات الفرتة:  

438410الإ�ستهالك                                                      

21)122(خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة ـ �سايف

)10(1خ�سائر/ )مكا�سب( حمققة من ا�ستثمارات لالإجتار

)230()47(مكا�سب غري حمققة من ا�ستثمارات لالإجتار

)426()2.692(

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية : 

1423مبالغ مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة اأخرى

4681.206م�ستحق اإلى عمليات تكافل

)544()3.210(م�ستحقات وذمم دائنة اأخرى

)2.007()3.154(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الت�سغيلية

االأن�سطة اال�ستثمارية

)77()39(�سراء اأثاث، تركيبات ومعدات مكتبية

3.5004.000ا�ستبعاد ا�ستثمارات لالإجتار

3.4613.923�سايف النقد من الأن�سطة ال�ستثمارية

3071.916�سايف الزيادة يف النقد يف ال�سندوق ولدى البنك

1.0661.092النقد يف ال�سندوق ولدى البنك يف بداية الفرتة

1.3733.008النقد يف ال�سندوق ولدى البنك يف نهاية الفرتة

تعترب الإي�ساحات املرفقة من )1( اإلى )10( جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املرحلية املوجزة.
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شركة األهلي للتكافل

)شركة مساهمة سـعودية(  

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة

31 مارس 2011 

1 - التنظـــيم واألنشـطة الرئيسيـة

�سركة الأهلي للتكافل )ال�سركة( ، �سركة م�ساهمة �سعودية ، م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم 4030171573 بتاريخ 21 رجب 1428هـ املوافق 4 اأغ�سط�س 
2007 .متار�س ال�سركة اأعمالها من مركزها الرئي�سي بجدة.

تتمثل اأهداف ال�سركة يف مزاولة اأعمال التاأمني التعاوين والأن�سطة املتعلقة به يف اململكة العربية ال�سعودية. بداأت ال�سركة ن�ساطها التجاري بتاريخ 4 فرباير 2008، ولقد 
  % مت اإدراج ال�سركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية بتاريخ 18 اأغ�سط�س 2007. 66.25% من ال�سركة مملوكة بوا�سطة م�ساهمني موؤ�س�سني �سعوديني واجلمهور العام و33.75

مملوكة بوا�سطة م�ساهمني موؤ�س�سني غري �سعوديني. 

2 - ملخص السياسات المحاسبية الهامة     
أسس العرض 

مت اإعداد القوائم املالية املرحلية املوجزة لل�سركة وفقًا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم 34 التقارير املالية املرحلية.

ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة بوا�سطة ال�سركة لإعداد هذه القوائم املالية املرحلية املوجزة تتفق مع معايري التقارير املالية الدولية وتتفق مع تلك امل�ستخدمة لإعداد القوائم املالية ال�سنوية.

هذه القوائم املالية املرحلية املوجزة لفرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س 2011 يجب اأن تقراأ مقرتنة مع القوائم املالية املدققة لل�سركة يف 31 دي�سمرب 2010. يف راأي الإدارة اأن القوائم 
املالية املرحلية املوجزة تظهر كافة الت�سويات )التي تت�سمن الت�سويات املتكررة العادية(، ال�سرورية لتعر�س ب�سكل عادل نتائج العمليات للفرتة املرحلية املعرو�سة.

اإن القوائم املالية املرحلية املوجزة معربا عنها بالريال ال�شعودي الذي ميثل عملة الن�شاط لل�شركة مت عر�شها بالريال ال�شعودي مقربة اإلى اأقرب األف ريال.

مت�سك ال�سركة دفاتر ح�سابات م�ستقلة لكل من عمليات تكافل امل�ساركني وامل�ساهمني. ت�سجل الإيرادات وامل�ساريف العائدة بو�سوح لتلك الأن�سطة يف احل�سابات ذات العالقة. اأ�س�س توزيع 
مل�ساريف العمليات امل�سرتكة. يتم حتديدها بوا�سطة الإدارة وجمل�س الإدارة.

تتبع ال�سركة �سنة مالية تنتهي يف 31 دي�سمرب.

اإن القوائم املالية املرحلية املوجزة ل تت�سمن كافة املعلومات والإف�ساحات املطلوبة لكامل القوائم املالية املعدة وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية.

3 - إستثمارات لإلتجار

31 دي�سمرب 2010 31 مار�س 2011

) مدققة( )غري مدققة(

)األف ريال �سعودي( )األف ريال �سعودي(

عمليات التكافل

151.761135.170حمفظة املنارة للنمو املتحفظ

59.56853.302حمفظة املنارة للنمو املتوازن

43.12339.577حمفظة املنارة للنمو املرتفع

254.452228.049

تتكون الإ�ستثمارات من وحدات يف �سناديق مرابحة ق�سرية الأجل م�سجلة بالدولر الأمريكي تدار من قبل �سركة تابعة للم�ساهم الرئي�سي يف ال�سركة. 
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شركة األهلي للتكافل

)شركة مساهمة سـعودية(  

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة )تتمة(

31 مارس 2011

3 - إستثمارات لإلتجار – )تتمة(

31 دي�سمرب 312010 مار�س 2011

) مدققة()غري مدققة(

)األف ريال �سعودي( )األف ريال �سعودي(

عمليات امل�ساهمني

54.65658.110حمفظة الأهلي الإختيارية للتكافل

متثل اإ�ستثمارات لالإجتار لعمليات امل�ساهمني اإ�ستثمارات يف حمفظة اإختيارية، م�ستثمرة ح�سب اإر�سادات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وتدار من قبل �سركة تابعة للم�ساهم الرئي�سي يف 
ال�سركة.

فيما يلي احلركة يف اإ�ستثمارات لالإجتار لفرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س 2011 وال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010:  

31 دي�سمرب 312010 مار�س 2011

) مدققة()غري مدققة(

)األف ريال �سعودي( )األف ريال �سعودي(

عمليات التكافل

228.04963.867الر�سيد يف بداية الفرتة/ ال�سنة

27.679156.991امل�سرتيات خالل الفرتة/ ال�سنة

7.191)1.276()اخل�سائر(/ املكا�سب غري املحققة خالل الفرتة/ ال�سنة

254.452228.049الر�سيد يف نهاية الفرتة/ ال�سنة

31 دي�سمرب 312010 مار�س 2011

) مدققة()غري مدققة(

)األف ريال �سعودي( )األف ريال �سعودي(

عمليات امل�ساهمني

58.11064.511الر�سيد يف بداية الفرتة/ ال�سنة

)7.000()3.500(امل�ستبعد خالل الفرتة/ ال�سنة

12)1()اخل�سائر(/ املكا�سب املحققة خالل الفرتة/ ال�سنة

47587املكا�سب غري املحققة خالل الفرتة/ ال�سنة

54.65658.110الر�سيد يف نهاية الفرتة/ ال�سنة

4 - الزكاة وضريبة الدخل

يتم اإحت�ساب الزكاة امل�ستحقة الدفع بوا�سطة ال�سركة بناًء على اأف�سل تقديرات الإدارة . لي�س هناك �سريبة م�ستحقة الدفع نظرًا لتكبد ال�سركة خ�سارة خالل فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية 
يف 31 مار�س 2011 وال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010. 

فيما يلي احلركة يف الزكاة امل�ستحقة الدفع لفرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س 2011 وال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010: 
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شركة األهلي للتكافل

)شركة مساهمة سـعودية(  

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة )تتمة(

31 مارس 2011

4 - الزكاة وضريبة الدخل )تتمة(

31 دي�سمرب 312010 مار�س 2011

)مدققة()غري مدققة(

)األف ريال �سعودي( )األف ريال �سعودي(

3.1262.074الر�سيد يف بداية الفرتة/ ال�سنة

1121.052املحمل للفرتة/ ال�سنة

3.2383.126الر�سيد يف نهاية الفرتة/ ال�سنة

وضع الربوط 

مت تقدمي الإقرارات الزكوية وال�سريبية اإلى م�سلحة الزكاة والدخل )امل�سلحة( عن الفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007 وال�سنوات املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008 و 2009 ومت اإ�ستالم 
ال�شهادة النهائية من امل�شلحة اإال اأن الربوط النهائية للفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007 وال�سنوات املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008 و31 دي�سمرب 2009 مل ت�سدر بعد. اإن الإقرار الزكوي 

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010 متوقع اأن يقدم قبل 30 اإبريل 2011.

5- إحتياطي فني لعمليات التكافل

مت تكوين اإحتياطي فني لعمليات التكافل ح�سب التقرير امل�ستلم من اخلبري الإكتواري كما هو مف�سل اأدناه: 

31 دي�سمرب 312010 مار�س 2011

)مدققة()غري مدققة(

)األف ريال �سعودي( )األف ريال �سعودي(

256.327228.490اإحتياطي فني متعلق بالإ�ستثمار الإ�سرتاتيجي للم�ساركني )مطلوبات مرتبطة بالوحدات(

737558خم�س�سات املخاطر املحتفظ بها

165169خم�س�س املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها

257.229229.217

الت�سويات لالإحتياطي الفني لالإ�ستثمارات املحتفظ بها لالإجتار لتغطية املطلوبات املرتبطة بالوحدات:

31 دي�سمرب 312010 مار�س 2011

)مدققة()غري مدققة(

)األف ريال �سعودي( )األف ريال �سعودي(

257.229229.217اإحتياطي فني لعمليات التكافل )اأ اأعاله(

787707الفائ�س من عمليات التكافل

)336()336(العجز من �سناديق التكافل ل�سنة �سابقة

)89()188(خم�س�س للمخاطر املحتفظ بها لربنامج جمموعات تكافل الأهلي

)51()47(املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها لربنامج جمموعات تكافل الأهلي

)468()549(خم�س�س للمخاطر املحتفظ بها لربنامج تكافل واإدخار الأهلي

)118()118(املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها لربنامج تكافل واإدخار الأهلي

)813()2.326(اأموال يف الطريق 	 ا�ستثمار ح�ساب جاري

254.452228.049ا�ستثمارات لالإجتار حمتفظ بها لتغطية املطلوبات املرتبطة بالوحدات
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شركة األهلي للتكافل

)شركة مساهمة سـعودية(  

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة )تتمة(

31 مارس 2011

6 - التغير في مخصص المطالبات القائمة 

لفرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س

20112010

)غري مدققة( )غري مدققة(

األف ريال �سعودي األف ريال �سعودي

797141التغري يف اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية

)126()718(التغري يف ح�سة معيدي التكافل من املطالبات حتت الت�سوية

4749التغري يف املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها

12664التغري يف خم�س�س املطالبات القائمة

7 - معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة

فيما يلي تفا�سيل املعامالت الرئي�سية مع الأطراف ذات العالقة خالل فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س 2011 و2010:

 

الطرف ذي العالقة

طبيعة املعاملة

مبلغ املعاملة

20112010

)غري مدققة()غري مدققة(

)األف ريال �سعودي( )األف ريال �سعودي(

عمليات التكافل

2.9423.093اإجمايل م�ساهمات برنامج تكافل الأهلي لرعاية املجموعة امل�ستلمة م�ساهم

3.0453.565ر�سوم الإكتتاب املحملة لتوزيع املنتجاتم�ساهم

2.3482.405ر�سوم ت�سجيلم�ساهمون

2.4161.858اأتعاب اإدارية م�ساهمون

عمليات امل�ساهمني

م�ساهم
اإعادة  ومت  ال�سركة  عن  نيابة  مدفوعة  واإدارية  عمومية  م�سروفات 

حتميلها على ال�سركة
111212

322123عمولت من مدير �سندوق ا�ستثمارم�ساهم

مت الإف�ساح عن املبلغ امل�ستحق لطرف ذي عالقة اإذا وجد يف قائمة املركز املايل.
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شركة األهلي للتكافل

)شركة مساهمة سـعودية(  

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة )تتمة(

31 مارس 2011

8 - المعلومات القطاعية التشغيلية

لأغرا�س الإدارة ، جميع اأن�سطة عمليات التكافل متت يف اململكة العربية ال�سعودية وقد مت الإف�ساح عنها مبوجب اإثنني من وحدات الأعمال على النحو التايل:

لفرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س 2011

املجموعتكافل - جمموعاتتكافل - فردي

األف ريال �سعودياألف ريال �سعودياألف ريال �سعودي

40.5802.94243.522اإجمايل امل�ساهمات

)39.228()361()38.867(ح�سة من الر�سوم واجلزء الإ�ستثماري من امل�ساهمات

)314()17()297(ر�سوم اإ�سراف وتفتي�س

)3.634()2.476()1.158(اإعادة التكافل

25888346�سايف م�ساهمات التكافل املبقاة

مطالبات وم�ساريف  

)157()77()80(املطالبات املتكبدة، �سايف

)109()11()98(امل�ساريف

80	80الفائ�س من عمليات التكافل

لفرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س 2010

املجموعتكافل - جمموعاتتكافل - فردي

األف ريال �سعودياألف ريال �سعودياألف ريال �سعودي

50.4873.09353.580اإجمايل امل�ساهمات

)49.192()202()48.990(ح�سة من الر�سوم واجلزء الإ�ستثماري من امل�ساهمات

)267()15()252(ر�سوم اإ�سراف وتفتي�س

)3.504()2.585()919(اإعادة التكافل

326291617�سايف م�ساهمات التكافل املبقاة

مطالبات وم�ساريف  

)94()74()20(املطالبات املتكبدة، �سايف

)89()10()79(امل�ساريف

1.398	1.398الفائ�س امل�سرتد من �سندوق اإعادة التكافل

1.6252071.832الفائ�س من عمليات التكافل
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شركة األهلي للتكافل

)شركة مساهمة سـعودية(  

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة )تتمة(

31 مارس 2011

8 - المعلومات القطاعية التشغيلية )تتمة(

كما يف 31 مار�س 2011 )غري مدققة(

املجموعتكافل – جمموعاتتكافل - فردي

األف ريال �سعودياألف ريال �سعودياألف ريال �سعودي

موجودات عمليات التكافل

12.7473.55716.304النقد لدى البنك

254.452-254.452ا�ستثمارات لالجتار حمتفظ بها لتغطية املطلوبات املرتبطة بالوحدات

284518802م�ستحق من عمليات امل�ساهمني

529-529ح�سة معيدي التكافل من املطالبات القائمة

268.0124.075272.087

مطلوبات عمليات التكافل

256.995234257.229اإحتياطي فني لعمليات التكافل 

919-919املطالبات القائمة – اإجمايل

3.9233.1827.105اأر�سدة م�ستحقة الدفع ملعيدي التكافل

518518-اإيرادات عمولت موؤجلة	 جمموعات التكافل

287141428م�ستحق لطرف ذي عالقة

2.337-2.337م�ساهمات م�ستلمة مقدمًا

2.764-2.764م�ستحقات وذمم دائنة اأخرى

787-787الفائ�س من �سندوق التكافل )�سندوق التكافل الت�سامني(

268.0124.075272.087
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شركة األهلي للتكافل

)شركة مساهمة سـعودية(  

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة )تتمة(

31 مارس 2011

8 - المعلومات القطاعية التشغيلية )تتمة(

كما يف 31 دي�سمرب 2010 )مدققة(

املجموعتكافل – جمموعاتتكافل - فردي

األف ريال �سعودياألف ريال �سعودياألف ريال �سعودي

موجودات عمليات التكافل

9.0261.49210.518النقد وما يف حكمه

228.049	228.049ا�ستثمارات لالجتار حمتفظ بها لتغطية املطلوبات املرتبطة بالوحدات

334	334م�ستحق من عمليات امل�ساهمني

110	110ح�سة معيدي التكافل من املطالبات القائمة

237.5191.492239.011

مطلوبات عمليات التكافل

229.077140229.217اإحتياطي فني لعمليات التكافل 

122	122املطالبات القائمة – اإجمايل

3.0641.0704.134اأر�سدة م�ستحقة الدفع ملعيدي التكافل

282282	م�ستحق لطرف ذي عالقة

1.947	1.947م�ساهمات م�ستلمة مقدمًا

2.602	2.602م�ستحقات وذمم دائنة اأخرى

707	707الفائ�س من �سندوق التكافل )�سندوق التكافل الت�سامني(

237.5191.492239.011

9 - التوصية بزيادة رأس المال 

لكي متتثل ال�سركة ملتطلبات راأ�س املال املفرو�سة من خارج ال�سركة، قرر جمل�س الإدارة بالتو�سية اإلى اجلمعية العمومية غري العادية بزيادة راأ�س مال ال�سركة بقيمة 150 مليون ريال 
�سعودي. بينما، يف اإجتماع جمل�س الإدارة الذي عقد يف 15 فرباير 2011، مت اإقرار اأن يتم تخفي�س الزيادة يف راأ�س املال من 150 مليون ريال �سعودي اإلى 80 مليون ريال �سعودي وبالتو�سية 

اإلى اجلمعية العمومية غري العادية بذلك. تعمل ال�سركة على اأخذ املوافقات الالزمة من كافة اجلهات التنظيمية املخت�سة لهذه الزيادة.

10 - أرقام مقارنة

مت اإعادة تبويب بع�س اأرقام املقارنة للفرتة ال�سابقة مبا يتم�سى مع تبويب الفرتة احلالية.



(Ω2011/11/19 ≥aGƒŸG ) `g1432/12/23 ïjQÉàH Iô°ûædG √òg äQó°U

المستشار المالي
 ومدير االكتتاب 

الجهات المستلمةمتعهد التغطية

 ô¡¶J  øjòdG  IQGOE’G  ¢ù∏›  AÉ°†YCG  πªëàjh  .("áÄ«¡dG"`H  É¡«dEG  QÉ°ûŸGh)  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªŸÉH  á«dÉŸG  ¥ƒ°ùdG  áÄ«g  øY  IQOÉ°üdG  êGQOE’Gh  π«é°ùàdG  óYGƒb  äÉÑ∏£àe  Ö°ùM  É¡Áó≤J  ”  äÉeƒ∏©e  ≈∏Y  √òg  QGó°UE’G  Iô°ûf  …ƒà–"
 iôNCG  ™FÉbh  …CG  óLƒJ ’ ¬fCG  ,∫ƒ≤©ŸG  ó◊G ≈`̀dEGh  áæµªŸG  äÉ°SGQódG  ™«ªL AGô`̀LEG  ó©H  ,ºgOÉ≤àYGh  º¡ª∏Y Ö°ùM ¿hócDƒjh  ,√òg QGó°UE’G  Iô°ûf  ‘ IOQGƒ`̀dG  äÉeƒ∏©ŸG  ábO  øY á«dhDƒ°ùŸG  πeÉc  øjOôØæeh Ú©ªà› ê áëØ°U ≈∏Y ºgDhÉª°SCG
 É¡°ùØf  »∏îJh  ,É¡dÉªàcG  hCG  É¡àbóH  ≥∏©àJ  äGó«cCÉJ  …CG  »£©J  ’h  ,Iô°ûædG  √ò`̀g  äÉjƒàfi  øY  á«dhDƒ°ùe  …CG  ájOƒ©°ùdG  á«dÉŸG  ¥ƒ°ùdGh  áÄ«¡dG  πªëàJ  ’h  .á∏∏°†e  É¡«a  IOQGh  IOÉ``aEG  …CG  π©L  ≈`̀dEG  Iô°ûædG  ‘  É¡æ«ª°†J  Ωó`̀Y  …ODƒ`̀j  ¿CG  øµÁ

."É¡æe AõL …CG ≈∏Y OÉªàY’G øY hCG Iô°ûædG √òg ‘ OQh ÉªY èàæJ IQÉ°ùN …CG øY âfÉc Éª¡e á«dhDƒ°ùe …CG øe áMGô°U

(Ω2006/12/11 ≥aGƒŸG) `g1427/11/20 ïjQÉàH 262 ºbQ …QGRƒdG QGô≤dG ÖLƒÃ â°ù°SCÉJ ájOƒ©°S áeÉY áªgÉ°ùe ácô°T
4030171573 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdGh (Ω2006/12/13 ≥aGƒŸG) `g1427/11/22 ïjQÉJh 70/Ω ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°Sôª∏d kÉ≤ah

ájƒdhCG ¥ƒ≤M º¡°SCG QGó°UEG ≥jôW øY ∂dPh ä’ÉjQ 10 ÉgQób á«ª°SG áª«b kÓeÉ°T óMGƒdG º¡°ù∏d ∫ÉjQ 12 ≠∏Ñj ìôW ô©°ùH …OÉY º¡°S 6^666^667 ìôW
‹É◊G ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe %66^67 IOÉjõdG áÑ°ùf ≠∏ÑJh …Oƒ©°S ∫ÉjQ 66^666^670 ÉgQGó≤e ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ‘ IOÉjR πã“h

:ÜÉààc’G IÎa

(Ω2011/11/26 ≥aGƒŸG)  `g1433/1/ 1 Ωƒj øe    
(Ω2011/12/4 ≥aGƒŸG)  `g1433/1/9 Ωƒj ≈dEG         

 Ωƒ°Sôª∏d kÉ≤ah (Ω2006/12/11 ≥aGƒŸG) `g1427/11/20 ïjQÉàH 262 ºbQ …QGRƒdG QGô≤dG ÖLƒÃ â°ù°SCÉJ ájOƒ©°S áeÉY áªgÉ°ùe ácô°T »g ,("πaÉµà∏d »∏gC’G" hCG "ácô°ûdG" `H ó©H Éª«a É¡«dEG QÉ°ûj) πaÉµà∏d »∏gC’G ácô°T
 ácô°ûdG  ∫Ée  ¢`̀SCGQ  ≠∏Ñjh  .(Ω2007/08/04  ≥aGƒŸG)  ```̀g1428/07/21  ïjQÉàH  IóL  áæjóe  øe  QOÉ°üdG  4030171573  ºbQ  …QÉéàdG  πé°ùdGh  (Ω2006/12/13  ≥aGƒŸG)  ```̀g1427/11/22  ïjQÉJh  70/Ω  ºbQ  »µ∏ŸG

.πeÉµdÉH áª«≤dG áYƒaóe óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQób á«ª°SG áª«≤H º¡°S ÚjÓe Iô°ûY (10^000^000) ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e áFÉe (100^000^000)

 ä’ÉjQ 10 ÉgQób á«ª°SG áª«b kÓeÉ°T óMGƒdG º¡°ù∏d ∫ÉjQ 12 ≠∏Ñj ìôW ô©°ùH ("Iójó÷G º¡°SC’G" hCG "ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG") ójóL º¡°S 6^666^667 ìôW ‘ ("ÜÉààc’G") ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G Gòg πãªàj
.º¡°S 16^666^667 ≈dEG º¡°S 10^000^000 øe ("º¡°SC’G") ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ º¡°SCG IOÉjõd ∂dPh ,("ìô£dG ô©°S") ájOƒ©°S

 áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG Ωƒj ∫hGóJ ájÉ¡f ‘ ácô°ûdG äÓé°S ‘ ("≥ëà°ùŸG ºgÉ°ùŸG" `H øjOôØæeh "Ú≤ëà°ùŸG ÚªgÉ°ùŸG" `H Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûjh) øjó«≤ŸG º¡°SC’G á∏ª◊ áMhô£ŸG ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G ¿ƒµ«°S
.á«≤MC’G ïjQÉJ ‘ Ú≤ëà°ùŸG ÚªgÉ°ùŸG πÑb øe ácƒ∏‡ º¡°SCG 3 πµd øjójóL (2) Úª¡°S áÑ°ùæH º¡°SC’G QGó°UEG ºà«°Sh .("á«≤MC’G ïjQÉJ") (Ω2011/11/19 ≥aGƒŸG) `g1432/12/23 ïjQÉàH ájOÉ©dG ÒZ

 ¿EG – ÉgƒªgÉ°ùe É¡«a Öààµj ⁄ »àdGh á«≤ÑàŸG ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG ´RƒJ ±ƒ°Sh .á«≤MC’G ïjQÉJ ‘ áªFÉb º¡°SCG øe ¬fƒµ∏Á Ée áÑ°ùæH ÜÉààc’G GƒÑ∏W øjòdG Ú≤ëà°ùŸG ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG ¢ü«°üîJ ºà«°Sh
 º¡°SC’G Qƒ°ùc ™ªL ºà«°ùa ,º¡°SC’G Qƒ°ùc »≤ëà°ùŸ áÑ°ùædÉH ÉeCG ."ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T" º°ùb ‘ í°Vƒe ƒg Ée Ö°ùM º¡H á°UÉÿG ájƒdhC’G ¥ƒ≤M áÑ°ùf øY ójõJ áÑ°ùæH GƒÑààcG øjòdG Ú≤ëà°ùŸG ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y – äóLh
 ó©Hh .á¶ØëŸG ‘ º¡°SC’G ´GójEG ïjQÉJ øe Ωƒj (30) RhÉéàJ ’ Ióe ∫ÓN É¡≤ëà°ùj »àdG Qƒ°ùµdG Ö°ùM πc á«≤MC’G ïjQÉJ ‘ º¡°SC’G á∏ªM ≈∏Y ìô£dG ô©°S øY ¢†FÉØdG ´Rƒj ºK ¥ƒ°ùdG ô©°ùH ´ÉÑJ ºK øeh IóMGh á¶Øfi ‘
 á°ù«FôdG äGQÉªãà°S’G øe AõL πjƒªàd ÜÉààc’G äÓ°üëàe ‘É°U ΩGóîà°SG ºà«°Sh .º¡°S 16^666^667 ácô°ûdG º¡°SCG OóY ≠∏Ñ«°Sh …Oƒ©°S ∫ÉjQ 166^666^670 ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ íÑ°üj ±ƒ°S ÜÉààc’G á«∏ªY ∫ÉªàcG

.("ÜÉààc’G äÓ°üëàe ΩGóîà°SG" º°ùb ™LGQ) ácô°û∏d Iójó÷G

 ≥aGƒŸG) `g1432/12/23 ïjQÉJ ‘h .áeRÓdG á«eÉ¶ædG äÉ≤aGƒŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ∂dPh ,ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ™aôH (Ω2011/2/15 ≥aGƒŸG) `g1432/3/12 ïjQÉàH ó≤©æŸG ¬YÉªàLG ‘ ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› ≈°UhCG óbh
.ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjõH IQGOE’G ¢ù∏› á«°UƒJ ≈∏Y ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G â≤aGh ,(Ω2011/11/19

 QÉ°ûj) Ú≤ëà°ùŸG ÚªgÉ°ùª∏d øµÁ å«M ,("ÜÉààc’G IÎa") (Ω2011/12/4 ≥aGƒŸG)  `g1433/1/9 Ωƒj πªY ájÉ¡f ≈àM ôªà°ùJh ,(Ω2011/11/26 ≥aGƒŸG)  `g1433/1/ 1 Ωƒj ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G IÎa CGóÑJ
 áÄ«g äÉª«∏©àd kÉ≤ah .("ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T" º°ùb ™LGQ) ÜÉààc’G IÎa ∫ÓN áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G ´hôa øe ´ôa …CG iód Iójó÷G º¡°SC’G ‘ ÜÉààc’G äÉÑ∏W Ëó≤J ("ÖààµŸG" `H øjOôØæeh "ÚÑààµŸG" `H Ú©ªà› º¡«dEG

."ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T" º°ùb ‘ í°Vƒe ƒg Éªc ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCÉH ÜÉààc’G ‘ º¡≤M ¿ƒ°SQÉÁ ’ øjòdG ÚªgÉ°ùŸG ¢†jƒ©àH á≤∏©àe á«dBG ≥«Ñ£J ºà«°S ¬fEÉa É¡JÉÑ∏£àe ™e kÉ«°TÉ“h ("áÄ«¡dG") á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG

 óYƒe ‘ (óLh ¿EG) ÜÉààc’G ¢†FÉa OQh á«FÉ¡ædG ¢ü«°üîàdG á«∏ªY øY ¿ÓYE’G ºàj ±ƒ°Sh ,áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G hCG ÜÉààc’G ôjóe øe äÉYÉ£≤à°SG hCG ä’ƒªY ¿hO ÚÑààµŸG ≈dEG (óLh ¿EG) ÜÉààc’G ¢†FÉa IOÉYEG ºàJ ±ƒ°Sh
.("¢†FÉØdG OQh ¢ü«°üîàdG – ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T" º°ùb ™LGQ) (Ω2011/12/12 ≥aGƒŸG) `g1433/1/17 √É°übCG

 πµd ≥ëjh ,óMGh äƒ°U ‘ ≥◊G ¬∏eÉ◊ º¡°S πc »£©jh .áªFÉ≤dG º¡°SCÓd kÉeÉ“ ájhÉ°ùeh πeÉµdÉH áª«≤dG áYƒaóe Iójó÷G º¡°SC’G ¿ƒµà°Sh .á«∏«°†ØJ ¥ƒ≤M ¬∏eÉ◊ º¡°S …CG ≈£©j ’h ,IóMGh áÄa øe ácô°ûdG º¡°SCG ™«ªL ¿EG
 á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG øY ácô°ûdG É¡æ∏©J ìÉHQCG ájCG Iójó÷G º¡°SC’G ≥ëà°ùà°Sh .É¡«a âjƒ°üàdGh ("áeÉ©dG á«©ª÷G") ÚªgÉ°ùª∏d áeÉ©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG Qƒ°†M º¡°S øjô°ûY (20) øY π≤j ’ Ée ∂∏Á ("ºgÉ°ùŸG") ºgÉ°ùe
 ácô°ûdG âeó≤J óbh .("¥ƒ°ùdG" hCG "∫hGóJ") ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ ácô°û∏d áªFÉ≤dG º¡°SC’G ∫hGóJ kÉ«dÉM ºàj .("ìÉHQC’G ™jRƒJ á°SÉ«°S" º°ùb ™LGQ) äóLh ¿EG á≤MÓdG á«dÉŸG äGƒæ°ùdG øYh Ω2011 Èª°ùjO 31 ïjQÉàH
 Iójó÷G º¡°SC’G ∫hGóJ CGóÑj ¿CG ™bƒàŸG øeh .áÄ«¡dG É¡àÑ∏W »àdG IójDƒŸG äGóæà°ùŸG áaÉch √òg QGó°UE’G Iô°ûf ≈∏Y á≤aGƒŸG â“h á«ª°SôdG áªFÉ≤dG ‘ Iójó÷G º¡°SC’G π«é°ùàd ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«¡d Ö∏£H
 ∑ƒæÑdGh äÉcô°û∏dh áµ∏ªŸG ‘ Úª«≤ŸGh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG »æWGƒŸ íª°ùoj ±ƒ°Sh .("ÚÑààµª∏d áª¡e ïjQGƒJ" º°ùb ™LGQ) ¢†FÉØdG OQh Iójó÷G º¡°SC’G ¢ü«°üîJ á«∏ªY øe AÉ¡àf’G ó©H Öjôb âbh ‘ ¥ƒ°ùdG ‘

.¥ƒ°ùdG ‘ º¡°SC’G ∫hGóJ ájGóH ó©H Iójó÷G º¡°SC’G ‘ ∫hGóàdÉH á«é«∏ÿG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcô°ûdGh ájOƒ©°ùdG QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh
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