شركة الجزيرة تكافل تعاوني
تقرير مجلس اإلدارة
للفترة من  3يوليو 3103الى  30ديسمبر3102م

يسُر مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني إصدار التقرير السنوي األول الخاص بالشركة مصحوبا ً بالبيانات المالية
المدققة للفترة من  3يوليو 3103م الى  30ديسمبر 3102م .ويشمل هذا التقرير التطورات المهمة و النتائج المالية و األنشطة
التشغيلية واإلفصاحات الالزمة ِوفقا ً للقواعد واألنظِ مة السائدة في المملكة العربية السعودية.

ُ .1مق ِدمة
شركة الجزيرة تكافُل تعاوني هي شركة مُساهمة سعودية تم تأسيسها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  031وتاريخ 31
ربيع الثاني 0230هـ ،الموافِق  03ابريل 3101م والمرسوم الملكي رقم م 33/وتاريخ  32ربيع الثاني 0230هـ ،الموافِق
شهدت الشركة ُمنذ تأسيسها عدة تطورات فيما يلي أهمها:
 03ابريل 3101م  ،وقد ِ
-

تم طرح  %31من أسهم الشركة لإلكتتاب العام في شهر مايو 3103م

-

تم عقد الجمعية التأسيسية في شهر يونيو 3103م

-

تم إستخراج السِ جل التجاري رقم  21313120321في شهر يوليو 3103م

-

تم إستخراج الترخيص النهائي من مؤسسة النقد العربي السعودي لمزاولة أعمال التأمين

برقم:

ت م

ن 310303/32/للشركة في شهر ديسمبر 3103م

 .2األنشطة الرئيسية
تمارس الشركة أعمال التأمين التعاوني في مجال الحِماية واإلدخار ِوفقا ً لعقد التاسيس والترخيص النهائي من مؤسسة النقد
العربي السعودي ووفقا ً لألنظمة المُتبعة في المملكة العربية السعودية  ،وقد قامت الشركة خِالل الفترة المشار اليها في هذا
التقرير بطرح المُنتجات التالية:
*

برنامِج الحماية واإلدخار للتقاعُد

*

برنامج الحماية واإلدخار للتعليم والزواج

*

برنامِج حماية اإليجار

*

برنامِج الحماية الجماعي

*

برنامِج حماية القروض
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 .3الخطط الرئيسية للشركة
التوجه اإلستراتيجي
1-3
ُ
أعدت الشركة خطة إستراتيجية مدتها خمس سنوات تقوم على العناصر التالية:
*

إبتكار ال ُمنتجات :تطوير منتجات تأمينية مُبتكرة ومُتنوعة تتماشى مع احكام الشريعة اإلسالمية تلبي تطلعات
الشرائح المُستهدفة وتخدم حاجات المُجمتع من األفراد والقِطاعين العام والخاص.

*

إستراتيجية التوزيع :تنويع قنوات البيع (على سبيل المثال ،البيع المُباشِ ر  ،البيع عبر الهاتِف  ،وكالء ووسطاء
التأمين  ،والتأمين المصرفي من خالل فريق مبيعات نسائي مؤهل

*

إعادة التأمين :خلق روابط قوية مع شركاء إعادة التأمين الحاصلين على تقييم مرتفع في مجال إعادة التأمين
المُتوافق مع الشريعة اإلسالمية.

*

القدرات التقنية :إستخدام احدث التقنيات المدعومة بعمليات فعالة.

*

الهيئة الشرعية :أعضاء متخصصين في الفقة واالقتصاد االسالمي .

*

قدرات ُمميزة في ادارة اإلسثمارات :توفير إستراتيجات إستثمارية مُتعددة تدار من قبل البنوك والشركات
االستثمارية الرائدة.

*

أكاديمية الجزيرة تكافُل :مُدربين مؤهلين لنقل المعرفة بصورة فعالة.

ُ 2-3
الخطط والبرامج ال ُمستقبلية
*

تعتزم الشركة االستحواذ على المحفظة التأمينية الخاصة ببنك الجزيرة (شريك مؤسس) ولتقييم المحفظة التأمينية
تم تعيين خبير إكتواري ومُسشار مالي .وبعد إكتمال التقييم والموافقه علي عملية اإلستحواذ من قِبل الطرفين ،سيتم
التقدم لمؤسسة النقد العربي السعودي بطلب الموافقة على االستحواذ ويتوقع إكتمال نقل المحفظة بنهاية عام
3102م.

*

ستجري الشركة دراسة مُستفيضة لجدوى التوسع في أعمالها في مجال التأمين العام والتأمين الطبي لشرائح محددة.

*

تعتزم الشركة اإلستمرار في األعمال القائمة حالياً ،مع ايجاد قنوات بيع إضافية كالتأمين المصرفي لتعزيز القنوات
القائمة حاليا ً الخاصة بالبيع المُباشِ ر.

 3-3نظام الحوكمة
الشركة بما في ذلك حوكمة الشركات وإدارة المخاطِ ر ومُكافحة
الشركة بتطوير سياسات وإجراءات لكافة عمليات
قامت
ِ
ِ
اإلحتيال واإللتزام وغسيل األموال وسياسة اإلسناد وسياسة تضارُب المصالِح واستراتيجيات اإلستثمار وميثاق عمل
مجلس االدارة واللجان المنبثقة عنه .وقد أخذت كل هذه السياسات حيز التنفيذ وتخضع لمراجعة مُستمرة.
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 4-3اإللتزام بمبادئ الشريعة اإلسالمية
قامت الشركة يتشكيل لجنة شرعية تشرف على أعمال الشركة من الناحية الشرعية وتتكون من علماء متخصصين في
الفقه واإلقتصاد اإلسالمي وتتكون الهيئة الشرعية من االعضاء التالية اسماؤهم:


الشيخ الدكتور محمد بن علي القري

رئيسا ً



الشيخ الدكتور يوسف بن عبدهللا الشبيلي

عضواً



الشيخ الدكتور عبدهللا بن عبدالعزيز المصلح

عضواً

 .4البيانات المالية
 0-2ليست هنالك بيانات مُقارنة مُقدمة في هذا التقرير حيث ان السنة المالية األولى للشركة انتهت في  30ديسمبر .3102
 3-2بيان مُختصر عن المركز المالي للشركة بتاريخ  30ديسمبر 3102م:
 13ديسمبر 4132

موجودات عمليات التأمين

ألف لاير سعودى

النقد وما فى حكمه

03.302

إستثمارات متاحة للببع محتفظ بها لتغطية المطلوبات المرتبطة بالوحدات

01.323

إشتركات مدينة

223

حصة معيدى التأمين من إشتراكات التأمين الغير مكتسبة

021

حصة معيدى التأمين من المطالبات تحت التسوية التى تتضمن مطالبات لم يتم اإلبالغ عنها

0.332

مُستحق من طرف ذو عالقة

3.023
21

ذمم مدينة اخرى

13.180

إجمالى موجودات عمليات التأمين
موجودات ال ُمساهمين
النقد وما في حكمه

1.111

استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

310.302

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

21.133

مستحق من عمليات التأمين

0.133

وديعة نظامية

32.111

إجمالي موجودات المساهمين

133.121

إجمالي الموجودات

101.214
3

 13ديسمبر 4132

مطلوبات وفائض عمليات التأمين
مطلوبات عمليات التأمين
إحتياطي أنشطة التأمين

00.330

اإلشتراكات الغير مكتسبة

3.213

مطالبات تحت التسوية تتضمن مطالبات لم يتم اإلبالغ عنها

2.231

إشتراكات مقدمة

303

ودائع إشتراكات

022

ذمم دائنة لمعيدي التأمين

0.131

مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

2.221

مستحق لعمليات المساهمين

0.133
021

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

12.064

إجمالي مطلوبات عمليات التأمين

فائض عمليات التأمين
031

الفائض من عمليات التأمين

13.180

إجمالي مطلوبات وفائض عمليات التأمين
مطلوبات وحقوق المساهمين
مطلوبات المساهمين
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
زكاة وضريبة مستحقة الدفع
إجمالي مطلوبات المساهمين

212
03
283

حقوق ال ُمساهمين
رأس المال
إحتياطي نظامي
أرباح مبقاة
إجمالي حقوق المساهمين

321.111
0.322
3.311
132.864

إجمالي مطلوبات وحقوق المساهمين

133.121

إجمالي مطلوبات وفائض عمليات التأمين ومطلوبات وحقوق المساهمين

101.214
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 3-2ملخص نتائج عمليات التأمين
للفترة من  1يوليو  4131حتى  13ديسمبر 4132
ألف لاير سعودى
31.311

إجمالي اإلشتراكات المكتتبة
اإلشتراكات اإلستثمارية ،صافي

()01.302

اإلشتراكات المسندة

()3.333

المخصصات الفنية

()00.101
1.123

صافي إيرادات التأمين

()3.123

صافي المطالبات المتكبدة

()223

تكاليف اإلستحواذ على وثائق تأمين و رسوم اإلشراف والتفتيش

()2.332

مصروفات عمومية وإدارية ،صافي
إيرادات أخرى

2.113

الفائض للفترة من عمليات التأمين

3.466

 2-2اجمالي أقساط التأمين المكتتبة

32.110

ألف لاير سعودى

%26

36.367
%32

أفراد
مجموعات

 2-2بلغ إجمالى المصروفات اإلدارية والعمومية لعمليات التأمين في الفترة المنتهية بتاريخ  30ديسمبر 3102م مبلغا ً وقدره
 32.321ألف لاير سعودى  ،وقد تحمل بنك الجزيرة جزءا من تلك المصاريف ِوفقا ً لإلتفاقية الموقعة مع البنك ليصبح صافي
المصاريف التي تحملتها الشركة  2.332ألف لاير سعودى.
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(وفقا ً
 1-2بلغت رسوم اإلدارة التي حصلت عليها الشركة مقابل ادارة محفظة بنك الجزيرة  3.332ألف لاير سعودى ِ
لإلتفاقية الموقعة مع البنك).
 1-2ملخص نتائج عمليات المساهمين
للفترة من  1يونيو  4131حتى  13ديسمبر 4132
ألف لاير سعودى
حصة المُساهمين من فائض عمليات التأمين

0.033

إيرادات اإلستثمار

3.323

دخل ما قبل التأسيس ،صافي

0.231

صافي اإليرادات

03.122

صافي المصروفات العمومية واإلدارية

()3.300

صافي إيرادات ال ُمساهمين قبل الزكاة وضريبة الدخل وتكاليف
ال ُمعامالت

0.777

الجغرافي:
 .5إجمالي اقساط التأمين ال ُمكتتبة والتحليل ُ
يوضح الجدول ادناه التحليل الجغرافى ألقساط التأمين المكتتبة للفترة المنتهية بتاريخ  30ديسمبر 3102م (ألف لاير سعودى):
المنطقة الوُ سطى
إجمالى اقساط التأمين المكتتبة

المنطقة الشرقية
0.211

0.212

المنطقة الغربية

المجموع

31.112

31.311

 .6عرض القوائم والبيانات المالية
تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية وليس وفقا ً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين و لم تتأثر القوائم المالية بشكل جوهري بهذه المُمارسة.

 .7هيكل ال ُمساهمين
 0-1يبلغ رأس مال الشركة المُصرح به  321مليون لاير سعودي ،مقسمة على  32مليون سهم بقيمة إسمية تعادل  01لاير
سعودي للسهم الواحد.
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 3-1يوضح الجدول أدناه هيكل ملكية أسهم الشركة حتى تاريخ  30ديسمبر 3102م:
الجنسية

عدد ا ألسهم

نِسبة الملكية %

إسم المساهم
بنك الجزيرة

سعودي

01.211.111

%11

شركة الجزيرة لألسواق المالية

سعودية

0.121.111

%3

شركة إتحاد األخوة للتنمية

سعودية

0.121.111

%3

شركة خليفة عبداللطيف الملحم للمقاوالت

سعودية

0.121.111

%3

شركة القصبي للمقاوالت المحدودة

سعودية

0.121.111

%3

شركة مجموعة خالد البلطان لإلسثمار التجاري

سعودية

0.121.111

%3

شركة التاج اإلقليمية للتطوير

سعودية

0.121.111

%3

شركة الفواصل اإلقليمية لإلستثمار

سعودية

0.121.111

%3

شركة صكوك اإلقليمية لإلستثمار

سعودية

0.121.111

%3

الجمهور

01.211.111

%11

اإلجمالي

13.111.111

%311

 3-1لم يحدث اي تغيير في ملكية كبار المُساهمين الذين يمتلكون  %2فأكثر من أسهم الشركة في الفترة المنتهية بتاريخ 30
ديسمبر 3102م.

 .8سياسة توزيع األرباح
توزع أرباح المساهمين في حال اقرارها على الوجه التالي:
0-2

تجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة.

3-2

يجنب ( )% 31من األرباح الصافية لتكوين احتياطى نظامى ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى
بلغ االحتياطى المذكور إجمالى رأس المال المدفوع.

3-2

للجمعية العامة العادية – بناء على اقتراح مجلس اإلدارة – أن تجنب نسبة مئوية من األرباح السنوية الصافية
لتكوين احتياطى إضافى وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة تقررها الجمعية العامة.

2-2

يوزع من الباقى بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين ال تقل عن ( )%2من رأس المال المدفوع.

2-2

يوزع الباقى بعد ذلك على المساهمين بوصفة حصة من األرباح أو يحول الى حساب اإلرباح المبقاة.

1-2

يجوز – بقرار من مجلس اإلدارة – توزيع أرباح دورية تخصم من األرباح السنوية المحددة فى الفقرة( )2من هذه
المادة وفقا ً للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من الجهات المختصة.
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 .9وصف ألي مصالح أو اوراق مالية تعاقُدية أو حقوق إشتراك خاصة بأعضاء مجلس اإلدارة ،او ِكبار
التنفيذيين وأقاربهم
توجد مصلحة غير مباشرة في اسهم الشركة تقدر نسبتها بـ  %0.21لسعادة رئيس مجلس ادارة الشركة األستاذ عبدالمجيد بن
ابراهيم السُلطان وذلك من خالل إمتالكه لما نسبته  %31من أسهم شركة إتحاد األخوة للتنمية التي تمتلك في كل من شركة
الجزيرة تكافل تعاوني والشركات المؤسسة لها وفقا لما هو موضح أدناه:


تمتلك شركة إتحاد األخوة للتنمية  %2من أسهم شركة الجزيرة تكافُل تعاوني



تمتلك شركة إتحاد األخوة للتنمية  %1.23من أسهم بنك الجزيرة



يمتلك بنك الجزيرة  %31من أسهم شركة الجزيرة تكافُل تعاوني



يمتلك بنك الجزيرة  %011من أسهم شركة الجزيرة لألسواق المالية



تمتلك شركة الجزيرة لألسواق المالية  %2من أسهم شركة الجزيرة تكافُل تعاوني

وال يوجد أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لباقي أعضاء مجلس اإلدارة ،و كِبار التنفيذيين وأمين مجلس اإلدارة واقاربهم
حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

.11

مجلِس اإلدارة

تم تعيين اعضاء مجلس اإلدارة التالية اسماؤهم في اجتماع الجمعية التأسيسية المُنعقد بتاريخ  2يونيو 3103م وذلك لمدة ثالث
سنوات تبدأ من تاريخ تأسيس الشركة:
إسم العضو

الشركات المساهمة األخرى التي يشغل عضوية

تصنيف العضو

مجلس إدارتها
 -شركة إتحاد األخوة للتنمية

عبدالمجيد بن ابراهيم السُلطان

غير تنفيذي

عبداللطيف بن محمد الغيث

مستقل

_

سعد بن ابراهيم المشوح

مستقل

_

زياد بن طارق أبا الخيل

غير تنفيذي

شركة الجزيرة لألٍواق المالية

صقر بن عبداللطيف نادرشاه

تنفيذي

شركة مكين كابيتال

 بنك الجزيرة -شركة أسمنت القصيم
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.11

إجتماعات مجلس اإلدارة

عقدت ستة ( )1إجتماعات لمجلس اإلدارة خالل السنة المالية األولى للشركة ويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء
المجلس لتلك االجتماعات:
إسم عضو المجلس

التصنيف

عبدالمجيد بن ابراهيم السُلطان

االجتماع

االجتماع

االجتماع

االجتماع االجتماع األجتماع

األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

رئيس مجلس االدارة

-

√

√

√

√

√

عبداللطيف بن محمد الغيث

عضو

√

√

√

√

√

√

زياد بن طارق أبا الخيل

عضو

√

√

√

√

√

√

سعد بن ابراهيم المشوح

عضو

√

√

√

-

√

√

√

√

√

√

√

√

صقر بن عبداللطيف نادرشاه

.12

الرئيس التنفيذي
والعضو المنتدب

تعامالت األطراف ذات العالقة

بإستثناء المعلومات المبينة في البند  03من القوائم المالية  ،ال توجد اي عقود خاصة بالشركة تتضمن مصلحة مادية ألعضاء
مجلس اإلدارة او الرئيس التنفيذي او المدير المالي او اي طرف اخر ذو صلة او عالقة.

.13

الترتيبات الخاصة باعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في التنا ُزل عن رواتبهم او مكافآتهم

ال توجد أي حاالت او ترتيبات او إتفاقيات تنازل بموجبها أي من اعضاء مجلس اإلدارة او كبار التنفيذيين عن راتبه او
مُكافأتة او مستحقاته.

.14

الترتيبات الخاصة بال ُمساهمين في التنا ُزل عن حقوقهم في األرباح

ال توجد اي حاالت او ترتيبات او إتفاقيات تنازل بموجبها أي من المُساهمين في الشركة عن حقوقه في األرباح.
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.15

المدفوعات النِظامية

قامت الشركة بسداد المدفوعات النِظامية التالية:
مدفوعة خالل السنة المالية

مستحقة بتاريخ  13ديسمبر

نوع المدفوعات النِظامية

األولى

4132

ألف لاير سعودى

ألف لاير سعودى

الزكاة

213

-

ضريبة الدخل

31

03

رسوم اإلشراف الخاصة بمؤسسة النقد العربي السعودي

031

32

التأمينات اإلجتماعية (وتشمل حصة الشركة وحصة

331

12

الموظفين)

.16

إستحقاقات ال ُموظفين

فيما يتعلق بمكافآت وأجور الموظفين ،فيتم دفعها وفقا ً لنظام العمل والعمال السعودي وقد بلغ الرصيد المُتراكم الخاص
بمكافآت نهاية الخِدمة لموظفي الشركة  021الف لاير سعودي حتى تاريخ  30ديسمبر 3102م ولم تقم الشركة بأي
إستثمارات لمصلحة الموظفين.

.17

إقرار مجلِس اإلدارة

 0-01يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة ،والى حد معرفتهم في كافة األوجه الجوهرية ما يلي:
 3-01أنه تم اإلحتفاظ بسجالت محاسبية سليمة
 3-01أن نِظام الرقابة الداخلية فعال وتم تطبيقة بكفاءة
 2-01أنه ال يوجد أي شكوك أو تحفظات على قدرة الشركة على اإلستمرار في القيام بأعمالها

.18

تعيين المراجعين الخارجيين

صادقت الجمعية التأسيسية في إجتماعهاالمُنعقد بتاريخ  2يونيو 3102م على توصية مجلس اإلدارة بتعيين كل من شركة
الفوزان والسدحان (كي بي إم جي) وشركة البسام (مُحاسبين قانونيون ومُستشارين)  -اإلسم الحالي البسام و النمر المحاسبون
المتحالفون – لمراجعة القوائم المالية الخاصة بالشركة للفترة المنتهية بتاريخ  30ديسمبر 3102م.
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.19

حوكمة الشركة

إلتزمت الشركة خالل السنة المالية األولى بكافة المُتطلبات اإللزامية التي نص عليها نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة
السوق المالية.

.21

لِجان مجلس اإلدارة

قام مجلس إدارة الشركة بتشكيل عدة لِجان من اعضاء مجلس اإلدارة واعضاء مُستقلين خارجيين وفيما يلي تفاصيل تلك
اللجان:
اللجنة التنفيذية
تتكون اللجنة التنفيذية من األعضاء التالية اسماؤهم وقد عقدت اللجنة خالل السنة المالية األولى سبعة ( )1إجتماعات كما هو
موضح أدناه:
التصنيف

عدد اإلجتماعات التي حضرها

إسم عضو اللجنة
عبدالمجيد بن ابراهيم السُلطان

رئيسا ً

1

زياد بن طارق ابا الخيل

عضواً

1

سعد بن ابراهيم المشوح

عضواً

2

صقر بن عبداللطيف نادرشاه

عضواً

1

تقوم اللجنة التنفيذية نيابة عن مجلس اإلدارة بمُراقبة اداء الشركة بشكل مُستمر ومُراجعة األهداف والميزانيات والخطط
المالية قبل تقديمها لمجلس اإلدارة للتصديق عليها وضمان تقدم سير العمل ِوفقا ً لل ُخطط واإلستراتيجيات التي يصادق عليها
المجلس.
لجنة المراجعة
تتكون لجنة المراجعة من األعضاء التالية اسماؤهم وقد عقدت اللجنة خالل السنة المالية األولى ثمانية ( )2إجتماعات كما هو
موضح أدناه:
التصنيف

عدد اإلجتماعات التي حضرها

إسم عضو اللجنة
سعد بن ابراهيم المشوح

رئيسا ً

2

إبراهيم بن محمد الحرابي

عضواً

2

خالد بن محمد الصليع

عضواً

2
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تقوم لجنة المراجعة بمُساعدة مجلس اإلدارة في تحقيق و تلبية مسؤلياته الرقابية الخاصة بالتقارير المالية ونظام الرقابة
الداخلية وأعمال المراجعة الداخلية و إجراءات الشركة الخاصة بمراقبة اإللتزام بالقوانين واألنظِ مة والئحة قواعد واخالقيات
المِهنة.
لجنة اإلستثمار
تتكون لجنة ااإلستثمار من األعضاء التالية اسماؤهم  ،وقد عقدت اللجنة خالل السنة المالية األولى ثالثِة ( )3إجتماعات كما
هو موضح أدناه:
التصنيف

عدد اإلجتماعات التي حضرها

إسم عضو اللجنة
زياد بن طارق ابا الخيل

رئيسا ً

3

عبدالمجيد بن ابراهيم السُلطان

عضواً

3

عبداللطيف بن محمد الغيث

عضواً

3

صقر بن عبداللطيف نادرشاه

عضواً

3

تشرف لجنة اإلستثمار على تنفيذ استراتيجيات اإلستثمار الخاصة بالشركة بعد الموافقه عليها من مجلس اإلدارة وذلك لضمان
نمو عوائد اإلستثمارات ،بما ال يتعارض مع احكام الشريعة اإلسالمية واألنظمة والتوجيهات الصادرة عن الجهات التشريعية.
لجنة الترشيحات والمكافآت
تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من األعضاء التالية اسماؤهم  ،وقد عقدت اللجنة خالل السنة المالية األولى خمسة ()2
إجتماعات كما هو موضح أدناه::
التصنيف

عدد اإلجتماعات التي حضرها

إسم عضو اللجنة
عبداللطيف بن محمد الغيث

رئيسا ً

2

طارق بن عبدالرحمن الشبيلي

عضواً

2

تشمل مهام ومسؤوليات اللجنة مايلي:


التوصية بترشيح اعضاء مجلس اإلدارة وفقا ً للسياسات والضوابط والمعايير التي صادقت عليها الجمعية العمومية
باالضافة الى التوصية بترشيح أعضاء اللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين وفقا ً للسياسات والضوابط الداخلية للشركة بعد
التأكد من توفر المهارات المُناسبة والقدرات والمؤهالت المطلوبة ومالئمة األشخاص المُرشحين.
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تقوم اللجنة بمُراجعة هيكل تشكيل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات الخاصة بالتعديالت التي يمكن إجراؤها وكذلك تحديد
نقاط الضعف والقوة في مجلس اإلدارة وتقديم اإلقتراحات الخاصة بمعالجة نقاط الضعف بما يتماشى مع مصلحة الشركة.



تطوير سياسات واضحة مُتعلقة باألجور والمكافآت الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وفقا ً لنظام الشركة
األساسي والسياسات الداخلية للشركة مع األخذ في اإلعتبار إستخدام معايير تتعلق باألداء اثناء تطوير تلك السياسات.

الهيئة الشرعية
تتكون الهيئة الشرعية من األعضاء التالية أسماؤهم ،وقد عقدت اللجنة خالل السنة المالية األولى اربعة ( )2إجتماعات كما
هو موضح أدناه:
التصنيف

عدد اإلجتماعات التي حضرها

إسم عضو اللجنة
الشيخ الدكتور محمد بن علي القري

رئيسا ً

2

الشيخ الدكتور يوسف بن عبدهللا الشبيلي

عضواً

2

الشيخ الدكتور عبدهللا بن عبدالعزيز المصلح

عضواً

2

وتشمل مهام ومسؤوليات اللجنة ما يلي:


تقديم الرأي الشرعي فيما يتعلق بأعمال شركة الجزيرة تكافُل تعاوني.



الرقابة الشرعية على العمليات المالية الخاصة بالشركة للتأكد من توافقها مع أحكام الشريعة اإلسالمية.



مُراجعة نماذِج العقود واإلتفاقات الخاصة بالمنتجات التي تقوم الشركة بتسويقها ،للتأكد من توافقها مع الضوابط الشرعية.



تقديم تقرير سنوي لمجلس إدارة شركة الجزيرة تكافُل تعاوني ،يتعلق بمدى اإللتزام وتطبيق التوصيات والقرارات
الصادرة من اللجنة.

.21

ُمكافآت وأجور وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

يوضح الجدول أدناه المكافآت واألجور والبدالت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار التنفيذيين الذين تلقوا أعلى
أعلى المكافآت والتعويضات أثناء الفترة المنتهية بتاريخ  30ديسمبر 3102م( :ألف لاير سعودي)
الوصف

كبار التنفيذيين

أعضاء مجلس االدارة غير التنفيذيين

الرواتب والتعويضات

3.220

0.121

البدالت

321

022

المكافآت التشجيعية

0.013

-

اإلجمالي

3.111

3.302
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.22

الجزاءات والقيود التنظيمية

قامت الشركة بدفع جزاءات ُتقدر بمبلغ  02ألف لاير سعودى لكل من المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية ووزارة العمل.

.23

نتيجة المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

نشاط المراجعة الداخلية هو نشاط مستقل وموضوعي واستشاري يهدف الى تطوير بيئة الرقابة الداخلية في الشركة ومُساعدة
ادارة الشركة في تحقيق اهدافها اإلستراتيجية وذلك ِوفقا ً لمنهجية مبنية على المخاطِ ر بحيث يتم تحديد المخاطر المحتملة ويتم
تقييم اثرها على تحقيق ُخطط واهداف الشركة  ،باإلضافة الى القيام بتقييم مُستمر لفعالية االجراءات الرقابية المُصممة للحد
من تلك المخاطر.
وقد قامت ادارة المراجعة الداخلية خالل عام  3102م بمراجعة اعمال الشركة ِوفقا ً ل ُخطة المراجعة السنوية المعتمدة من
لجنة المراجعة واصدرت تقاريرها الى كل من لجنة المراجعة واإلدارة التنفيذية وقد قامت لجنة المراجعة بدورها بمناقشة تلك
التقارير في إجتماعتها الربع سنوية واوصت اإلدارة التنفيذية بإتخاذ اإلجراءات الالزمة لمُعالجة ماورد فيها من مُالحظات .

.24

شُكر

ينتهز مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني هذه الفرصة لتقديم ال ُ
شكر للمُساهمين والعمالء على دعمهم وثقتهم كما يُعبر
المجلس عن شكره الدارة وموظفي الشركة على مابذلوه من جهود خالل السنة المالية األولى للشركة.
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