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 م 3102تقرير مجلس اإلدارة لعام 

 

 خدامساليسر مجلس إدارة شركة ساب للتكافل أن يقدم  للسدادة الاسداناال الكدرا  رقريدرة السد    

متضدا ا  أندا الترد راا نال تدالم الاالادة نأ  درة    2112ديسدارر  31 للس ة الاالاة الا تهاة فد 

 لاة الامققدة ناإليضداحاا نرقريدر مراقردح الاسدابااالت غال ناإلفصاحاا، نمرفقا  به الق الا الاا

 .لاالخارجا

 المقــدمــة

  01شركة ساب للتكافل ن  شركة سع دية مساناة رأسست با جب الارس   الالك  رقا  /

 . نقم باشرا ال ركة س تها الاالاة األنلح بعم 11/11/2110نـ الا افق 11/9/1221بتاريخ 

  بالا افقة 11/1/2111نـ الا افق 21/2/1221بتاريخ   (111صمنر القرار ال زار  رقا )

عل  رأساس ال ركة. نرعال ال ركة ف  الاالكة العرباة السع دية با جب سجل رجار  رقا 

 ، نررخاص 0/0/2111نـ الا افق 21/11/1221صادر مل الرياض ف   1111222122

 ، 11/9/2111لا افق نـ ا29/1/1221نراريخ  1/21119مؤسسة ال قم العرب  السع د  رقا 

نالذ  يخ ل ال ركة ماارسة أ  رة التأمال للاااية ناالدخار نالتأمال العا . نرا رجميمه ف  

   لامة ثالث س  اا .11/11/2112نـ الا افق  29/11/1222

سهاا   34,000,000لاير سع د  مقسا إلح  340,000,000يرلغ رأس مال ال ركة الامف ع  

رياالا سع دية للسها ال احم. نقم اكتتب الاسانا ن الاؤسس ن الر ك  11بقااة اسااة نقمرنا 

سهاا  مقابل اشتراكاا  22,100,000، بعمد HSBCالسع د  الرريرا   )ساب( نمجا عة 

 11,900,000% مل رأس مال ال ركة، نرا طرح األسها الاترقاة نقمرنا 01 قمية نياثل ذلك 

كة لإلكتتاب العا  مل خالل طرح أنل  إستار خالل % مل رأس مال ال ر21سهاا  نراثل  سرة 

  20/2/2111نـ الا افق 1/2/1221  حتح 11/2/2111نـ الا افق 21/2/1221الفترة مل 

رياالا سع دية للسها ال احم، نالحقا  مل خالل إصمار حق ق  11بسعر عرض نقمره 

لاير سع د   12.11   بسعر 1/1/2119نـ الا افق 11/1/1221للاساناال الاسجلال كاا ف  

  . 20/1/2119نـ 1/9/1221  إلح 11/1/2119نـ 22/1/1221خالل الفترة مل 
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رقم  ساب للتكافل مجا عة ناسعة مل م تجاا الاااية العاللاة نالاااية العامة الات افقة مع 

 .عااللها مل األفراد نال ركاا أحكا  ال ريعة اإلسالماة لتف  باحتااجاا

نلح ال ركاا الت  يتا ررخاصها ف  الس ق، فقم شهما شركة ساب للتكافل نلك  ها مل بال أ  

علح   ا ا  جاما  م ذ أن باشرا عالاارها نأصرات ف  م قع جام ياك ها مل م اصلة ال ا  اعتاادا  

اآلفاق اإليجاباة علح الامى الر يل لقراع التأمال ف  الاالكة العرباة السع دية. نمع رزايم ال ا  

نازدياد ال ع  بال ل التأمال الات افقة مع أحكا  ال ريعة اإلسالماة فإن ال ركة ف  ف  الس ق 

م قف مرض  باا ياك ها مل زيادة قمررها الت افساة نبالتال  زيادة حض رنا ف  الس ق نر ساع 

  راق أعاالها نأ  رتها.

 

 أهم التطورات خالل العام : .0

للتكافل بتاقاق أرباح علح ممار الثالثة    ا فردا شركة ساب 2112كاا ف   هاية عا   (أ 

س  اا الاتتالاة الااضاة مقار ة بال ركاا ال ظارة الت  رعال نفق  ا ذج التأمال 

الر ك ، كاا حققت أعلح اجاال  أرباح س  ية بال رلك ال ركاا فقم بلغ صاف  الربح قرل 

ف لاير للفترة أل 13,785مقابل  ألف لاير، 16,374 الزكاة خالل اإلث   ع ر شهرا  

 %.18.8الاااثلة مل العا  السابق، نذلك باررفاع قمره 

حصلت شركة ساب للتكافل للارة الثا اة علح جالزة أفضل شركة رأمال علح الاااة علح  (ب 

 Menaضال فعالااا مؤرار )اا نذلك مست ى ال رق األنسط نشاال أفريق

Insurance Awards( الذ  ا عقم برعاية مجلة )Mena Insurance Review )

ف  مجال التأمال علح مست ى م رقة   نن  ناحمة مل أشهر جهاا ال  ر الاتخصصة

نرهتا  ب  ر التقارير نالمراساا الخاصة باجال التأمال  ال رق األنسط نشاال أفريقاا،

إختاار شركة ساب للتكافل للف ز بهذا اللقب مل قرل لج ة  علح مست ى الا رقة. نقم جاء

رألفت مل أشهر خرراء ص اعة التأمال. نقم حصلت ال ركة علح نذه  راكاا مستقلة

ب اء  علح عمة معايار أناها ال ا  الالا ظ لاصة ال ركة مل    2112الجالزة لعا  

 الاااية نقراع ناإلدخار الاااية قراع س ق التأمال ف  الاالكة العرباة السع دية ف 

ل ر  ع الا تجاا الات افقة مع أحكا  لل ركاا، فضال  ع الا ظفال نم افع العاللاة

 ال ريعة اإلسالماة الت  رعرضها ال ركة لقراع  األفراد نال ركاا.
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الاستخم  مل  (STP)قامت شركة ساب ركافل بإضافة رعميالا علح  ظا  الراع الاراشر  (ج 

قرل فريق الاراعاا بهمف إستافاء إحتااجاا العاالء التكافلاة نإرضاء  لاترلرارها 

ارها بكل مرن ة نفاعلاة. فال خالل ررراق نذه التاميثاا أصرح باإلمكان إصمار نررلع

% مل نثالق التكافل العالل  مل خالل فرنع ب ك ساب مراشرة. كاا را راميث 11

 ض ابط ال ظا  )أدناا التاكا بال ظا ( بهمف رخفاف الاخاطر.

رات ال ركة اآلن ف  ، أصاإلشرافاةبعم حص لها علح الا افقاا الالزمة مل الجهاا  (د 

مراحلها ال هالاة إلطالق ب ابة الخمماا اإللكترن اة ) الراع نخمماا ما بعم الراع عل 

طريق م قع ال ركة علح اإل تر ت(. نالت  راكل العاالء مل شراء نثالق التكافل العا  

  بخمماا فضال  عل رجميمنا أن رعميل باا ارها. باإلضافة إلح إراحة اإلمكا اة للعاال للقاا

 ما بعم الراع برريقة ذاراة باا ف  ذلك رقميا الارالراا نمتابعة حالة ال ثاقة علح إ تر ت.

 

 :تأهيل الموظفين. 3

علح رر ير الا ارد الر رية مدل خدالل حدث الاد ظفال علدح  2112حرصت ال ركة خالل العا  

راا المالادة لف اداا العادل متابعة المراساا العلااة نالادؤنالا الاعتادمة التد  رت اسدب مدع الترد 

 مثل:

 Life Office Management Association (LOMA) -  شهادة الل ما -
 Professional Insurance Certificate (PIC) -  شهادة التأمال الاه اة -

 Insurance Foundation Certificate Examinations (IFCE) -  شهادة امتاان أساسااا التأمال -

 Diploma in Insurance (DIP CII) -  دبل   التأمال -

 Project Management Professional (PMP) -  شهادة إدارة الا اريع االحترافاة -

 

باإلضافة إلح الررامم التمريراة الخاصة بإداراا ال ركة الاختلفة كإدارة الاخاطر نإدارة اإللتزا  

العاددل داخددل الاالكددة  نإدارة الادد ارد الر ددرية نإدارة الاسدداباا. فضددال  عددل الاددؤراراا ننر 

نخارجهددا بهددمف إكسدداب الا ظددف خرددراا ف اددة ررراقاددة نإستك دداف أحددمث اإلرجاندداا نأفضددل 

 الااارساا ف  الاجاالا الاختلفة.
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 ل :إستراتيجية العم .2

رعتام ساب للتكافل العال نفقا  ل ا ذج التكافل الر ك ، حاث رتا عالااا الراع مل قرل شركة نكالة 

الااددمندة لال كاددلل مددل خددالل م افددذ الخددمماا الاصددرفاة ال خصدداة فدد  الر ددك سدداب للتددأمال 

أقسا  خممه عاالء ال ركاا. فقم ط را ساب للتكافدل   د  الرريرا   )ساب( باإلضافة إلحالسع

لاااكاة نرعزيز عرنض ال ركاء مدل خدالل الازايدا الاختلفدة للا تجداا نالخدمماا.  عالاةحل ال  

مددل الق دد اا لتقددميا خددممارها إسددت ادا  إلددح رجربتهددا ال اجاددة فدد  ررراددق  نر دد   ال ددركة فددتح مزيددم

 التكافل الر ك  مع عمٍد مل ال ركاء الاالاال بعم أخذ الا افقاا ال ظاماة الالزمة .  ا ذج

باإلضددافة إلددح ذلددك فددإن سدداب للتكافددل رسددعح بإسددتارار إلدخددال أحددمث األ ظاددة التق اددة نأفضددل 

ر فار خمماا غار مسر قة لجااع العادالء، ني دال ذلدك رعزيدز رق ادة لضاان الاه اة الااارساا 

خممة الهارف الج ال نالراع اإللكترن   مل خالل م قعها اإللكترن   بعم أخذ الا افقاا الالزمة، 

 التكافل الاررقة مالاا  ندنلاا .نأيضا  اإلستفادة مل أفضل ماارساا 

 

 : الخطط المستقبلية .4

 لتر ير التد  رعتادمناا سداب للتكافدل فد  جاادع أ  درتها قدم سداناتنا اإلبتكارإن طرق  (أ 

ب تالم إيجاباة نيتجلح ذلك مل خالل الاجا عة الكرارة مل رغرااا التكافدل التد   بتاقاق

رقممها ال ركة داخل الاالكدة العربادة السدع دية التد  رخدم  قراعداا األفدراد نال دركاا. 

 فاء بإحتااجاا العاالء الاالادة مثدل التعلداا   ن حاث رهمف خمماا التكافل العاللاة إلح ال

ستثاار نرتد فر خدمماا التكافدل العدالل  أيضدا  لل دركاا مدل خدالل اإلدخار نالتقاعم ناإل

رد فار الااايدة لا ظفاهدا. نر دال خدمماا التكافددل العدا  م تجداا  مثدل السدفر نالادد ادث 

رامم مخصصددة لل ددركاا ال خصداة نالا ددازل نالااتلكداا، نجااعهددا متداح لوفددراد. نبد

 نإ قردداع األعاددال نالاسددا لاة العامددةمثددل حاايددة  قددل الرضددالع نالااتلكدداا نالاريددق 

نعدددرنض الخدددمماا الاصدددرفاة التجاريدددة  نبر دددامم  الاددد ادث ال خصددداه للاددد ظفال

 . الاصااة لل ركاا الصغارة نالات سرة

ال قدم العربد   بعدم الاصد ل علدح الا افقداا الالزمدة مدل مؤسسدة  –ال ركة  رق   س ف (ب 

بررح م تجارها الجميمة الت  رهمف لخممدة قرداع ال دركاا مدل خدالل بدرامم  -السع د  

نبر دامم ركافدل   دخار للاجا عةاإلحااية األعاال نم افع الا ظفال مثل )بر امم ركافل 

 لتاان التجار (  .اإل
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. ر د   ال دركة كخر ة رالاة إلطدالق ب ابدة الخدمماا اإللكترن ادة لا تجداا التكافدل العدا  (ج 

أن رمرج م تجاا التكافل العالل  كا تجاا ياكل شراؤنا نرجميمنا أن  2112خالل العا  

رعددميلها مددل خددالل اإل تر ددت لت ددال الخددمماا اإللكترن اددة لل ددركة كددل م تجدداا التكافددل 

 لوفراد ب  عاها العا  نالعالل  نذلك بعم أخذ الا افقاا ال ظاماة الالزمة. الاقممة

 

 العمل الرئيسية : قطاعات .5

نفقدا   نلدح نفقدا  لعادالء ال دركة نالثا ادةرص ف قراعاا العال الرلاساة بال ركة الدح فاتدال، األ

 للررامم الت  رقممها ال ركة نذلك نفقا  لاا يل : 

 إيضاح تفصيلي لقطاعات العمل الرئيسية وفقاً لعمالء الشركة : (أ 

 عروض األفراد :

التكافددل العددالل  الاصددااة أصددال  مددل أجددل ال فدداء بإحتااجدداا رركددز ال ددركة علددح رقددميا م تجدداا 

العاالء الاتعلقة باترلراا االدخار مل أجل رعلاا األب اء أن مل أجل ر فار رقاعم مريح أن بغرض 

ستثاار. نر ر   نذه الررامم علح ع صر  اإلدخار نالاااية ألفراد عاللة الا ترك ف  حالدة اإل

سدداح  . أمدا م تجدداا التكافددل العددا  فتد فر رغراددة للا ددازل نمات يارهددا ال فداة أن العجددز الددمالا ال 

 نالا ادث ال خصاة نالسفر ن كذلك السفر إلح دنل شا غل.

 عروض الشركات :

بال سرة لل ركاا نالعاالء التجاريال فإن ال ركة رركز علح رقميا  راق ناسع مدل بدرامم حاايدة 

كدداا نكافددة الاخدداطر نا قردداع األعاددال نالاسددا لاة األعاددال كال ددال الراددر  نالاريددق نالااتل

العامددة نعددرنض الخددمماا الاصددرفاة التجاريددة الاصددااة لل ددركاا الصددغارة نالات سددرة، كاددا 

ر فر م تجداا م دافع مد ظف  ال دركاا مدل خدالل بدرامم حاايدة الاجا عداا فد  حالدة ال فداة أن 

 .العجز المالا ان حاالا الا ادث ال خصاه للا ظف ال ساح  
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 إيضاح لقطاعات العمل الرئيسية وفقاً للبرامج التي تقدمها الشركة: (ب 

 التكافل العائلي:

ر فر مافظة التكافل العالل  األمان الاال  للاستفام ف  حالة ال فاة أن العجز المالا لاامل 

فراد الرر امم الاامد نر فر ال ركة عمدا  مل  برامم التكافل العالل  للعاالء مل قراع  األ

 نال ركاا، ر ال:

 الررامم التجارية الررامم ال خصاة 

 حااية كرار الا ظفال –بر امم ركافل للرعاية  بر امم ركافل للرعاية

 بر امم ركافل لاااية دي ن الاجا عة بر امم ركافل للتعلاا

  بر امم ركافل لالستثاار

  بر امم ركافل للتقاعم

  بر امم ركافل لالدخار

 

 ل العام:التكاف

ر فر ال ركة عمدا  مل م تجاا التكافل العا  للعاالء مل األفراد نال ركاا ضم األحماث الت  ال 

 ياكل الت رؤ بها، نر ال:

 الررامم التجارية الررامم ال خصاة

 بر امم ركافل لل ال بر امم ركافل الا ازل

 بر امم ركافل للاريق بر امم ركافل الا ادث ال خصاة

 بر امم ركافل لت قف األعاال افل للسفربر امم رك

 رجاه الغار بر امم ركافل الاسؤنلاة بر امم ركافل  ش غل للسفر

 )خمماا األعاال( بر امم ركافل للا  ااا الصغارة نالات سرة 

 بر امم ركافل لل ق د 

 بر امم ركافل لضاان األما ة 

 بر امم ركافل للا ادث ال خصاة للاجا عاا 

 ركافل ال راء برراقة اإللتاانبر امم  

 بر امم ركافل لتغراة مخاطر السفر )خاص باستخمم  براقاا االلتاان(  

 بر امم ركافل إرسال 

 بر امم ركافل لاااية الااتلكاا 
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 : إدارة المخاطر - 6

ر اصددل شددركة سدداب للتكافددل إدارة مخاطرنددا برريقددة حكااددة نفعالددة بددالت افق مددع  ردداق رااددل 

الاعتام لمى ال ركة. إن فعالاة إدارة الاخاطر ف  شركة ساب للتكافدل مر ادة علدح إطدار الاخاطر 

( بعدم أن ردا م الاتده لات افدق مدع اللادة إدارة HSBCدلال اإلرشاداا العال  للتأمال لاجا عة )

الاخاطر الصادرة عل مؤسسة ال قم العرب  السع د  نالت  راكا أعاال شدركاا التدأمال العاملدة 

( مخداطر العالاداا نغادر العالاداا IFIMالكة، نيغر  دلال اإلرشاداا العالد  للتدأمال )ف  الا

باا ف  ذلك كافة ج ا ب الاخاطر ذاا العالقة بأعاال التكافل، نرعتام ساب للتكافل  ظامدا  رسداا ا 

إلدارة الاخاطر ياثل عالادة مت اصدلة نرفاعلادة مممجدة ضدال أعادال التكافدل نعردر اإلجدراءاا 

 امة لميها.الاعت

مل أجل راميم نرقااا نمراقرة نالساررة علح كافة أ  اع  فعاال   نضعت ال ركة ناكال  ر ظاااا   نقم

 اعم ناإلجراءاا نالض ابطالاخاطر. نرتجلح ح كاة مخاطر ال ركة مل خالل مجا عة مل الق 

اددق األنددماف اإلجددراءاا الاترعددة نالتدد  رعتاددم علددح الهاكددل الت ظاادد  الاددال  لتاق فدد  الا عكسددة

اإلستراراجاة لل ركة. نررركز فلسفة ال ركة بال سرة للاخاطر علح درجة معا ة مل التقرل رت اسب 

 مع إطار الاخاطر الاقر لة نالخرة اإلستراراجاة الاعتامة مل قرل مجلس اإلدارة.

 

 
 هيكل الحوكمة

 اللجنة التنفيذية

 لجنة التأمين التنفيذية

 لجنة إدارة المخاطر

 مجلس اإلدارة

 لجنة المراجعة
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م اق دة دارة الاخداطر. نيتاثدل دنر ندذه اللج دة فد  رقدميا اإلشدراف نلج ة إلللتكافل ساب اسست 

اإلجددراءاا فدد  إطددار ب دد د مرجعاتهددا نبهددمف م اق ددة   دداطاا اإلداراا الاختلفددة نإجراءارهددا 

نرقدميا ال صدح ع دم  نرقااا مست ى إلتزا  اإلداراا بالاعايار ناإلجراءاا ذاا الصدلة، نقرارارها

ى نرقادداا مسددت  لااناددة الاخدداطر الكراددرة مفهدد   شدداملالضددرنرة. إن الهددمف ال هددال  ندد  راقاددق 

نأيضا  الا اقع الت  يجب أن يتا فاها إسدتهماف  إلتزا  اإلداراا بالاعايار ناإلجراءاا ذاا الصلة

مصددادر الخرددر نرركاددز الجهدد د علددح إدارة الاخدداطر ضددال  ردداق رقرددل الاخدداطر الاعتاددم لددمى 

 شركة ساب للتكافل. 

 

 ثقافة و خبرة لجنة إدارة المخاطر

ركة العلادا فدد  التعدرف علددح الاخداطر الا رنثددة دعدا رلدداس إدارة الاخداطر نإدارة ال دد (أ 

لمى ال ركة نالاساعمة ف  التقااا نالتاكا ف  نذه الاخاطر باا يتااشدح مدع سااسدة رقردل 

 ال ركة للاخاطر.

ال ظددر إلددح الاسددتقرل مددل خددالل الت قددع العلادد  للتعددرف علددح األخرددار ال اقعددة نعالاددة  (ب 

ادة الماخلادة ن الخارجادة الدذيل مدل شدأ هاا الخر رة مع األخدذ بعدال االعتردار الراادة العال

 التأثار علح رقااا مست ياا الخرر الت  ر اجهها ال ركة.

 خلق بااة مل ال ع  بالاخاطر داخل ال ركة مل خالل الت اصل نالتمريب الاستار. (ج 

الرقابة الاستقلة لإلجراءاا نأدناا التاكا باإلجراءاا نالتأكم مل صداة طريقدة رسدلاا  (د 

 دارة العلاا.التقارير لإل

 مراجعة كفاءة ن كفاية الا ارد الات فرة لمى ساب ركافل إلدارة عالاارها ن مخاطرنا.  (ه 

نمراقردة رررادق أدناا  رلدك السااسدااإ  اء سااساا إدارة الاخاطر نالتأكم مل رررادق  (ن 

 التاكا الماخلاة بالاخاطر.

الاعرنفدة عالاادا  التأكم مل أن سااسدة إدارة الاخداطر رتردع أفضدل طدرق إدارة الاخداطر (ز 

نأ ها متااشاة مع ما رالاه الق ا ال الاترعة لمى الاالكة نمع أ ظاة مؤسسدة ال قدم العربد  

 السع د .

رأسددداس نمراقردددة أعادددال أ  اجتااعددداا م رثقدددة مدددل لج دددة إدارة الاخددداطر بادددا فاهدددا  (ح 

االجتااعددداا الاخصصدددة إلدارة الارالرددداا، اسدددتارار األعادددال، ال دددكانى، مخددداطر 

 ا، نمخاطر التأمال.العالاا

خط المفاع الثا   بعم الخط األنل الذ  يتاثل بااارس  األعاال الا مادة مدل  ررراق مرمأ (ط 

 م ظف  ال ركة. 

 نكافاة إلدارة الاخاطر. فّعالةالتأكم مل نج د سااساا نإجراءاا نأ ظاة  (  

الا رثقدة  ، نيجتادع مجلدس اإلدارة ناللجداننفّعدال شركة ساب للتكافدل ناكدل ح كادة راسدخ رررق

ع ه علح أساس ربع س    أن نفقا   لاا رقرره األ ظاة اإلشرافاة نيقمم ن إشرافا  شامال  نر جاها  

إلح إدارة ساب للتكافل. نباإلضافة إلح ذلك، رجتاع مختلف اللجان الا ار إلاها أعاله علح أسداس 

 ة.ربع س    نن  مسؤنلة عل مراقرة نفها التعرض للاخاطر ضال أعاال ال رك
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أهم المخاطر التي تواجهها الشركة نظراً لطبيعة نشااطها ونماو ع عملهاا تتمفال فاي 

 التالي:

 .مخاطر ح كاة ال ركة -

 .مخاطر رر ير الا تجاا -

 .مخاطر معالجة الارالراا -

 .مخاطر رق اة الاعل ماا -

 .مخاطر شكان  العاالء -

 ، ركافددل كافددة ركافددل الاجا عدداا، التكافددل العددا ،مخدداطر االكتتدداب )التكافددل الفددرد  -

 .مخاطر الااتلكاا نالاريق نالا ادث ال خصاة نال ال الرار  (

 .مخاطر األسعار -

 .العالااا مخاطر -

 مخاطر عم  االلتزا  باأل ظاة نالق ا ال. -
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 النتائج التشغيلية: - 7

 قائمة الدخل : 0.7
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م 3102 (111لاير سعودي ) م 3103   م3112 م3101 م 3100 

      عمليات التكافل

ل  إشددتراكاا التكافددل الاكتترددة نمصدداريف حددامل  إجاددا

 نثالق التكافل               

207,182 222,610 267,942 367,785 389,325 

 63,037 146,927 166,081 218,202 237,931 صاف  إشتراكاا التكافل الاكتسرة

 6,043 7,600 6,664 7,836 4,132 دخل ارعاب نعا الا

 69,080 154,527 172,745 226,038 242,063 إيراداا اإلكتتاب

 (12,237) (9,007) (15,955) (7,333) (8,562) صاف  الارالراا الاتكرمة

 607 850 1,611 1,475 1,411 دخل اإلستثااراا

 (66,645) (145,584) (143,856) (206,255) (219,909) ال فقاا نالاصرنفاا األخرى

 (9,195) 786 14,545 13,925 15,003 كافلصاف  فالض/ )عجز( الس ة مل عالااا الت

      عمليات المساهمين

 687 2,071 1,966 4,617 5,631 إجاال  اإليراداا

 (9,195) 707 13,090 12,532 13,503 حصة الاساناال مل فالض عالااا التكافل

 (7,950) (8,361) (4,842) (3,364) (2,760) مصاريف عا ماة نإدارية

 - - - - - الت غال مصرنفاا ما قرل

 (16,458) (5,583) 10,214 13,785 16,374 صافي ربح/ ) خسارة( الفترة 

 (0.65) (0.16) 0.30 0.41 0.48 الربح /) الخسارة(  األساساة نالاخفضة للسها )لاير(
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 الميزانية العمومية : 3.7

م 20/03/3100 م 20/03/3103 م 20/03/3102 (111لاير سعودي )  م 20/03/3112 م 20/03/3101 

      الميزانية العمومية كما في      

      موجودات عمليات التكافل                                

 374,348 545,319 587,886 531,120 505,760 اإلستثااراا نال قم ف  الر  ك                

 35,513 43,918 7,519 24,938 8,408 إشتراكاا ركافل مستاقة، صاف 

 50,164 54,805 55,057 64,864 61,090 م ج داا أخرى

 460,025 644,042 650,462 620,922 575,258 إجمالي موجودات عمليات التكافل

      موجودات المساهمين

 287,475 278,970 319,333 343,735 252,177 اإلستثااراا نال قم ف  الر  ك                

 45,475 48,402 14,837 3,170 2,961 م ج داا  أخرى

 332,950 327,372 334,170 346,905 355,138 إجمالي موجودات المساهمين

 792,975 971,414 984,632 967,827 930,396 إجمالي الموجودات

      مطلوبات عمليات التكافل                                

 26,982 38,546 8,185 11,757 11,383 ذما معام  التكافل، صاف 

 403,180 565,830 616,539 589,386 538,580 اإلحتااطااا الف اة

 29,863 39,587 24,283 18,386 23,795 الارل باا األخرى 

 460,025 643,963 649,007 619,529 573,758 إجمالي مطلوبات عمليات التكافل

 - 79 1,455 1,393 1,500  فائض عمليات التكافل                               

 460,025 644,042 650,462 620,922 575,258 إجمالي مطلوبات وفائض عمليات التكافل

      حقوق ومطلوبات المساهمين

 329,747 221,211 326,203 334,313 344,604 إجاال  حق ق الاساناال

 3,203 0,912 7,967 12,592 10,534 إجاال  مرل باا الاساناال

 332,950 327,372 334,170 346,905 355,138 مالي حقوق ومطلوبات المساهمينإج

 792,975 971,414 984,632 967,827 930,396 إجمالي المطلوبات
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 تحليل النتائج التشغيلية :  2.7

م 3102 (111لاير سعودي ) م 3103   النسبة التغير 

     عمليات التكافل

 %7- (15,428) 222,610 207,182 ترة نمصاريف حامل  نثالق التكافل إجاال  إشتراكاا التكافل الاكت

 %9 19,729 218,202 237,931 صاف  إشتراكاا التكافل الاكتسرة

 %47- (3,704) 7,836 4,132 دخل ارعاب نعا الا

 %7 16,025 226,038 242,063 إجمالي اإليرادات

 %17 1,229 (7,333) (8,562) صاف  الارالراا الاتكرمة

 %4- (64) 1,475 1,411 دخل اإلستثااراا

 %7 13,654 (206,255) (219,909) ال فقاا نالاصرنفاا األخرى

 %8 1,078 13,925 15,003 صافي فائض السنة من عمليات التكافل

     عمليات المساهمين

 %22.0 1,014 4,617 5,631 إجاال  اإليراداا

 %7.7 971 12,532 13,503 لحصة الاساناال مل فالض عالااا التكاف

 %18.0- (604) (3,364) (2,760) مصاريف عا ماة نإدارية

 %18.8 2,589 13,785 16,374 صاف  ربح/ )خسارة( الفترة

 %17.1 0.07 0.41 0.48 الربح / )الخسارة( األساساة نالاخفضة للسها )لاير(

 

 اإلشتراكات :      ( أ

 21مصاريف حامل  ال ثالق للس ة الا تهاة ف  بلغت اإلشتراكاا اإلجاالاة الاكتترة ن

% عل اإلشتراكاا الاكتتب بها 1ملا ن لاير سع د   بإ خفاض  211  ، 2112ديسارر 

  .2112ف   فس الفترة مل عا  

ديسارر  21ملا ن لاير سع د  للس ة الا تهاة ف   221نبلغ صاف  اإلشتراكاا الاكتسرة 

  2112ف  اإلشتراكاا الاكتسرة خالل عا  % عل صا9 ، نراثل زيادة ب سرة 2112

 222ملا ن لاير سع د . نقم سجلت ال ركة إيراداا إكتتاب بلغت  211نالت  بلغت 

ملا ن لاير سع د  خالل عا   220  مقار ة بارلغ 2112ملا ن لاير سع د  ف  عا  

2112.  
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 المطالبات : 

ا ن لاير سع د  باررفاع ب سرة مل 1.1  2112بلغت الارالراا الت  را ركرمنا خالل عا  

  .2112ملا ن لاير سع د  لعا   1% مقار ة بارلغ 11

 ع( اإلستفمارات :

 1.211ملا ن لاير مقابل مرلغ  1.211  2112بلغ ربح اإلستثاار مل عالااا التكافل لعا  

  . 2112ملا ن لاير لعا  

ملا ن لاير سع د   1.021  2112بلغ دخل اإلستثاار مل عالااا الاساناال خالل عا  

ديسارر  21ملا ن لاير سع د  للفترة  الا تهاة ف   2.011مقابل إيراداا إستثاار بلغت 

2112 .  

 د( المصروفات :

 221  2112بلغت حصة عالااا التكافل مل التكالاف نالاصرنفاا األخرى لفترة عا  

  . 2112ملا ن لاير لعا   210ملا ن لاير سع د  مقار ة بارلغ 

ل الجمير بالذكر أن مصرنفاا نركالاف ال ركة رقع ضال الاازا اة الاخصصة لكال نم

 الفتررال الاذك ررال أعاله. 

 ، فقم سجلت عالااا التكافل فالض صاف  بلغ 2112ديسارر  21بال سرة للس ة الا تهاة ف  

 تهاة ملا ن لاير سع د  للفترة الا 12ملا ن لاير سع د  مقار ة بفالض صاف  نقمره  11

  . 2112ديسارر  21ف  

 2.0  2112بلغت الاصرنفاا العامة نالاصرنفاا اإلدارية لعالااا الاساناال خالل عا  

ديسارر  21ملا ن لاير سع د   للفترة الا تهاة ف   2.2ملا ن لاير سع د  مقار ة بارلغ 

2112 .  

 هـ( الربح / الخسارة :

ملا ن لاير سع د  مقار ة بصاف   16.374  صاف  ربح بلغ 2112سجلت ال ركة ف  عا  

  . 2112ديسارر  21ملا ن لاير سع د  للفترة الا تهاة ف   12.111ربح بارلغ 

لاير  1.21لاير سع د  مقابل ربح  1.21  2112بلغ الربح األساس  للسها ال احم لعا  

  .2112ديسارر  21سع د  للسها ال احم للفترة الا تهاة ف  
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 لربح مقار ة بالعا  السابق الح التال :يع د سرب راقاق ا

التحسننفي ننبيوسننكيليتانننتجاياليوتبننمجياننتفياننلايئيالتنم ننايال ننم جبيا سننت يملتاي اجي -

 الد  اياللاحدةيلالد  مجياليتنللة

 %.16التفمعيدخايا ست يملياوسااي -

تينوجيالالناييفيخالاياللقمااياليحنيايعجىياليصلل مجيالتاغتجتاييفيخفضي -

 2112%يخالايعممي20مجيه هياليصلل 

ي%.1اوساايي2112التفمعي بياتلاداجيا نتتمكيل ممي -
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 الشركات التابعة والتوزيع الجغرافي ألنشطة العمل : - 8

ا أن م  د ال رالك شدركة سداب للتكافدل أ  فدرنع فد  ال قدت الااضدر. كادا ال رالدك ال دركة أ  

ربادة السدع دية. نفاادا يلد  رالادل أص ل أن أ  درة متداجرة أن أ  درة رجاريدة خدارج الاالكدة الع

إلجاددال  اإلشددتراكاا الاكتتددب بهددا مصدد فة حسددب شددرياة العاددالء نالت زيددع الجغرافدد  أل  ددرة 

 العال :

المنطقة  الشرائح )القيم بآالف الرياالت السعوديه( السنة

 الوسطى

المنطقة 

 الشرقية

المنطقة 

 الغربية

المجموع 

 الكلي

 م 2013

 تتبةإجمالي اإلشتراكات المك

 100,811 38,002 37,254 25,556            التكافل العالل  لوفراد

 29,498 3,478 2,857 23,164 التكافل العا 

 52,775 5,864 2,077 44,834 التكافل العالل  للاجا عاا

 م 2012

 إجمالي اإلشتراكات المكتتبة

 111,588 43,212 35,403 32,973   التكافل العالل  لوفراد

 35,220 3,599 3,186 28,435 التكافل العا 

 54,516 5,386 1,553 47,578 التكافل العالل  للاجا عاا

 م 2011 

 إجمالي اإلشتراكات المكتتبة

 180,612 72,585 49,868 58,159 التكافل العالل  لوفراد

 34,862 3,955 3,483 27,424 التكافل العا 

 30,209 5,131 682 24,396 عااالتكافل العالل  للاجا 

 م  2010

 إجمالي اإلشتراكات المكتتبة

 256,548 108,481 84,216 63,851 التكافل العالل  لوفراد

 41,528 4,235 4,964 32,229 التكافل العا 

 47,532 4,613 1,220 41,699 التكافل العالل  للاجا عاا

 م 2009

 إجمالي اإلشتراكات المكتتبة

 293,863 115,303 91,032 87,528 كافل العالل  لوفرادالت

 35,934 4,196 3,419 28,319 التكافل العا 

 33,715 932 1,294 31,489 التكافل العالل  للاجا عاا

التكا ل العا ل  ل  راد           

المنطقة الو ط  المنطقة ال ر ية المنطقة ال ر ية

التكا ل العا 

المنطقة الو ط  المنطقة ال ر ية المنطقة ال ر ية

التكا ل العا ل  للمجمو ا 

المنطقة الو ط  المنطقة ال ر ية المنطقة ال ر ية
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 المعايير المحاسبية :  - 2

هدا، ساب للتكافل مؤسسة مالاة رخضدع إلشدراف مؤسسدة ال قدم العربد  السدع د  نرلتدز  بت جاهار

نعلاة فقم را إعماد الك  ف الاالادة لل دركة نفقدا  للاعدايار المنلادة الخاصدة بالتقدارير الاالادة نفقدا  

لت جاهاا الاؤسسة ف  نذا ال أن، نلا يدتا إعدمادنا نفقدا  للاعدايار الصدادرة عدل الهاادة السدع دية 

مدال  علدح القد الا للاااسرال القا   اال. نرؤكم ال ركة عدم  نجد د أ  فرنقداا ج نريدة أن أثدر 

 الاالاة  تاجة إلعمادنا نفقا  للاعايار المنلاة عل معايار الاااسرة السع دية. 

 

 أرباح المساهمين:  - 01

  . نال ي جم لمى ال ركة أ  2112لا رتا الت صاة بت زيع أية أرباح للاساناال عل العا  الاال  

مل مسانا  ال ركة عل أ  حق ق لها ف   معل ماا عل أ   ررراراا  أن إرفاقاا ب أن ر ازل أيا  

 األرباح.

 

 سياسة توزيع األرباح :  - 00

رست م سااسة ال ركة ف  ر زيع األرباح علح التعلاااا الصادرة ف  الجهاا اإلشدرافاة نعلدح مدا 

( مل ال ظا  األساس  لل ركة نباسب ذلك فإن أرباح الاساناال ر زع حسب 22رضا ته الاادة )

 التال :

 رج ب الزكاة نضريرة المخل الاقررة بعم احتسابها.   -1

%( مددل األربدداح الصددافاة لتكدد يل إحتادداط   ظددام ، نيجدد ز 21يج ددب مددا مقددماره )  -2

للجاعاة العامة العادية نقدف ندذا التج ادب  متدح مدا بلدغ اإلحتاداط  الادذك ر إجادال  

 رأس الاال الامف ع.

راح مجلددس اإلدارة أن رج ددب  سددرة ما يددة مددل للجاعادة العامددة العاديددة ب دداءا  علددح إقتد   -2

األرباح الس  ية الصافاة لتكد يل إحتاداط  إضداف  نرخصاصده لغدرض أن أغدراض 

 .معا ه رقررنا الجاعاة العامة

%( مددل رأس الاددال 1يدد زع مددل الردداق  بعددم ذلددك دفعددة أنلددح للاسدداناال ال رقددل عددل )   -2

 .الامف ع
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ال كاصة فد  األربداح أن ياد ل إلدح حسداب األربداح ي زع الراق  بعم ذلك علح الاسانا   -1

 الارقاة.

يجدد ز بقددرار مددل مجلددس اإلدارة ر زيددع أربدداح دنريددة رخصددا مددل األربدداح السدد  ية    -0

الدد اردة أعدداله نفددق للق اعددم الا ظاددة لددذلك نالصددادرة مددل  (2الااددمدة فدد  الفقددرة )

 الجهاا الاختصة

 

 بارالتنفيذيين : مزايا ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وك - 03

رتاددمد الاكافدد ا الامف عددة ألعضدداء مجلددس إدارة ال ددركة أن أعضدداء اللجددان نفددق األطددر التدد  

حددمدرها التعلاادداا الصددادرة مددل الجهدداا اإلشددرافاة ننفددق مددا جدداء فدد   ظددا  ال ددركة األساسدد  ، 

ارة ني ضح الجمنل التال  رفصال الاكاف ا نالتع يضاا التد  جدرى دفعهدا ألعضداء مجلدس اإلد

 نكرار الت فاذيال ف  ال ركة:

با جب إرفاق خاص فقم ر ازل أعضاء مجلس اإلدارة غار الت فادذيال الدذيل ياثلد ن الاسداناال * 

( أعضداء بادا  1نعدمدنا ) HSBC ) الاؤسسال لل ركة )الر ك السع د  الرريردا   نمجا عدة 

ف  الاص ل علح بمالا الاض ر نالاكاف ا السد  ية  ظادر فاها رلاس مجلس اإلدارة عل حقها 

  إستارارا  م ها لدمعا ال دركة نأ  درتها. 2112م اركتها ف  عض ية الاجلس عل العا  الاال  

أ  مل أعضاء مجلدس اإلدارة الاسدتقلال أن أحدم  إرفاق ر ازل با جرهنال ي جم أ  ررراب آخر أن 

 ا مستاقة.لت فاذيال عل أ  مزايا أن مكاف كرار ا

 

 

من كبار التنفيذيين بمن فيهم  5ما حصل علية  أعضاء مجلس اإلدارة م )لاير سعودي(3102

 الرئيس التنفيذي والرئيس المالي
 المستقلين *غير التنفيذيين التنفيذيين

  3,715,393       - - - رنارب نرع يضاا

 - 49,500 - - بمالا حض ر

 466,575 360,000 - -   يةمكاف ا س

 - - - - برامم ح افز

 - - - - أخرى
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 عقود و معامالت فيها مصلحة مع الجهات  ات العالقة :    - 02

راثل الجهاا ذاا العالقة كرار الاساناال، نأعضاء مجلس اإلدارة، نكرار م ظف  اإلدارة، 

أن ممارة  رلاسا ن فاها، نم   ا أخرى ممارةنشركاا يعترر الاسانا ن بال ركة الاالك ن ال

، نررى اإلدارة نمجلس اإلدارة بأن علاها نذه الجهاا رأثارا  ناما   بص رة م تركة أن راارس

نفااا  جااع رلك الاعامالا قم رات ب فس ال رنط الاررقة علح الاعامالا مع األطراف األخرى

  .2112يل  رفصاال  لتلك الاعامالا خالل العا  

 

 المعامالت مع الجهات  ات العالقة : ( أ

 مدة العقد انـــــالبي
لس اإلدارة صاحب عضو مج

 العالقة

3102 

 بآالف الرياالت السعودية

3103 

 بآالف الرياالت السعودية

 (0اإلشتراكات )

 س    الر ك السع د  الرريرا   )ساب(

 فؤاد باران  -

 ماجم  جا -

 ديفام دي  -
113221 293912 

شركة أمالك العالااة للتر ير نالتا يل 

 العقار 
 991 221 عرم  اله يش - س   

 مطالباتال

 س    الر ك السع د  الرريرا   )ساب(

 فؤاد باران  -

 ماجم  جا -

 ديفام دي  -
103211 123222 

شركة أمالك العالااة للتر ير نالتا يل 

 العقار 
 - - عرم  اله يش - س   

 (3تكاليف اإلكتتاب )

 س    نكالة ساب للتأمال الاامندة

 فؤاد باران  -

 ماجم  جا -

 ديفام دي  -
113111 123911 

 (2إدارة صناديق إستفمارية )

HSBC  س    السع دية العرباة الاامندة 

 فؤاد باران  -

 ماجم  جا -

 ديفام دي  -

 زيل الميل اسااق -

 ناربال كارلكت -

2113110 1193012 

 (4المصاريف األخرى )

     الر ك السع د  الرريرا   )ساب(

ركلفة صاا ة أجهزة رق اة  -

 الاعل ماا
 س   

 فؤاد باران  -

 م  جاماج -

 ديفام دي  -

13212 13011 

 121 211 ال فقاا العامة -
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ر تال اإلشتراكاا ف  الجمنل السابق علح رفاصال لعمد مل العق د الت  كا ت ال ركة طرفا   (1)

فاها مع جهاا  ذاا عالقة. نر ال عق د رأمال مختلفة مع  شركة أمالك العالااة للتر ير 

نالت  رات ب فس ( 221) الرريرا   )ساب( بقااةنالتا يل العقار  نالر ك السع د  

 ال رنط الاررقة عل  الاعامالا مع الجهاا اآلخرى.

ر ال ركالاف اإلكتتاب  ل العا الا الت  دفعتها ال ركة ل ركة نكالة ساب للتأمال  (2)

الاامندة، ن ن  شركة ذاا مسا لاة مامندة مال كة للر ك السع د  الرريرا   )ساب(. 

اط ال ركة الرلاس  ف  العال ك كال رأمال حصر  ل ركة ساب للتكافل حسب نيتاثل   

 اإلرفاقاة الاررمة بال الررفال. 

السع دية العرباة الاامندة  ف  ادارة  HSBCرتاثل ادارة ص اديق االستثاار مل قرل شركة  (2)

 ية.استثااراا حالة نثالق التكافل العالل  لالفراد ف  ص اديق االما ة االستثاار

ر تال لالاصاريف األخرىل علح ركالاف خمماا مختلفة با جب إرفاقاة إدارة مررمة بال  (2)

الر ك السع د  الرريرا   )ساب( نال ركة. نبا جب نذه االرفاقاة، يق   الر ك السع د  

الرريرا   )ساب( بتقميا خمماا ر غالاة لل ركة باا ف   ذلك إستخما  الا ج داا الثابتة 

 التاتاة الخاصة بتق اة الاعل ماا مقابل مرلغ متفق علاه مل قرل الررفال.نالر اة 

 

 أرصدة الجهات  ات العالقة : ( ب

 المبالغ المستحقة من الجهات  ات العالقة : .0

 

 البيــان

 م 2013

 بآالف الرياالت السعودية

 م2012

  بآالف الرياالت السعودية

 

 انا نالاس عالااا التكافل الاسانا ن عالااا التكافل

  مسانا ن، نأعضاء مجلس اإلدارة، نكرار م ظف  اإلدارة

- 

-  

470 

- 

م   ا ممارة، ممارة بص رة م تركة أن م   ا ياارس  

 علاها رأثارا  ناما  مل قرل الجهاا ذاا العالقة

110 368 110 368 

 368 580 368 580 المجموع
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 المبالغ المستحقة إلى الجهات  ات العالقة :

  

إن األرصمة القالاة بتاريخ إعماد الق الا الاالاة غار مضا  ة نغار مررررة بعا الا.  -

 نساتا السماد  قما . 

 لا يج ب مخصص لال خفاض ف  القااة بتاريخ إعماد الق الا الاالاة.  -

ز الاال  للجهة ذاا يتا إجراء مراجعة بتاريخ إعماد الق الا الاالاة نذلك بفاص الارك -

 العالقة نالس ق الذ  رعال فاه الجهة ذاا العالقة.

 

 المدفوعات النظامية : - 04

 ال درعاة الزكداة مدل جلهدا فد   2013خدالل ال دركة علدح الاستاقة ال ظاماة الامف عاا رت كل

 لغالاردا نكدذلك اإلشدرافاة للجهداا ردمفع التد  اإلشدراف ركدالاف فد  نكدذلك الاسدتاقة نالضريرة

 فد  للعداملال التدأمال إشدتراكاا راثدل نالتد  اإلجتااعادة للتأما داا العامدة للاؤسسدة الامف عدة

 ال ظاماة : الامف عاا بكل إيضاح نالتال  ال ركة،

 م3103 م3102 البيان

 4,067,268 4,367,572 الزكاة

 1,141,612 1,235,497 الضريرة الاستقرعة

 1,130,982 1,787,851 ضريرة المخل

 1,105,414 1,042,404 لتأما اا اإلجتااعاةا

 2,200 - الهااة العامة لإلستثاار

 10,200 10,200 الغرفة التجارية

 464,014 419,624 مؤسسة ال قم العرب  السع د 

 7,921,690 8,863,148 المجمـوع

 

 

 ـانالبيـ

 م 2013

 بآالف الرياالت السعودية

 م2012

عالااا  الاسانا ن عالااا التكافل  بآالف الرياالت السعودية

 التكافل

 الاسانا ن

مسانا ن، نأعضاء مجلس اإلدارة، نكرار م ظف  

 اإلدارة

145 - 131 35 

م   ا ممارة، ممارة بص رة م تركة أن م   ا  

 الجهاا ذاا العالقة ياارس علاها رأثارا  ناما  مل قرل

- - - - 
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وصااف ألي مصاالحة تعااود إلااى أعضاااء مجلااس اإلدارن و كبااار التنفيااذيين و  - 05

 في أسهم أو أدوات دين الشركة : أقربائهم 

 

لا رتلق ال دركة خدالل العدا  أ  اشدعاراا مدل الاسداناال أن األشدخاص ذن  العالقدة بخصد ص 

رعلااداا اإلفصداح التد  اسدت ما ه ترغار  سرة ملكادتها فد  أسدها ال دركة نذلدك حسدب مدا رتضدا 

ح الجدمانل التالادة نصدفا  علاها ق اعم التسجال ناإلدراج الصادرة مل نااة الس ق الاالاة، نر ضد

بالاصدددالح التددد  رعددد د لكردددار الاسددداناال نألعضددداء مجلدددس اإلدارة نكردددار الت فادددذيال بال دددركة 

 نأزناجها نأب اءنا القصر ف  أسها نأدناا الميل:

 

  م :3102خالل العام  أعضاء مجلس اإلدارة ( أ

عاة العا ماة الت   ، فقم قامت الجا 12/1/2112حاث ا تهت دنرة مجلس اإلدارة الثا اة ف  

  بإعادة إ تخاب  فس األعضاء لعض ية مجلس  12/1/2112نـ الا افق  2/1/1222عقما ف 

   نلامة ثالث س  اا ماالدية. 11/1/2112اإلدارة ف  دنرره الثالثة الت  بمأا ف  

 اسم من تعود له المصلحة
 صافي التغيير خالل العام نهاية العام بداية العام

 نسبة الملكية عدد األسهم ملكيةنسبة ال عدد األسهم سبة الملكيةن عدد األسهم

 % 1.11 0 % 1.11 0 % 1.11 0 األستاذ فؤاد عرمال ناب باران  *

 % 1.11 0 % 1.11 0 % 1.11 0 السام ديفام دي 

 %1.11 1 %1.11 1 %1.11 1 السام ناربل كارلكت

 % 1.11 0 % 1.11 1,105 % 1.11 1,105 األستاذ عرم   إبراناا اله يش 

 % 1.11 0 % 1.11 13111 % 1.11 13111 األستاذ حسا  عرم  الاقال

 % 1.11 0 % 1.11 1,000 % 1.11 1,000 األستاذ ي سف أحام الر رشام

 % 1.11 0 % 1.11 0 % 1.11 0 األستاذ ماجم كاال الميل  جا

 %1.11 1 %1.11 1 %1.11 1 السام زيل الميل أسااق

فؤاد عرمال ناب باران  الح رحاة   رعالح ف   األستاذا تقل رلاس مجلس اإلدارة اث نح *

ي سف أحام الر رشام رلاسا   األستاذرا رعاال فقم  ،  21/11/2112نـ الا افق  22/1/1221

 .  19/12/2112نـ الا افق  10/2/1221بتاريخ   لاجلس اإلدارة
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  : كبار المسئولين التنفيذيين ( ب

 تعود له المصلحةاسم من 
 صافي التغيير خالل العام نهاية العام بداية العام

 نسبة الملكية عدد األسهم نسبة الملكية عدد األسهم نسبة الملكية عدد األسهم

 % 1.11 0 % 1.11 0 % 1.11 0 األستاذ ماام المنيس *

 % 1.11 0 % 1.11 0 % 1.11 0 السام أدريان فالنرز

 % 1.11 1 % 1.11 1 % 1.11 0 لهرال األستاذ أحام حسال ا

نددـ  12/2/1221فدد   مددع ال ددركة مااددم آل دنيددس األسددتاذالاددمير الاددال  *إ تهددت عالقددة عاددل 

 ب اء  علح اإلستقالة.   10/12/2112الا افق 

 

وصف ألي مصلحة في فئة األسهم  ات األحقية في التصويت تعاود ألشاخا   - 06

ار التنفيااذيين و أقربااائهم( قااامو باا بال  كبااو الشااركة )عاادا أعضاااء مجلااس إدارة

 الشركة : 

 : كبار المساهمين

 اسم من تعود له المصلحة
 صافي التغيير خالل العام نهاية العام بداية العام

عدد  لملكيةانسبة  عدد األسهم نسبة الملكية عدد األسهم

 األسهم

 نسبة الملكية

 %1.11 1 %22.11 11,050,000 %22.11 11,050,000 )ساب( الر ك السع د  الرريرا  

 %1.11 1 %21.11 10,540,000 %21.11 10,540,000 ب  ف  القابضة HSBCمجا عة 

  للمجلس : أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة - 07

 تشكيل مجلس اإلدارة : ( أ

ا سد  ا 2يتا ا تخدابها نرعااد ها لدمنرة مدمرها  ( أعضاء1ثاا اة ) مل مجلس إدارة ال ركة يت كل

مجا عدة  يادثالن نعضد يل )سداب(، الر دك السدع د  الرريردا   يادثالن م ها عضد يل ماالدية،

(HSBC)   عمد األعضداء الااثلدال ألشدخاص إعترداريال  بااث يك ن ،با هاا فااا نعض ا  ناحما

، نيت دكل مجلدس األعضداء الاسدتقلال مدل ( أعضداء الاكالدال للاجلدس ندا2) ـن الد، أعضاء (1)

مل األعضاء التالادة أسدااؤنا نالدذيل صد فت عضد يتها     21/12/2112كاا ف  إدارة ال ركة 

 ( مل اللاة ح كاة ال ركاا الصادرة عل نااة الس ق الاالاة: 2باسب ما جاء ف  الاادة )
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 أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاليين

 سم عضو مجلس اإلدارةا

 تصنيف العضوية
التي الشركات المساهمة  األخرى خالف الشركة 

 مستقل يشغل عضو المجلس عضوية مجلس إدارتها
غير 

 تنفيذي
 تنفيذي

 الر ك السع د  الرريرا   )ساب(  √  األستاذ فؤاد عرم ال ناب باران  )رلاس مجلس اإلدارة(*

 الر ك السع د  الرريرا   )ساب(   √  السام ديفام دي 

   √  األستاذ ماجم كاال الميل  جا

 ام الر رشاماألستاذ ي سف أح

  (19/12/2112)رلاس مجلس اإلدارة مل 
√    

   √ األستاذ عرم   ابراناا اله يش
 لعقار  اشركة أمالك العالااة للتر ير نالتا يل  -

 شركة إرقان كاباتال -

 شركة اإلرفاق للص اعاا الاميمية -

    √ األستاذ حسا  عرم  الاقال

   √  السام زيل الميل إسااق

   √  سام ناربل كارلكتال

 

فؤاد عرمال ناب باران  الح رحاة   رعالح ف   األستاذا تقل رلاس مجلس اإلدارة *

 . 21/11/2112نـ الا افق  22/1/1221

 

 إجتماعات مجلس اإلدارة: ( ب

( إجتااعاا، نيرال الجمنل التال  باا اا لكل 2  عقم مجلس إدارة ال ركة ) 2112خالل العا  

 نسجل حض ر األعضاء:اإلجتااعاا 

 عضو مجلس اإلدارة

 م 3102اإلجتماعات المنعقدة خالل العام 
مجموع 

 الحضور
 الرابع الفالث الفاني األول مالحظات

08/2 02/5 33/2 06/03 

      2 األستاذ فؤاد عرم ال ناب باران *

      2 السام ديفام دي 

      2 األستاذ ي سف أحام الر رشام

      2 األستاذ   إبراناا اله يش

      2 األستاذ ماجم كاال الميل  جا

     2 × األستاذ حسا  عرم   الاقال

     2 × زيل الميل أسااقالسام 

      2 ناربل كارلكتالسام 

  %111 %111 %111 %11  سرة الاض ر

فؤاد عرمال ناب باران  الح رحاة   رعالح ف   ذاألستا*ا تقل رلاس مجلس اإلدارة 

 . 21/11/2112نـ الا افق  22/1/1221
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 لجان مجلس اإلدارة: (ع 

ا سجاما  مع الض ابط اإلشرافاة ن ظا  ال ركة األساس  نالت  رترلب قادا  مجلدس اإلدارة بت دكال 

لج دة الاراجعدة،  ( لجدان رلاسداة نند 2عمد م اسب مل اللجان، فقدم شدكل مجلدس إدارة ال دركة )

نلج دة الترشداااا نالاكافد ا، ناللج ددة الت فاذيدة ، نالتدال  نصدف بتلددك اللجدان نمهامهدا نباا دداا 

 ر كالها ناجتااعارها:

 : ةــة المراجعـلجن

( أعضاء أحمنا عضد  مجلدس إدارة مسدتقل نالعضد يل اآلخدريل مدل خدارج 2رتك ن اللج ة مل )

ته )ق اعدم إختادار أعضداء لج دة الاراجعدة نمدمة عضد يتها الاجلس، نرهتا اللج دة نفقدا  لادا رضدا 

نأسل ب عالها( الت  أقررها الجاعاة العامة لل دركة باإلشدراف علدح إدارة الاراجعدة الماخلادة فد  

ال ركة نالتاقق مل ممى فاعلاتها ف  ر فاذ األعاال نالاها  الت  يادمدنا الاجلدس نرقاداا ندراسدة 

اذ اإلجددراءاا التصددااااه للاالحظدداا الدد اردة فاهددا نالت صدداة رقددارير الاراجعددة الماخلاددة نإ فدد

لاجلس اإلدارة بتعاال الاااسرال القا   اال نراميم أرعابها نالتأكم مل إستقاللاتها نمتابعة أعاالها 

نإعتااد أ  عال خارج  راق أعاال الاراجعة نكدذلك مالحظدارها علدح القد الا الاالادة نمتابعتهدا 

لاددة الربددع سدد  ية نالسدد  ية قرددل عرضددها علددح مجلددس اإلدارة نالسااسدداا ندراسددة القدد الا الاا

الاااسراة الاترعة نإبدماء الدرأ  نالت صدااا ح لهدا، نرتكد ن اللج دة مدل كدل مدل األسدتاذ/ عردم  

إبددراناا الهدد يش )رلاسددا( نعضدد ية كددل مددل األسددتاذ/ نلاددم عرددمالعزيز كاددال ناألسددتاذ/ سددام  

 ( إجتااعاا نفقا  للتال :1  ) 2112للج ة خالل العا  عرمالسال  ننارة نقم عقما ا

 الصفة عضو اللجنة

 م 3102اإلجتماعات المنعقدة خالل العام 

 الخامس الرابع الفالث الفاني األول مجموع الحضور

08/3 05/4 33/7 8/01 05/03 

      1 رلاس األستاذ عرم   إبراناا  اله يش

     2 × عض  العزيز كاالاألستاذ نلام عرم 

      1 عض  األستاذ سام  عرمالسال  ننارة

 

 : للجنة التنفيذيةا

( أعضاء مل أعضاء مجلس اإلدارة نرهتا باراجعة إستراراجاة العادل 2رت كل اللج ة الت فاذية مل )

إعتاداد العقد د  نرفعها لاجلس اإلدارة ن مراجعة نإعماد الت صااا لخردة العادل السد  ية، ن كدذلك
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حسب رف يض مجلس اإلدارة، نايضدا  مراجعدة    ن رقاداا الخسدالر ال ارجدة عدل األعادال الت دغالاة، 

نأ   أعاددال أخددرى يكلفهددا بهددا مجلددس اإلدارة، نرتكدد ن اللج ددة مددل كددل مددل األسددتاذ/ ي سددف أحاددم 

،  اسدااقل الدميل الر رشام )رلاسا( نعض ية كل مل األسدتاذ/ ماجدم كادال الدميل  جدا ناألسدتاذ/ زيد

 ( إجتااعاا نفقا  للتالح: 1  ) 2112نقم عقما اللج ة خالل العا  

 الصفة عضو اللجنة

 م 3102اإلجتماعات المنعقدة خالل العام 

 الخامس الرابع الفالث الفاني األول مجموع الحضور

35/3 32/4 05/7 33/2 06/03 

      1 رلاس األستاذ ي سف أحام الر رشام

      1 عض  األستاذ ماجم كاال الميل  جا

  ×   × 2 عض  زيل الميل أسااق السام

 

 : لجنة الترشيحات والمكافآت

( أعضاء مل أعضاء مجلس اإلدارة غار الت فاذيال نالاسدتقلال نرتضدال مهدا  2رت كل اللج ة مل )

لج ددة الترشدداااا نالاكافدد ا نمددمة ن مسددا لااا اللج ددة نفقددا  لاددا نرد فدد  ق اعددم إختاددار أعضدداء 

عض يتها نأسل ب عالها الت  أقررها الجاعاة العامة لل دركة إعتاداد السااسداا نالاعدايار للترشدح 

لعض ية مجلس اإلدارة ن كردار الت فادذيال نالتأكدم مدل  زاندة أعضداء الاجلدس ن كدذلك رقد   اللج دة 

قددمراا ألعضدداء مجلددس اإلدارة،  بددإجراء مراجعددة سدد  ية لإلحتااجدداا الارل بددة مددل مهدداراا ن

نالتأكدددم مدددل إسدددتقاللاة األعضددداء الاسدددتقلال، نمراجعدددة ناكدددل مجلدددس اإلدارة نرفدددع ر صدددااا 

بددالتغااراا التدد  ياكددل إجراؤنددا ن راميددم ج ا ددب الضددعف نالقدد ة فدد  الاجلددس نإقتددراح معالجتهددا 

لت فادذيال، نرتكد ن ننضع سااساا التع يضاا نالاكاف ا لكٍل مل أعضاء مجلدس اإلدارة ن كردار ا

اللج ة مل كل مل األستاذ/ فؤاد عرمال ناب باران  )رلاسا( نعضد ية كدل مدل األسدتاذ/ ديفادم ديد  

  خلفدا  لوسدتاذ/ فدؤاد  11/12/2112ناألستاذ/ حسا  عرم  الاقال نالذ  أ تخب كرلاسا  للج ة ف  

 21/11/2112ندـ الا افدق  22/1/1221عرمال ناب باران  الذ  ا تقل الح رحادة   رعدالح فد  

 ( إجتااعاا نفقا  للتالح: 2  ) 2112 ،  نقم عقما اللج ة خالل العا  

 الصفة عضو المجلس

 م 3102اإلجتماعات المنعقدة خالل العام 

 الفاني األول مجموع الحضور

08/2 00/03 

   1 رئيس األستاذ فؤاد عرم ال ناب باران 

   2 عضو ديفام دي  السام

  1 × / رئيسعضو األستاذ حسا  عرم   الاقال
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 : العقوبات والجزاءات والقيود النظامية - 08

راددارس ال ددركة أعاالهددا نفددق مددا رقتضدداه الدد ظا ناللدد الح نالتعلاادداا الصددادرة عددل الجهدداا 

    لا رفرض أ  عق باا أن جزاءاا أن قا د  ظاماة علح ال ركة 2112اإلشرافاة، نخالل العا  

 مل قرل أ  جهة إشرافاة أن ر ظاااة.

 : حوكمة الشركة - 02

 أسباب عدم التطبيق نص المادة رقم المادة في الالئحة

 / فقره نـ 11الاادة 

 

نل ن ضعت سااسة مكت بة ر ظا العالقة مع 

أصااب الاصالح مل أجل حاايتها نحفظ 

ب جه   –حق قها، بااث رغر  نذه السااسة 

  -اآلر : –خاص 

 ساناة ال ركة اإلجتااعاة.م -1

مسانااا ال ركة  عامة رعالم نراكا قامت ال ركة ب ضع سااسة

عرضها ج ة الاختصة راهاما  للاإلجتااعاة نيجر  دراستها مل قرل ال

 . عل  مجلس اإلدارة إلقرارنا

 

 المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية : -31

فاعلاة إجراءاا الرقابة الماخلاة الت  ا تهجتها ال ركة خالل عا  أكما  تالم الاراجعة الس  ية 

 ، كاا أظهرا أن  ظا  الرقابة الماخلاة نالتاكا بالاخاطر الذ  رررقة ساب للتكافل أ عم 2112

علح أسس سلااة نرا ر فاذه بكفاءة نفعالاة لضاان مصماقاة التقارير الاالاة نالت افق مع الل الح 

 الاررقة.

دارة الاراجعة الماخلاة بأ ه ال ر جم أ  رافظاا أن قا د للاص ل علح الاعل ماا أن نر قر إ

ال ثالق أن السجالا، نلا يترال نج د أ  مالحظاا ج نرية خالل إجراءاا الرقابة الماخلاة 

 لل ركة.

اة نرق   لج ة الاراجعة بتقااا ركامل نكفاية نذا ال ظا  ب كل دنر . نيسعح  ظا  الرقابة الماخل

الذ  ر رف علاة إدارة الاراجعة الماخلاة إلح ر فار ضاان بأن نسالل التاكا نالرقابة داخل 

ال ركة م اسرة للام مل الاخاطر، نأن عالااا الا كاة كافاة لتاقاق أنماف ال ركة نيتا ذلك 

الاة عل طريق مراجعة مختلف العالااا الت غالاة باا فاها مراجعة الارالراا نرقميا رقارير رفص

ب كل دنر  للج ة الاراجعة نرص راا إدارة ال ركة للال ل الاقترحة، نأخرار الاجلس 

 ب أ ها.
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 مراقبي الحسابات الخارجيين : - 30

قددرار   علددح  12/1/2112نددـ الا افددق  2/1/1222نافقددت الجاعاددة العامددة التدد  عقددما بتدداريخ  

مااسددر ن نمراجعدد ن قددا   ا ن( الفدد زان نالسددمحان ) KPMGمجلددس اإلدارة بالتاميددم للسددادة 

الا افقدة علدح رعادال السدادة/ بد  كادا رادت   .2112لاراجعة الق الا الاالاة للربع األنل مل العا  

دابلا  سد  ن السدادة/ شدركة الدمار لتدمقاق الاسداباا كاراقرد  الاسداباا لاراجعدة القد الا الاالادة 

   نراميم أرعابها.2112لعا    نالربع األنل مل ا2112نالتقارير الربع س  ية للعا  

 

 التأكيدات واإلقرارات :  - 33

 -: هتؤكد شركة ساب للتكافل أن (أ 

 2112العا  ف  أية قرنض خالل  ال ركة  لا رمخل   . 

  أية إستثااراا أن ر  ئ أ  احتااطااا لازايا الا ظفال. ال ركةلا ر ظف 

  أن أ  أنراق مالاة رعاقميدة أن لا رقا ال ركة بإصمار أن م ح أ  أدناا ديل قابلة للتا يل

 .  2112مذكراا حق أكتتاب أن حق ق م ابهة خالل الس ة الاالاة 

  لددا رقددا ال ددركة بإصددمار أن مدد ح أ  حقدد ق را يددل أن اكتتدداب با جددب أدناا ديددل قابلددة

 .للتا يل إلح اسها، أن حق ق خاار أن مذكراا حق إكتتاب أن حق ق م ابهة

 راء أن إلغاء أ  أدناا ديل قابلة لإلسترداد.لا رقا ال ركة بإسترداد أن ش 

 

حساب  واألخرى  ات العالقاة  جهاتكما ويؤكد مجلس اإلدارة للمساهمين وال (ب 

 -ومن كافة النواحي المادية ما يلي: التامة معرفته

 بال كل الصااح.أعما سجالا الاساباا  أن 

  بفاعلاةن فذ أن  ظا  الرقابة الماخلاة أعم علح أسس سلااة. 

 ال ي جم أ  شك يذكر ف  قمرة ال ركه علح م اصلة   اطها. أ ه 

   أ  عقم كا ت ال ركة طرفا  فاة ن ر جم أن كا  ت ر جم فادة    2112ال ي جم خالل العا

مصلاة ج نرية آل  مل أعضاء مجلس اإلدارة أن الرلاس الت فاذ  أن الادمير الادال  أن 

ف  رراان الاعامالا مع الجهداا ذاا أل  شخص ذ  عالقة بأ  م ها. ما عما مارا ذكرة 

 العالقة ف  نذا التقرير. 
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 : ةــــــــالخاتم

عرب مجلس إدارة شركة ساب للتكافل عل شكره نرقميره لعااللده األعدزاء علدح ثقدتها، نلجاادع ي  

، كادا يسدجل الاجلدس رقدميره  جاح ال دركة نإسدتاراريتهاالاساناال الكرا  الذيل كا  ا المافع ف  

م س ب  ال ركة مل إدارة نعاملال علح جه دنا الت  بذل نا لتاقاق اإل جدازاا ن ال تدالم لجااع 

 الجامة خالل العا .

 

 

 

 

 


