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 م 2014تقرير مجلس اإلدارة لعام 
الس��نوي للس��نة  التقري��ريس�ر مجل��س إدارة ش��ركة س��اب للتكاف�ل أن يق��دم للس��ادة المس��اهمين الك�رام 

متضمناً أهم التطورات والنتائج المالية وأنش�طة التش�غيل  م 2014ديسمبر  31 المالية المنتهية في
 دقق���ة واإليض���احات وتقري���ر مراقب���ى الحس���اباتواإلفص���احات، ومرفق���اً ب���ه الق���وائم المالي���ة الم

 .نيالخارجي

 المقــدمــة
  60شركة ساب للتكافل هي شركة سعودية مساهمة تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم م/

م. وقد باشرت الشركة سنتها المالية األولى بعد 11/10/2006هـ الموافق 18/9/1427بتاريخ 
م بالموافقة 15/5/2007هـ الموافق 27/4/1428خ )  بتاري108صدور القرار الوزاري رقم (

تجاري رقم السجل العلي تأسيس الشركة. وتعمل الشركة في المملكة العربية السعودية بموجب 
ترخيص الم، و6/6/2007هـ الموافق 20/05/1428صادر من الرياض في ال 1010234032

هـ الموافق 29/8/1428وتاريخ  5/20079مؤسسة النقد العربي السعودي رقم الصادر من 
، للحماية واالدخار والتأمين العامم، والذي يخول الشركة ممارسة أنشطة التأمين 11/9/2007

 م لمدة ثالث سنوات .08/07/2013هـ الموافق  29/08/1434تم تجديده في الذي و

سهماً  34,000,000لایر سعودي مقسم إلى  340,000,000يبلغ رأس مال الشركة المدفوع  
وقد اكتتب المساهمون المؤسسون البنك  ،سعودية للسهم الواحد رياالت 10اسمية وقدرها  بقيمة

سهماً مقابل اشتراكات  22,100,000بعدد  ،HSBCالسعودي البريطاني (ساب) ومجموعة 
 11,900,000% من رأس مال الشركة، وتم طرح األسهم المتبقية وقدرها 65نقدية ويمثل ذلك 

من رأس مال الشركة لإلكتتاب العام من خالل طرح أولي إستمر خالل  %35سهماً وتمثل نسبة 
م 26/3/2007هـ الموافق 8/3/1428م حتى 17/3/2007هـ الموافق 27/2/1428الفترة من 

رياالت سعودية للسهم الواحد، والحقاً من خالل إصدار حقوق  10بسعر عرض وقدره 
لایر سعودي  12.50م  بسعر 8/8/2009هـ الموافق 17/8/1430للمساهمين المسجلين كما في 

 م. 26/8/2009هـ 5/9/1430م إلى 15/8/2009هـ 24/8/1430خالل الفترة من 

تقدم ساب للتكافل مجموعة واسعة من منتجات الحماية العائلية والحماية العامة المتوافقة مع 
ارس الشركة ، وتمعمالئها من األفراد والشركات أحكام الشريعة اإلسالمية لتفي باحتياجات

أعمالها وأنشطتها في المملكة العربية السعودية، وليس لها أي نشاط أو مؤسسات أو شركات 
 تابعة منشأة أو مسجلة تمارس أي أنشطة خارج المملكة العربية السعودية.

ولكونها من بين أُولى الشركات التي يتم ترخيصها في السوق، فقد شهدت شركة ساب للتكافل 
على  ذ أن باشرت عملياتها وأصبحت في موقع جيد يمكنها من مواصلة النمو اعتماداً نمواً جيداً من

اآلفاق اإليجابية على المدى الطويل لقطاع التأمين في المملكة العربية السعودية. ومع تزايد النمو 
في السوق وازدياد الوعي بحلول التأمين المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية فإن الشركة في 
موقف مرضي بما يمكنها من زيادة قدرتها التنافسية وبالتالي زيادة حضورها في السوق وتوسيع 

 نطاق أعمالها وأنشطتها.

 

 أهم التطورات خالل العام  .1
األربع م انفردت شركة ساب للتكافل بتحقيق أرباح على مدار  2014كما في نهاية عام  .1

نظيرة التي تعمل وفق نموذج التأمين سنوات المتتالية الماضية مقارنة بالشركات ال
البنكي، كما بلغ صافي الربح قبل الزكاة حسب النتائج المالية خالل اإلثني عشر شهرا 
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مليون لایر للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك  16,374مليون لایر ، مقابل  17,014
   %.3.91بارتفاع قدره 

بهدف  (STP)نظام البيع المباشر  استمرت شركة ساب للتكافل في تحديث وتطوير .2
 تحسين جودة المبيعات فضالً عن تقديم أفضل مستوى خدمة للعمالء.

وكمة التزمت شركة ساب للتكافل باستمرار تطبيق المعايير العالمية في مجاالت (الح .3
 معاملة العمالء بعدل). و والئحة عمل إدارة المخاطر

هدف تسويق منتجات الحماية واإلدخار من أطلقت شركة ساب تكافل أنشطتها التسويقية ب .4
 خالل قنوات التسويق الرقمية وخاصة شبكات التواصل اإلجتماعي.

% 85لوثائق التكافل العام الخاصة بالشركات بلغ حققت شركة ساب للتكافل معدل تجديد  .5
 .م2014 ديسمبر 31وذلك للفترة المنتهية في 

قبت شركة ساب للتكافل بلقب "أفضل افل، لتقديراً لمجهودات الشركة في قطاع التك .6
" من قبل مؤتمر 2014شركة تكافل في المملكة العربية السعودية للعام 

“International Finance Awards” . وفازت الشركة أيضاً بلقب "أفضل شركة
تأمين إسالمي على مستوى الشرق األوسط وشمال أفريقيا" وذلك من قبل جمعية إلينويز 

 ة.للدراسات المؤسسي
في اطار حرصها المستمر على توفير أفضل مستويات الخدمة المقدمة لعمالئها، قامت  .7

شركة ساب للتكافل بتدشين بوابة البيع اإللكتروني والخدمات اإللكترونية الخاصة ببرامج 
التكافل العام لألفراد على موقع الشركة على شبكة اإلنترنت، حيث أصبح بإمكان العميل 

ج تكافل الحوادث الشخصية وبرنامج تكافل السفر وبرنامج تكافل الحصول على برنام
المنازل بكل سهولة ويُسر باستخدام جهاز الكمبيوتر الشخصي أو الهاتف الجوال. 
والجدير بالذكر أن شركة ساب للتكافل من أولى شركات التكافل بالمملكة العربية 

من برامج الحماية الشخصية عبر السعودية التي تتيح لعمالئها هذه المجموعة المتكاملة 
شبكة االنترنت. فمن خالل خطوات بسيطة وسهلة يمكن للعميل اتمام عملية شراء المنتج 

فضالً عن القيام بالعديد من خالل دقائق معدودات باستخدام معلومات بطاقته االئتمانية. 
 مطالبات.الخدمات االلكترونية مثل تجديد البرامج أو تعديل البيانات أو تقديم ال

برعاية حملة وكجزء من برنامجها للمسئولية اإلجتماعية قامت شركة ساب للتكافل  .8
خيرية تهدف لتوفير الحقائب المدرسية للطالب من األسر محدودة الدخل، وقد تم تنفيذ 

ة النسائية الخيرية بالرياض، واستفاد منها أكثر برنامج الحملة بالتعاون مع جمعية النهض
طالبة تم توزيع الحقائب عليهم في اليوم الدراسي األول، واحتوت طالب و 800من 

الحقائب على األدوات األساسية التي تمثل احتياجات  الطالب في مختلف المستويات 
 األكاديمية.

 

 تأهيل الموظفين. 2
تطوير الموارد البش�رية م�ن خ�الل ح�ث اإلستمرار في على م 2014حرصت الشركة خالل العام 

هالت المعتمدة التي تتناس�ب م�ع التط�ورات الدائم�ة ى متابعة الدراسات العلمية والمؤالموظفين عل
 لفنيات العمل مثل:

 Life Office Management Association (LOMA) -  شهادة اللوما -
 Professional Insurance Certificate (PIC) -  شهادة التأمين المهنية -
 Insurance Foundation Certificate Examinations (IFCE) -  شهادة امتحان أساسيات التأمين -
 Diploma in Insurance (DIP CII) -  دبلوم التأمين -
 Project Management Professional (PMP) -  شهادة إدارة المشاريع االحترافية -
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 باإلضافة إلى البرامج التدريبية الخاصة بإدارات الشركة المختلفة كإدارة المخاطر وإدارة اإللتزام
وإدارة الم��وارد البش��رية وإدارة الحس��ابات. فض��الً ع��ن الم��ؤتمرات وورش العم��ل داخ��ل المملك��ة 
وخارجه��ا به��دف إكس��اب الموظ��ف خب��رات فني��ة تطبيقي��ة وإستكش��اف أح��دث اإلتجاه��ات وأفض��ل 

 الممارسات في المجاالت المختلفة.

 ل إستراتيجية العم .3

البنكي، حيث تتم عمليات البيع من قبل شركة وكالة  تعتمد ساب للتكافل العمل وفقاً لنموذج التكافل
ساب للتأمين المحدودة "الوكيل" من خالل منافذ الخدمات المصرفية الشخصية في البنك 
السعودي البريطاني (ساب) باإلضافة إلى أقسام خدمه عمالء الشركات. فقد طورت ساب للتكافل 

ل المزايا المختلفة للمنتجات والخدمات. حلوالً عملية لمحاكاة وتعزيز عروض الشركاء من خال
وتنوي الشركة فتح مزيد من القنوات لتقديم خدماتها إستناداً إلى تجربتها الناجحة في تطبيق طراز 

 التكافل البنكي مع عدٍد من الشركاء المحليين بعد أخذ الموافقات النظامية الالزمة .

إلدخال أحدث األنظمة التقنية وأفضل  باإلضافة إلى ذلك فإن ساب للتكافل تسعى بإستمرار
 .الءالممارسات المهنية لضمان توفير خدمات غير مسبوقة لجميع العم

 

  الخطط المستقبلية .4
بعد نجاح الشركة في اطالق بوابة خدماتها اإللكترونية الخاصة ببرامج التكافل العام  )أ 

الخاصة  لألفراد، تنوي الشركة تعزيز خدماتها اإللكترونية باطالق الخدمات
بمنتجات التكافل العائلي لألفراد والتي سوف تمكن عمالء الشركة من اإلطالع على 
تفاصيل وثائق التكافل العائلي الخاصة بهم مع امكانية طلب الخدمات المتنوعة 

 والمتوفرة لحامل الوثيقة من خالل موقع الشركة اإللكتروني على اإلنترنت.

ى الموافقات الالزمة من مؤسسة النقد العربي بعد الحصول عل  –الشركة  تقوم سوف )ب 
بطرح منتجاتها الجديدة التي تهدف لخدمة قطاع الشركات من خالل  -السعودي 

  برامج حماية األعمال ومنافع الموظفين مثل (برنامج تكافل اإلدخار للمجموعة
 وبرنامج تكافل اإلئتمان التجاري).

 

 قطاعات العمل الرئيسية .5
وفق�اً  ول�ى وفق�اً لعم�الء الش�ركة والثاني�ةالرئيس�ية بالش�ركة ال�ى فئت�ين، األ تصنف قطاعات العم�ل

 للبرامج التي تقدمها الشركة وذلك وفقاً لما يلي: 

 إيضاح تفصيلي لقطاعات العمل الرئيسية وفقاً لعمالء الشركة : )أ 

 عروض األفراد :
ل الوفاء تركز الشركة على تقديم منتجات التكافل العائلي المصممة أصالً من أج

بإحتياجات العمالء المتعلقة بمتطلبات االدخار من أجل تعليم األبناء أو من أجل توفير 
تقاعد مريح أو بغرض اإلستثمار. وتنطوي هذه البرامج على عنصري اإلدخار والحماية 
ألفراد عائلة المشترك في حالة الوفاة أو العجز الدائم ال سمح هللا. أما منتجات التكافل 

السفر إلى  كذلكوالسفر و فتوفر تغطية للمنازل ومحتوياتها والحوادث الشخصية العام 
 دول شينغن.
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 عروض الشركات :
بالنسبة للشركات والعمالء التجاريين فإن الشركة تركز على تقديم نطاق واسع من 
برامج حماية األعمال كالشحن البحري والحريق والممتلكات وكافة المخاطر وانقطاع 

والمسئولية العامة وعروض الخدمات المصرفية التجارية المصممة للشركات  األعمال
الصغيرة والمتوسطة، كما توفر منتجات منافع موظفي الشركات من خالل برامج حماية 
المجموعات في حالة الوفاة أو العجز الدائم او حاالت الحوادث الشخصيه للموظف ال 

 سمح هللا.

 وفقاً للبرامج التي تقدمها الشركة: إيضاح لقطاعات العمل الرئيسية )ب 

 التكافل العائلي:
توفر محفظة التكافل العائلي األمان المالي للمستفيد في حالة الوفاة أو العجز الدائم لحامل 
البرنامج المحدد وتوفر الشركة عدداً من  برامج التكافل العائلي للعمالء من قطاعي 

 .األفراد والشركات

 التكافل العام:
لشركة عدداً من منتجات التكافل العام للعمالء من األفراد والشركات ضد األحداث توفر ا

 .يمكن التنبؤ بهاالتي ال 

 

 :إدارة المخاطر -6
تواص��ل ش��ركة س��اب للتكاف��ل إدارة مخاطره��ا بطريق��ة حكيم��ة وفعال��ة ب��التوافق م��ع نط��اق تحم��ل 

ة ساب للتكاف�ل مبني�ة عل�ى إط�ار إن فعالية إدارة المخاطر في شرك المخاطر المعتمد لدى الشركة.
) بع�د أن ت�م موائمت�ه ليتواف�ق م�ع الئح�ة إدارة HSBC(لمجموعة  دليل اإلرشادات العملي للتأمين

والتي تحكم أعمال ش�ركات الت�أمين العامل�ة  المخاطر الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي
خ�اطر العملي�ات وغي�ر العملي�ات ) مIFIM( دليل اإلرشادات العمل�ي للت�أمينويغطي في المملكة، 

وتعتمد ساب للتكافل نظام�اً رس�ميًا ، المخاطر ذات العالقة بأعمال التكافل جوانببما في ذلك كافة 
إلدارة المخاطر يمثل عملي�ة متواص�لة وتفاعلي�ة مدمج�ة ض�من أعم�ال التكاف�ل وعب�ر اإلج�راءات 

 المعتمدة لديها.
 

اً من أجل تحدي�د وتقي�يم ومراقب�ة والس�يطرة عل�ى كاف�ة وقد وضعت الشركة هيكالً تنظيمياً متماسك
أنواع المخ�اطر. وتتجل�ى حوكم�ة مخ�اطر الش�ركة م�ن خ�الل مجموع�ة م�ن القواع�د واإلج�راءات 
والض��وابط الراس��خة والت��ي تعتم��د عل��ى الهيك��ل التنظيم��ي الح��الي لتحقي��ق األه��داف اإلس��تراتيجية 

درج�ة معين�ة م�ن التقب�ل تتناس�ب م�ع إط�ار  ل�ىعكز فلسفة الشركة بالنسبة للمخ�اطر تللشركة. وتر
 .والخطة اإلستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة لةالمخاطر المقبو

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 6 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
اإلش��راف ومناقش��ة بمهم��ة  المخ��اطر الت��ي ت��م تش��كيلها ف��ي ش��ركة س��اب للتكاف��لإدارة لجن��ة تق��وم و

و إجراءاته�ا و  مناقش�ة نش�اطات اإلدارات المختلف�ة و به�دف نود مرجعيته�افي إطار ب اإلجراءات
تحقي��ق إجم��اع واس��ع لماهي��ة  قراراته��ا و تق��ديم النص��ح عن��د الض��رورة. إن اله��دف النه��ائي ه��و

وتركي�ز الجه�ود  مص�ادر الخط�رس�تهداف إالمواقع التي يجب أن يتم فيها  المخاطر الكبيرة وأيضاً 
 اق تقبل المخاطر المعتمد لدى شركة ساب للتكافل. على إدارة المخاطر ضمن نط

وتملك شركة ساب للتكافل هيكل حوكمة راسخ، ويجتمع مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه على 
شامالً وتوجيهاً إلى إدارة  ويقدمون إشرافاً  أو وفقاً  لما تقرره األنظمة اإلشرافية أساس ربع سنوي

، تجتم�ع مختل�ف اللج�ان المش�ار إليه�ا أع�اله عل�ى أس�اس رب�ع ساب للتكاف�ل. وباإلض�افة إل�ى ذل�ك
 عن مراقبة وفهم التعرض للمخاطر ضمن أعمال الشركة. مسؤولةسنوي وهي 

 
 مهام لجنة إدارة المخاطر

لرؤساء األقسام للتأكد من أن المخاطر الدعم و المشورة لرئيس المخاطر وتقديم  -
يل و معايير التحكم المناسبة لألخطار لدى ساب تكافل تخضع للتعريف والتحلالمثبتة 

 الشركة للمخاطر.سياسة تقبل و بما يتماشى مع 
تقدم النصح حيال التوقعات المستقبلية التي قد تؤثر على نشاطات الشركة خالل  -

المدى القصير إلى المتوسط أو البعيد مع األخذ بعين االعتبار العوامل المحيطة 
 ا أو تأمينيا.بالشركة سواء اقتصاديا أو قانوني

لكيفية إدارة هذه المخاطر من خالل تقديم المشورة خلق بيئة واعية للمخاطر و -
 والنصح الالزمين.

تخدم كطرف محايد إلدارة إجراءات التحكم بالمخاطر و تقوم دوريا بطلب التقارير  -
 التي تشير لكيفية إدارة المخاطر و إجراءاتها.

د المتاحة إلدارة المخاطر و إذا ما كانت كافية تقوم دوريا بمراجعة الكفاءات و الموار -
 إلدارة المخاطر بالشكل السليم.

 

 

اللجنة التنفيذية  

لجنة االشراف على جميع 
 المخاطر

لجنة مخاطر العمليات و المراقبه 
 الداخليه

لجنة السوق و السيولة و المخاطر 
 االئتمانية

لجنة مخاطر التأمين  

لجنة الموجودات و 
 المطلوبات

 مجلس ادارة ساب تكافل

 لجنة المراجعه

 لجنة المنتجات و مخاطر االسعار

 هيكل الحوكمة

 بيئة المراقبة –اطار هيكل حوكمة الشركة و ادارة المخاطر 
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تقوم بوضع سياسات إدارة المخاطر و الموافقة عليها و تقوم أيضا بتحديد السلطات  -
اإلدارية  و المالية ثم ترفع تقاريرها إلى اللجنة التنفيذية للموافقة أو لمجلس اإلدارة 

 إن لزم األمر.
مع ما توافق وأن تكون على ، أن إدارة المخاطر تتم وفق المعايير العالمية تتأكد من -

 تفرضه البيئة القانونية و التشريعية.
معالجة الثانوية المشكلة من قبلها مثل لجنة المطالبات، لجنة  تراقب عمل اللجان -

 األعمال عن الكوارث، و غيرها. العمالء، لجنة متابعة شكاوى
 الثاني حسب ما تمليه المعايير العالمية إلدارة المخاطر. تقوم بعمل خط الدفاع -

 
 أهم مهام إدارة المخاطر

الشركة و تقدم النصح أدوات التحكم بالمخاطر عند كل إدارات تقوم اإلدارة بمراجعة  -
خطة المراجعة على لجنة و المشورة والتقييم عند الحاجة لذلك، ويجري عرض 

 يذية و لجنة المراجعة.إدارة المخاطر و على اللجنة التنف
مراجعتها و التعرف على ة لتقييم مخاطرها وتقوم اإلدارة بمساعدة كل إدارات الشرك -

 أفضل الطرق للتحكم في مخاطر إجراءاتها. 
لمخاطر الموافق عليها من قبل إدارة الشركة و مدى التقبل لتقوم اإلدارة بمراقبة  -

 اللجنة التنفيذية بشكل ربع سنوي.
 

 عملها تتمثل في التالي: ونموذجر التي تواجهها الشركة نظراً لطبيعة نشاطها أهم المخاط
 

 الموارد البشرية مخاطر
ا عالي�ا له�ذا الن�وع م�ن الندرة في الموارد البش�رية المؤهل�ة ف�ي قط�اع الت�أمين الس�عودي خل�ق طلب�

س�عودية نظ�را هناك تحد كبير من ناحي�ة االحتف�اظ ب�الموارد البش�رية المؤهل�ة خاص�ة الالموارد، و
 للضغط الذي تشهده جميع القطاعات لتطوير و تأهيل و توظيف السعوديين. 

 
 م2007ع�ام ساب تكافل انتهجت منهج توظيف و تط�وير الس�عوديين من�ذ الب�دء بعملي�ات الش�ركة 

% ف��ي جمي��ع المراح��ل 62ومن��ذ ذل��ك الوق��ت تفخ��ر الش��ركة باس��تطاعتها رف��ع نس��بة الس��عودة إل��ى 
ت قيادي��ة أو إداري��ة أو ح��ديثي االنض��مام لس��وق العم��ل و اس��تطاعت الش��ركة الوظيفي��ة س��واء كان��

الحف��اظ عل��ى ه��ذه النس��بة العالي��ة لفت��رة طويل��ة عل��ى م��دار الس��نين الماض��ية م��ن خ��الل التخط��يط 
إل�ى مناص�ب مش�غولة غي�ر الم�واطنين المدروس لتحويل المناصب المش�غولة م�ن قب�ل المتوازن و

 7ر الش�ركة أنه�ا تمكن�ت م�ن تأهي�ل و توظي�ف الس�عوديين ف�ي و ل�ذلك تفخ� ،من قبل أي�دي وطني�ة
مناصب متاحة و تفخر أيضا بوجود س�عوديين ف�ي خط�ة  10مناصب قيادية في الشركة من أصل 

ليك�ون مختصين من جنسيات مختلفة التحول لألقسام الثالثة الباقية و التي يتم شغلها حاليا من قبل 
 % خالل المدى القصير إلى المتوسط. التخطيط المتواص�ل100خط القيادة سعوديا بالكامل بنسبة 

طوي��ل الم��دى ف��ي تأهي��ل الم��وارد البش��رية الوطني��ة و االحتق��اظ به��ا س��واء بتطويره��ا داخلي��ا أو 
 استقطابها من السوق المحلية أتى بثماره كما كان مخططا له و ما زالت الشركة ملتزمة بذلك.

 
 السوق مخاطر

و التكافل العائلي (تأمين الحي�اة) و الس�وق التأميني�ة الس�عودية حالي�ا خط أعمال الشركة الرئيسي ه
يغلب عليها قطاع التأمين العام المتمثل في التأمين البحري و ت�أمين الممتلك�ات و الت�أمين الص�حي 
و تأمين السيارات. تأمين الحي�اة يس�اهم مس�اهمة بس�يطة ف�ي مجم�ل األقس�اط التأمين�ة المكتتب�ة ف�ي 

. الس��بب ف��ي قل��ة مس��اهمة ت��أمين الحي��اة ف��ي الس��وق الس��عودية يرج��ع لع��دة عوام��ل الس��وق المحلي��ة
تتلخص أهمها في: نظرة المستهلك لتأمين الحياة أنه غير إسالمي و نظرا ألن أغلبية عدد الس�كان 
هم من الشباب الذين ال ينظرون لتأمين الحياة أن�ه م�ن األولوي�ات خ�الل الفت�رة العمري�ة الحالي�ة و 
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ثالث يتمثل في انعدام الوعي لدى المستهلك بفوائد و عوائد تأمين الحي�اة. الطريق�ة المفي�دة العامل ال
للتغلب على هذا الخطر هو نشر ال�وعي ب�ين المس�تهلكين بفوائ�د ت�أمين الحي�اة وأن ب�رامج التكاف�ل 

عي العائلي مدعمة بآراء لجنة شرعية متمثلة بعلماء من أعض�اء هيئ�ة كب�ار العلم�اء. ي�تم نش�ر ال�و
بين المستهلكين عبر اجتماع شركات تأمين الحياة و االتفاق على حملة ترويجية تعرف المس�تهلك 
بالنفع الذي يعود عليه عند امتالكه لوثيق�ة ت�أمين حي�اة يلب�ي به�ا حي�اة كريم�ة ألس�رته عن�د ح�دوث 

 مكروه ال سمح هللا.
 

 التوزيع مخاطر
و ل�ذلك تعتم�د   (bankassurance)البنك�يس�اب تكاف�ل تعتم�د ف�ي توزيعه�ا عل�ى طريق�ة الت�أمين 

اعتمادا كليا على بنك ساب و شبكته في البيع. و نظرا ألن الوعي السوقي بالمنتج�ات المقدم�ة م�ن 
قبل ساب تكاف�ل م�نخفض فإن�ه ل�يس م�ن المج�دي اقتص�اديا االعتم�اد ال�ذاتي عل�ى طريق�ة التوزي�ع 

لواسعة التي تقدم خدماتها عن طريق وكال�ة المباشر بل أنه من األجدى االعتماد على شبكة البنك ا
س��اب للت��أمين المح��دودة و المملوك��ة م��ن قب��ل بن��ك س��اب. ف��ي ح��ال تحس��ن ال��وعي الت��أميني ل��دى 
المستهلك في المس�تقبل ق�د يك�ون م�ن الممك�ن اعتم�اد س�اب تكاف�ل عل�ى ذاته�ا ف�ي التوزي�ع. ق�انون 

ي الت�أميني ح�ين يتوج�ه المس�تهلك الرهن العقاري الذي طرح مؤخرا هي خطوة مفيدة لزيادة الوع
لتغطية مبلغ رهن المنزل عن طريق تملك وثيقة تأمين حياة يربطها ب�الرهن لتغطي�ة قيم�ة المن�زل 

 في حال الوفاة و االنقطاع عن دفع األقساط المستحقة ال سمح هللا.
 

 التسعير مخاطر
 25م�ا يق�ارب مكتتب�ة ت�أمين مدرج�ة بلغ�ت أقس�اط تأمينه�ا الش�ركة  35يوجد في السوق السعودي 
ش�ركة مم�ا ش�كل  32مليار لایر و المتبق�ي اقتس�مته  13شركات منها  3مليار لایر و بلغت أقساط 

ض��غطا عل��يهم لالس��تحواذ عل��ى أكب��ر ع��دد ممك��ن م��ن األعم��ال ع��ن طري��ق تخف��يض األس��عار و 
مل�ة للحصول على أكبر قدر ممكن م�ن الحص�ة الس�وقية الص�غيرة. ق�د يك�ون ه�ذا التوج�ه مفي�دا لح

الوثائق على المدى القصير و لكنه يضر بشركات التأمين و يهدد وجودها بشكل كبير على الم�دى 
القصير و المتوس�ط و الت�ي ب�دورها تس�اهم ف�ي االقتص�اد ال�وطني م�ن ع�دة أوج�ه. س�اب تكاف�ل ال 

ف�ي  تنتهج هذه الطريقة و إنما تعتمد على حساب قسط التأمين المربح تقنيا و نتيجة لذلك قد يح�دث
العدي��د م��ن الم��رات فق��دان األعم��ال لص��الح ش��ركات أخ��رى الت��ي ترغ��ب ف��ي توس��يع حص��تها م��ن 

 األعمال على حساب ربحيتها و مما ينعكس عليهم بالسلبية الحقا في حال تراكم المطالبات.
 

ف�ي موائم�ة تس�عير مؤسسة النقد العربي السعودي تنتهج النهج الص�حيح لتش�جيع ش�ركات الت�أمين 
ينتج عن هذا منافسة ص�حية س ر الموصى بها من قبل االكتواريين، مما األسعاي حدود منتجاتها ف

بين شركات التأمين و سيمكنهم من االستحواذ على األعم�ال الت�ي ت�ؤهلهم للربحي�ة و س�اب تكاف�ل 
بال�ذات ستس��تفيد م�ن ه��ذا التوج�ه بحك��م أنه�ا تن��تهج ه�ذا الس��لوك أساس�ا و رف��ع الش�ركات المنافس��ة 

 عليها بالفائدة. ن يضر بمبيعات ساب تكافل بل سيرجعألسعارها ل
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 النتائج التشغيلية - 7

    ائمة الدخلق   7.1

 

 

 

م 2014 )000لایر سعودي ( م   م  2013  م2010 م 2011 2012

      عمليات التكافل
شتراكات التكافل المكتتبة ومصاريف حاملي إإجمالي 

 367,785 267,942 222,610 207,182 218,103 وثائق التكافل

 146,927 166,081 218,202 237,931 226,430 شتراكات التكافل المكتسبةإصافي 
 7,600 6,664 7,836 4,960 13,896 دخل اتعاب وعموالت

 154,527 172,745 226,038 242,891 240,326 كتتابإيرادات اإل
 (9,007) (15,955) (7,333) (8,562) (12,603) صافي المطالبات المتكبدة

 850 1,611 1,475 1,411 1,443 ستثماراتدخل اإل
 (145,584) (143,856) (206,255) (220,737) (213,254) النفقات والمصروفات األخرى

 786 14,545 13,925 15,003 15,912 صافي فائض/ (عجز) السنة من عمليات التكافل

      عمليات المساهمين
 2,071 1,966 4,617 5,631 5,366 إجمالي اإليرادات

 707 13,090 12,532 13,503 14,321 عمليات التكافل حصة المساهمين من فائض
 (8,361) (4,842) (3,364) (2,760) (2,673) مصاريف عمومية وإدارية
 - - - - - مصروفات ما قبل التشغيل

 (5,583) 10,214 13,785 16,374 17,014 الفترة )خسارة ربح/ ( صافي
 (0.16) 0.30 0.41 0.48 0.50 األساسية والمخفضة للسهم (لایر)  )سارةالخ (الربح /
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 العمومية الميزانية 7.2 

م 31/12/2011 م 31/12/2012 م 31/12/2013 م 31/12/2014 )000لایر سعودي (  م 31/12/2010 

      الميزانية العمومية كما في      

                    موجودات عمليات التكافل                  
 545,319 587,886 531,120 505,760 438,775 اإلستثمارات والنقد في البنوك                

 43,918 7,519 24,938 8,408 11,833 إشتراكات تكافل مستحقة، صافي
 54,805 55,057 64,864 61,090 73,106 موجودات أخرى

 644,042 650,462 620,922 575,258 523,714 إجمالي موجودات عمليات التكافل
      موجودات المساهمين

 278,970 285,333 309,735 318,177 330,426 اإلستثمارات والنقد في البنوك                
 48,402 48,837 37,170 36,961 36,364 موجودات  أخرى

 327,372 334,170 346,905 355,138 366,790 إجمالي موجودات المساهمين
 971,414 984,632 967,827 930,396 890,504 إجمالي الموجودات

      مطلوبات عمليات التكافل                                
 38,546 8,185 11,757 11,049 3,460 ذمم معيدي التكافل، صافي

 565,830 616,539 589,386 534,478 481,925 اإلحتياطيات الفنية
 39,587 24,283 18,386 28,231 36,738  المطلوبات األخرى

 643,963 649,007 619,529 573,758 522,123 إجمالي مطلوبات عمليات التكافل
 - 79 1,455 1,500 1,591 فائض عمليات التكافل                                

 460,025 644,042 650,462 575,258 523,714 إجمالي مطلوبات وفائض عمليات التكافل
      حقوق ومطلوبات المساهمين

 329,747 320,470 326,203 344,604 355,725 إجمالي حقوق المساهمين
 3,203 6,902 7,967 10,534 11,065 إجمالي مطلوبات المساهمين

 332,950 327,372 334,170 355,138 366,790 إجمالي حقوق ومطلوبات المساهمين
 792,975 971,414 984,632 930,396 890,504 إجمالي المطلوبات

 

 تحليل النتائج التشغيلية 7.3

م  التغير النسبة م 2014  2013  )000لایر سعودي ( 
 عمليات التكافل        

إجمالي إشتراكات التكافل المكتتبة ومصاريف حاملي وثائق  218,103 207,182 10,921 5.3%
 التكافل 

 في إشتراكات التكافل المكتسبةصا 226,430 237,931 (11,501) %(4.8)
 دخل اتعاب وعموالت 13,896 4,960 8,936 180.2%
 إجمالي اإليرادات 240,326 242,891 (2,565) %(1.1)
 صافي المطالبات المتكبدة (12,603) (8,562) (4,041) 47.2%
 دخل اإلستثمارات 1,443 1,411 32 2.3%

 ت والمصروفات األخرىالنفقا (213,254) (220,737) 7,483 %(3.4)
 صافي فائض السنة من عمليات التكافل 15,912 15,003 909 6.1%

 

 عمليات المساهمين        
 إجمالي اإليرادات 5,366 5,631 265- %(4.7)
 حصة المساهمين من فائض عمليات التكافل 14,321 13,503 818 6.1%

 مصاريف عمومية وإدارية (2,673) (2,760) 87 %(3.2)
 صافي ربح/ (خسارة) الفترة 17,014 16,374 640 3.9%
 الربح / (الخسارة) األساسية والمخفضة للسهم (لایر) 0.5 0.48 0.02 4%
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 اإلشتراكات  ) أ
 31بلغت اإلشتراكات اإلجمالية المكتتبة ومصاريف حاملي الوثائق للسنة المنتهية في 

% عن اإلشتراكات المكتتب بها 5.3 ارتفاعمليون لایر سعودي  ب 218.1م 2014ديسمبر 
 م.2013في نفس الفترة من عام 

 31مليون لایر سعودي للسنة المنتهية في  226.4وبلغ صافي اإلشتراكات المكتسبة 
% عن صافي اإلشتراكات المكتسبة خالل عام 4.8بنسبة  وذلك بانخفاضم، 2014ديسمبر 

الشركة إيرادات إكتتاب بلغت  مليون لایر سعودي. وقد سجلت 237.9م والتي بلغت 2013
مليون لایر سعودي  242.9م مقارنة بمبلغ 2014مليون لایر سعودي في عام  240.3

 .% 1.1وذلك بانخفاض طفيف بلغ نسبة  م2013خالل عام 
 المطالبات   ) ب

 رتفاعمليون لایر سعودي با 12.6م 2014المطالبات التي تم تكبدها خالل عام  صافي بلغت
 م.2013مليون لایر سعودي لعام  8.5ة بمبلغ % مقارن47بنسبة 

 ج) اإلستثمارات 
 1.41مليون لایر مقابل مبلغ  31.4م 2014بلغ ربح اإلستثمار من عمليات التكافل لعام 

بلغ دخل اإلستثمار من % بينما 2.3وذلك بارتفاع طفيف قدره   م2013مليون لایر لعام 
لایر سعودي مقابل إيرادات إستثمار  مليون 5.36م 2014عمليات المساهمين خالل عام 

وذلك بانخفاض   م2013ديسمبر  31مليون لایر سعودي للفترة  المنتهية في  5.63بلغت 
 . %4.7وقدره 

 د) المصروفات 
 213.2م 2014بلغت حصة عمليات التكافل من التكاليف والمصروفات األخرى لفترة عام 

وذلك بانخفاض قدرة  م. 2013لایر لعام مليون  220.7مليون لایر سعودي مقارنة بمبلغ 
3.4.% 

ومن الجدير بالذكر أن مصروفات وتكاليف الشركة تقع ضمن الميزانية المخصصة لكال 
 الفترتين المذكورتين أعاله. 

م 2014بلغت المصروفات العامة والمصروفات اإلدارية لعمليات المساهمين خالل عام كما 
 31مليون لایر سعودي  للفترة المنتهية في  2.76لغ مليون لایر سعودي مقارنة بمب 2.67

 . %3.2والذي يمثل انخفاض طفيف بقدر  م2013ديسمبر 
 فائض عمليات التكافلهـ) 

م، فقد سجلت عمليات التكافل فائض صافي بلغ 2014ديسمبر  31بالنسبة للسنة المنتهية في 
لایر سعودي للفترة مليون  15مليون لایر سعودي مقارنة بفائض صافي وقدره  915.

 . %6.1وذلك بارتفاع بسيط وقدره  م2013ديسمبر  31المنتهية في 
 ) الربح / الخسارةو

مليون لایر سعودي مقارنة بصافي  17.01ربح بلغ صافي م 2014سجلت الشركة في عام 
والذي مثل  م2013ديسمبر  31مليون لایر سعودي للفترة المنتهية في  16.37ربح بمبلغ 

 . %3.9قدرة ارتفاع و
لایر  0.48لایر سعودي مقابل ربح  0.50م 2014بلغ الربح األساسي للسهم الواحد لعام 
 م.2013ديسمبر  31سعودي للسهم الواحد للفترة المنتهية في 

 يعود سبب تحقيق الربح مقارنة بالعام السابق الى التالي:
والت األرباح من % (نتيجة الرتفاع عم180ارتفاع في ايرادات اتعاب وعموالت بـ  -

 .معيدي التأمين)
% وانخفاض في إعادة واستحقاق وثائق 4.95ارتفاع في صافي االشتراكات المكتتبة بـ  -

 .%5.8التكافل بـ 
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 ألنشطة العملوالتوزيع الجغرافي  الشركات التابعة - 8
 ومنش�أت أ كم�ا ال تمل�ك الش�ركة أي ،للتكاف�ل أي ف�روع ف�ي الوق�ت الحاض�رال تملك ش�ركة س�اب 

 تحلي�لأصول أو أنش�طة مت�اجرة أو أنش�طة تجاري�ة خ�ارج المملك�ة العربي�ة الس�عودية. وفيم�ا يل�ي 
لمن��اطق والتوزي��ع الجغراف��ي  ش��تراكات المكتت��ب به��ا مص��نفة حس��ب ش��ريحة العم��الءإلجم��الي اإل

 :ألنشطة العمل المملكة
 السنة

المنطقة  الشرائح (القيم بآالف الرياالت السعوديه)
 الوسطى

 المنطقة
 الشرقية

المنطقة 
 الغربية

المجموع 
 الكلي

 م 2014

 إجمالي اإلشتراكات المكتتبة
 109,414 39,976 39,494 29,944            التكافل العائلي لألفراد

 56,086 6,696 2,863 46,527 التكافل العام

 27,581 2,667 2,777 22,137 التكافل العائلي للمجموعات

 م 2013

 راكات المكتتبةإجمالي اإلشت
 100,811 38,002 37,254 25,556            التكافل العائلي لألفراد

 29,498 3,478 2.857 23.164 التكافل العام
 52,775 5,864 2,077 44,834 التكافل العائلي للمجموعات

 م 2012

 إجمالي اإلشتراكات المكتتبة
 111,588 43,212 35,403 32,973 التكافل العائلي لألفراد

 35,220 3,599 3,186 28,435 التكافل العام
 54,516 5,386 1,553 47,578 التكافل العائلي للمجموعات

 م 2011 

 إجمالي اإلشتراكات المكتتبة
 180,612 72,585 49,868 58,159 التكافل العائلي لألفراد

 34,862 3,955 3,483 27,424 التكافل العام
 30,209 5,131 682 24,396 ي للمجموعاتالتكافل العائل

 م  2010

 إجمالي اإلشتراكات المكتتبة
 256,548 108,481 84,216 63,851 التكافل العائلي لألفراد

 41,528 4,235 4,964 32,329 التكافل العام
 47,532 4,613 1,220 41,699 التكافل العائلي للمجموعات

التكافل العائلي لألفراد

المنطقة الوسطى المنطقة الشرقية المنطقة الغربية

التكافل العام

المنطقة الوسطى المنطقة الشرقية المنطقة الغربية

التكافل العائلي للمجموعات

المنطقة الوسطى المنطقة الشرقية المنطقة الغربية
 

   المعايير المحاسبية - 9
تخض��ع إلش��راف مؤسس��ة النق��د العرب��ي الس��عودي وتلت��زم س��اب للتكاف��ل مؤسس��ة مالي��ة  ش��ركة

للمع�ايير الدولي�ة الخاص�ة بالتق�ارير  لش�ركة وفق�اً لفقد تم إعداد الكشوف المالي�ة بتوجيهاتها، وعليه 
ة الص�ادرة ع�ن الهيئ�لمعايير ل ، ولم يتم إعدادها وفقاً وفقاً لتوجيهات المؤسسة في هذا الشأن المالية

. وتؤكد الشركة عدم وجود أي فروقات جوهرية أو أثر م�الي عل�ى السعودية للمحاسبين القانونيين
 للمعايير الدولية عن معايير المحاسبة السعودية.  القوائم المالية نتيجة إلعدادها وفقاً 
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 أرباح المساهمين - 10
م . وال يوجد لدى الشركة أي 2014عن العام المالي  أية أرباح للمساهمين توزيعلم تتم التوصية ب

معلومات عن أي  ترتيبات  أو إتفاقات بشأن تنازل أياً من مساهمي الشركة عن أي حقوق لهم في 
 األرباح.

 

 سياسة توزيع األرباح - 11
تستند سياسة الشركة في توزيع األرباح على التعليمات الصادرة من الجهات اإلشرافية وعل�ى م�ا 

النظام األساسي للشركة وبحسب ذلك فإن أرباح المساهمين توزع حسب  ) من44تضمنته المادة (
 التالي:

 تجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة بعد احتسابها.   -1
%) م��ن األرب��اح الص��افية لتك��وين إحتي��اطي نظ��امي، ويج��وز 20يجن��ب م��ا مق��داره (  -2

لم�ذكور إجم�الي للجمعية العامة العادية وق�ف ه�ذا التجني�ب  مت�ى م�ا بل�غ اإلحتي�اطي ا
 رأس المال المدفوع.

للجمعي�ة العام��ة العادي��ة بن��اءاً عل��ى إقت�راح مجل��س اإلدارة أن تجن��ب نس��بة مئوي��ة م��ن    -3
األرباح السنوية الصافية لتك�وين إحتي�اطي إض�افي وتخصيص�ه لغ�رض أو أغ�راض 

 .معينه تقررها الجمعية العامة
%) م��ن رأس الم��ال 5ن ال تق��ل ع��ن (ي��وزع م��ن الب��اقي بع��د ذل��ك دفع��ة أول��ى للمس��اهمي   -4

 .المدفوع
يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة ف�ي األرب�اح أو يح�ول إل�ى حس�اب األرب�اح    -5

 المبقاة.
يج��وز بق��رار م��ن مجل��س اإلدارة توزي��ع أرب��اح دوري��ة تخص��م م��ن األرب��اح الس��نوية    -6

ة ل��ذلك والص��ادرة م��ن ال��واردة أع��اله وف��ق للقواع��د المنظم�� )4المح��ددة ف��ي الفق��رة (
 .الجهات المختصة

 

 اء مجلس اإلدارة وكبارالتنفيذيينمزايا ومكافآت أعض - 12
تتح��دد المكاف��آت المدفوع��ة ألعض��اء مجل��س إدارة الش��ركة أو أعض��اء اللج��ان وف��ق األط��ر الت��ي 
ح��ددتها التعليم��ات الص��ادرة م��ن الجه��ات اإلش��رافية ووف��ق م��ا ج��اء ف��ي نظ��ام الش��ركة األساس��ي ، 

ح الجدول التالي تفصيل المكافآت والتعويضات الت�ي ج�رى دفعه�ا ألعض�اء مجل�س اإلدارة ويوض
 وكبار التنفيذيين في الشركة:

 

 

مس�اهمين بموجب إتفاق خاص فق�د تن�ازل أعض�اء مجل�س اإلدارة غي�ر التنفي�ذيين ال�ذين يمثل�ون ال
) أعض�اء ع�ن  4وع�ددهم ( HSBC ) المؤسسين للشركة (البنك السعودي البريطاني ومجموع�ة 

 م 2014
 (لایر سعودي)

أعضاء التي حصل عليها بيانات التعويضات 
 مجلس اإلدارة

 من كبار 5التي حصل عليها بيانات التعويضات 
رئيس التنفيذيين بمن فيهم الرئيس التنفيذي وال

 المستقلين تنفيذيينالغير  تنفيذيينال المالي

 3,672,000 - - - رواتب وتعويضات
 - 49,500 - - حضور بدالت

 534,890 360,000 - - مكافآت سنوية
 - - - - برامج حوافز

 - - - - أخرى
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الحض��ور والمكاف��آت الس��نوية نظي��ر مش��اركتهم ف��ي العض��وية و حقه��م ف��ي الحص��ول عل��ى ب��دالت
عض��وية المجل��س إس��تمراراً م��نهم ل��دعم الش��ركة وأنش��طتها. وال يوج��د أي ترتي��ب آخ��ر أو إتفاقي��ة 

ها أي من أعضاء مجلس اإلدارة المس�تقلين أو أح�د كب�ار التنفي�ذيين ع�ن أي مزاي�ا أو تنازل بموجب
 .مكافآت

 

 يها مصلحة مع الجهات ذات العالقةعقود و معامالت ف -13
تمثل الجهات ذات العالقة كبار المساهمين، وأعضاء مجلس اإلدارة، وكبار موظفي اإلدارة، 

ون الرئيسيون فيها، ومنشآت أخرى مدارة، أو مدارة وشركات يعتبر المساهمون بالشركة المالك
بصورة مشتركة أو تمارس عليها هذه الجهات تأثيراً هاماً. وفيما يلي تفصيالً لتلك المعامالت 

 م.2014خالل العام 
 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة 13.1
 

 البيـــان
 مدة العقد 

عضو مجلس 
اإلدارة صاحب 

 العالقة

2014 
ياالت بآالف الر

 السعودية

2013 
بآالف الرياالت 

 السعودية
  (مساهم في الشركة) - البنك السعودي البريطاني  

 اشتراكات 
 مطالبات مدفوعة
 مصاريف أخرى

 بها متعلقة ومصاريف معلومات تقنية أجهزة صيانة تكاليف -     
 مباشرة غير مصاريف  -     

 ائع المرابحةداستثمار في و
 رباحعمولة أ

 يسنو
 سنوي
 سنوي

 
 

 ثالثة شهور
 سنوي

 محمد العبيد -
 ماجد نجم -
 ديفيد كيني -

 
 
 
 

53,056 
31,146 

 
5,611 
171 

35,000 
4,686 

50,330 
16,258 

 
7,284 
407 

- 
- 

 أمالك لشركة العام المدير (  شركة أمالك العالمية للتطوير والتمويل العقاري
 )الشركة إدارة مجلس عضو هو والتطوير للعقارات الدولية

 اشتراكات 
عبدهللا  سنوي مطالبات مدفوعة

 *الهويش
69 
14 

347 
- 

 يُمارس أو مشتركة بصورة أو مباشرة بصورة عليها مسيطر منشآت
 عالقة ذوي أطراف قبل من هاماً  تأثيراً  عليها

 تكاليف اكتتاب  
 ات استثماريةبوحد مرتبطة استثمارات على خصم

 ثالث سنوات
 سنوي

 دمحمد العبي -
 ماجد نجم -
 ديفيد كيني -

6,397 
1,373 

7,827 
1,411 

 
 .م21/4/2014تاريخ ب باستقالتهاألستاذ عبدهللا الهويش  انتهت عضوية*

 
تشتمل اإلشتراكات في الجدول السابق على تفاصيل لعدد من العقود التي كانت الشركة طرفاً  )1(

ع  شركة أمالك العالمية للتطوير فيها مع جهات  ذات عالقة. وتشمل عقود تأمين  مختلفة م
والتمويل العقاري والبنك السعودي البريطاني (ساب) والتي تمت بنفس الشروط المطبقة 

 علي المعامالت مع الجهات اآلخرى.
العموالت التي دفعتها الشركة لشركة وكالة ساب للتأمين المحدودة،  بتشمل تكاليف اإلكتتا )2(

مملوكة للبنك السعودي البريطاني (ساب). ويتمثل نشاط وهي شركة ذات مسئولية محدودة 
الشركة الرئيسي في العمل كوكيل تأمين حصري لشركة ساب للتكافل حسب اإلتفاقية 

 المبرمة بين الطرفين. 
السعودية العربية المحدودة  في ادارة  HSBCتتمثل ادارة صناديق االستثمار من قبل شركة  )3(

 افل العائلي لالفراد في صناديق االمانة االستثمارية.استثمارات حملة وثائق التك
تشتمل "المصاريف األخرى" على تكاليف خدمات مختلفة بموجب إتفاقية إدارة مبرمة بين  )4(

البنك السعودي البريطاني (ساب) والشركة. وبموجب هذه االتفاقية، يقوم البنك السعودي 
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بما في  ذلك إستخدام الموجودات الثابتة  البريطاني (ساب) بتقديم خدمات تشغيلية للشركة
 والبنية التحتية الخاصة بتقنية المعلومات مقابل مبلغ متفق عليه من قبل الطرفين.

 أرصدة الجهات ذات العالقة 13.2

 المستحقة من الجهات ذات العالقة المبالغ  ) أ
 

 البيــان
 م 2014

 بآالف الرياالت السعودية
 م2013

 بآالف الرياالت السعودية
 
 

عمليات 
 المساهمون التكافل

عمليات 
 المساهمون التكافل

0B5,941 - 6,254 دارة، وكبار موظفي اإلدارةمساهمون، وأعضاء مجلس اإل - 

 1B منشآت مدارة، مدارة بصورة مشتركة أو منشآت يمارس
 368 110 - 330 عليها تأثيراً هاماً من قبل الجهات ذات العالقة

 ات ذات العالقة لمستحقة إلى الجهالمبالغ ا ) ب

 15.09لبات التي بلغت يشمل إجمالي المطالبات تحت التسوية على احتياطيات مطا -
مليون ريـال سعودي) تعود إلى عقود تكافل  15.22: 2013مليون ريـال سعودي (

 أصدرت للبنك السعودي البريطاني.

 تُحفظ األرصدة لدى البنوك لدى البنك السعودي البريطاني (مساهم بالشركة). -
ريطاني ويمكن مليون لایر سعودي) في البنك السعودي الب 34تحفظ الوديعة النظامية ( -

 السحب منها بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي فقط.
إن األرصدة القائمة بتاريخ إعداد القوائم المالية غير مضمونة وغير مرتبطة بعموالت.  -

 وسيتم السداد نقداً. 
يتم إجراء مراجعة بتاريخ إعداد القوائم المالية وذلك بفحص المركز المالي للجهة ذات  -

 والسوق الذي تعمل فيه الجهة ذات العالقة.العالقة 
 

 المدفوعات النظامية - 14
 والض�ريبة الش�رعية الزك�اة م�ن جلها في م2014 خالل الشركة على النظامية المدفوعات تتشكل

 المدفوع�ة المب�الغ وك�ذلك ش�رافيةاإل للجه�ات ت�دفع الت�ي ش�رافاإل تك�اليف ف�ي وك�ذلك المس�تحقة
 والتالي الشركة، في للعاملين التأمين شتراكاتإ تمثل والتي إلجتماعيةا للتأمينات العامة للمؤسسة

 :م 2014المدفوعه خالل العام  النظامية المدفوعات بكل إيضاح
 

  إجمالي المبلغ المدفوع البيان
 4,370,262 الزكاة

 678,699 الضريبة المستقطعة
 1,607,491 ضريبة الدخل

 1,851,358 التأمينات اإلجتماعية
 - لهيئة العامة لإلستثمارا

 
 البيــان

 م 2014
 بآالف الرياالت السعودية

 م2013
 بآالف الرياالت السعودية

عمليات  المساهمون عمليات التكافل 
 المساهمون التكافل

2Bوكبار موظفي دارةمساهمون، وأعضاء مجلس اإل ،
 - 145 - 5,497 دارةاإل
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 10,000 الغرفة التجارية
 329,023 مؤسسة النقد العربي السعودي

 8,846,833 المجمـوع

وص��ف ألي مص��لحة تع��ود إل��ى أعض��اء مجل��س اإلداره و كب��ار التنفي��ذيين و أقرب��ائهم ف��ي  - 15
 و أدوات دين الشركةأسهم أ

مين أو األش�خاص ذوي العالق�ة بخص�وص لم تتلق الش�ركة خ�الل الع�ام أي اش�عارات م�ن المس�اه
تعليمات اإلفصاح التي استندت عليها  هتما تضمنتغير نسبة ملكيتهم في أسهم الشركة وذلك حسب 

قواع��د التس��جيل واإلدراج الص��ادرة م��ن هيئ��ة الس��وق المالي��ة، وتوض��ح الج��داول التالي��ة وص��فاً 
وكب���ار التنفي���ذيين بالش���ركة  بالمص���الح الت���ي تع���ود لكب���ار المس���اهمين وألعض���اء مجل���س اإلدارة

 وأزواجهم وأبناءهم القصر في أسهم وأدوات الدين:

  م :2014خالل العام  أعضاء مجلس اإلدارة ) أ

 اسم من تعود له المصلحة
 صافي التغيير خالل العام م31/12/2014 نهاية العام م01/01/2014 بداية العام

 نسبة الملكية دد األسهمع ملكيةالنسبة عدد األسهم نسبة الملكية عدد األسهم
 األستاذ/ محمد عبدهللا اليحيى

 0 0.00 % 1,000 0.00 %/ 1,000+ 0.00 % 

 % 0.00 0 % 0.00 1,000 % 0.00 1,000 األستاذ/ حسام عبدهللا الحقيل

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 السيد/ هاربل كارلكت

 % 0.00 0 % 0.00 0 % 0.00 0 األستاذ/ ماجد كمال الدين نجم
 األستاذ/ محمد إبراهيم العبيد 

 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 
 السيد/ ديفيد كيني 

 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
 *األستاذ/ محمد سعد بن داود

 0 0.00 % 0 0.00 0 0.00 % 

 % 0.00 -1,105 % 0.00 0 % 0.00 1,105 *عبد هللا إبراهيم الهويش /األستاذ

 % 0.00 -1,000 % 0.00 0 % 0.00 1,000 *شيديوسف أحمد البور /األستاذ

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 *زين الدين أسحاق /السيد
 
  . م2014لعام خالل ا بإستقالتهمالموضحين أعاله انتهت عضويات أعضاء المجلس *

 

  : كبار المسئولين التنفيذيين ) ب

 كبار التنفيذيين في شركة ساب للتكافل وزوجاتهم وأوالدهم القصر

 اسم من تعود له المصلحة
 صافي التغيير خالل العام م31/12/2014 نهاية العام م01/01/2014 بداية العام

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

 % 0.00 0 % 0.00 0 % 0.00 0  السيد أدريان فالورز

 % 0.00 0 % 0.00 0 % 0.00 0 األستاذ سعود النعيمي

 % 0.00 0 % 0.00 0 % 0.00 0 األستاذ أحمد حسين الهبيلي
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لكب��ار  األحقي��ة ف��ي التص��ويت تع��ود ألش��خاص وص��ف ألي مص��لحة ف��ي فئ��ة األس��هم ذات - 16
 المساهمين

 كبار المساهمين

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

عدد  لملكيةانسبة  عدد األسهم لملكيةنسبة ا عدد األسهم
 األ

 نسبة الملكية

 %0.00 0 %32.50 11,050,000 %32.50 11,050,000 (ساب) البنك السعودي البريطاني

 %0.00 0 %31.00 10,540,000 %31.00 10,540,000 بي في القابضة HSBCمجموعة 

 

 للمجلس أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة - 17

 مجلس اإلدارةتشكيل  ) أ
 3ي�تم انتخ�ابهم وتعيي�نهم ل�دورة م�دتها  ) أعض�اء8ثماني�ة ( من مجلس إدارة الشركة يتشكل

 وعض��وين (س��اب)، البن��ك الس��عودي البريط��اني يم��ثالن م��نهم عض��وين س��نوات ميالدي��ة،
ع��دد األعض��اء  بحي��ث يك��ون ،بينهم��ا فيم��ا وعض��واً واح��داً  )HSBC(مجموع��ة  يم��ثالن

 م��ن ) أعض��اء المكمل��ين للمجل��س ه��م3( ـو ال��، أعض��اء )5يين (الممثل��ين ألش��خاص إعتب��ار
 .األعضاء المستقلين

م، فق�د قام�ت الجمعي�ة العمومي�ة  14/5/2013حيث انتهت دورة مجل�س اإلدارة الثاني�ة ف�ي 
م بإختيار وإنتخاب األعضاء لعضوية  13/5/2013هـ الموافق  3/7/1434التي عقدت في

 م ولمدة ثالث سنوات ميالدية. 15/5/2013لتي بدأت في مجلس اإلدارة في دورته الثالثة ا

ب�ن م تم تعيين كًل من األستاذ محم�د س�عد ب�ن داود واألس�تاذ محم�د 12/03/2014وبتاريخ 
األس�تاذ ف�ؤاد لك�ل م�ن العبيد كأعضاء غير تنفيذيين ف�ي مجل�س إدارة الش�ركة خلف�اً إبراهيم 

م ت��م تعي��ين 05/06/2014وبت��اريخ  واألس��تاذ ديفي��د دي��و.  –رحم��ة هللا تع��الى –بح��راوي 
اليحي���ى عض���واً مس���تقالً ف���ي مجل���س إدارة الش���ركة. وبت���اريخ ب���ن عب���دهللا األس���تاذ محم���د 

خلف��اً  م ت��م تعي��ين األس��تاذ ديفي��د كين��ي عض��واً غي��ر تنفي��ذي بمجل��س اإلدارة25/11/2014
 لألستاذ محمد بن داود.

 م  31/12/2014كم�ا ف�ي يتش�كل  على ضوء ذلك فإن مجل�س إدارة ش�ركة س�اب للتكاف�لو 
) م�ن 2من األعضاء التالية أسماؤهم والذين صنفت عضويتهم بحس�ب م�ا ج�اء ف�ي الم�ادة (

  .الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية

 سم عضو مجلس اإلدارةا
الشركات المساهمة  األخرى خالف الشركة التي  تصنيف العضوية

غير  مستقل رتهايشغل عضو المجلس عضوية مجلس إدا
 تنفيذي تنفيذي

 √ األستاذ/ حسام عبدهللا الحقيل
 

  

    √ األستاذ/ محمد عبدهللا اليحيى

ممثال عن البنك السعودي  - األستاذ/ ماجد كمال الدين نجم
  البريطاني (ساب)

√  
 

   √  HSBCممثال عن مجموعة  - السيد هاربل كارلكت

ممثال عن البنك السعودي  -األستاذ/ محمد إبراهيم العبيد 
 البريطاني (ساب)

 √   

ممثال عن البنك السعودي البريطاني  - السيد/ ديفيد كيني
 HSBC(ساب) ومجموعة 

 
 √   
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 إجتماعات مجلس اإلدارة ) ب
إجتماع��ات، ويب��ين الج��دول الت��الي  ةإدارة الش��ركة أربع��م عق��د مجل��س  2014خ��الل الع��ام 

 األعضاء: اإلجتماعات وسجل حضورهذه بيانات 

 عضو مجلس اإلدارة
 م 2014اإلجتماعات المنعقدة خالل العام 

 الرابع الثالث الثاني األول مجموع الحضور
12/3 23/6 17/9 15/12 

 ü ü × ü 3 األستاذ/ حسام عبدهللا الحقيل
 ü ü ü 3  األستاذ/ محمد عبدهللا اليحيى

 ü ü ü ü 4 األستاذ/ ماجد كمال الدين نجم
 ü ü ü ü 4 محمد ابراهيم العبيد تاذ/األس

 ü 1    كيني سيلفي السيد/ ديفيد 
 ü × ü ü 3 السيد/ هاربل كارلكت

 ü ü ü × 3 * يوسف أحمد البورشيداألستاذ/ 
 ü    1 هويش *عبدهللا ال األستاذ/

 ü ü ü  3 السيد/ زين الدين أسحاق *
 ü   1 × * األستاذ/ محمد سعد بن داود

  %86 %86 %88 %88 ورنسبة الحض
 

 التالي: م وفق2014لعام خالل ابإستقالتهم الموضحة أعاله انتهت عضويات أعضاء المجلس 
 م22/09/2014بتاريخ األستاذ/ يوسف أحمد البورشيد  *
 م21/04/2014بتاريخ األستاذ/ عبدهللا الهويش  *
 م17/09/2014بتاريخ  األستاذ/ محمد سعد بن داود *
 م15/12/2014بتاريخ  الدين إسحاقالسيد/ زين  *
 

 جان مجلس اإلدارةل )ج 
انسجاماً مع الض�وابط اإلش�رافية ونظ�ام الش�ركة األساس�ي والت�ي تتطل�ب قي�ام مجل�س اإلدارة 

) لج�ان رئيس�ية وه�ي لجن�ة 3بتشكيل عدد مناسب من اللجان، فقد شكل مجلس إدارة الشركة (
لتنفيذي��ة ، والت��الي وص��ف بتل��ك اللج��ان المراجع��ة، ولجن��ة الترش��يحات والمكاف��آت، واللجن��ة ا

 ومهامها وبيانات تشكيلها واجتماعاتها:

 ةــة المراجعـلجن
أعض�اء أح�دهم عض�و مجل�س إدارة مس�تقل والعض�وين اآلخ�رين م�ن  ةتتكون اللجنة من ثالث

خارج المجلس، وتهتم اللجنة وفقاً لم�ا تض�منته (قواع�د إختي�ار أعض�اء لجن�ة المراجع�ة وم�دة 
س���لوب عمله���م) الت���ي أقرته���ا الجمعي���ة العام���ة للش���ركة باإلش���راف عل���ى إدارة عض���ويتهم وأ

المراجع��ة الداخلي��ة ف��ي الش��ركة والتحق��ق م��ن م��دى فاعليته��ا ف��ي تنفي��ذ األعم��ال والمه��ام الت��ي 
يح��ددها المجل��س وتقي��يم ودراس��ة تق��ارير المراجع��ة الداخلي��ة وإنف��اذ اإلج��راءات التص��حيحيه 

ية لمجل��س اإلدارة بتعي��ين المحاس��بين الق��انونيين وتحدي��د للمالحظ��ات ال��واردة فيه��ا والتوص��
أتع��ابهم والتأك��د م��ن إس��تقالليتهم ومتابع��ة أعم��الهم وإعتم��اد أي عم��ل خ��ارج نط��اق أعم��ال 
المراجع��ة وك��ذلك مالحظ��اتهم عل��ى الق��وائم المالي��ة ومتابعته��ا ودراس��ة الق��وائم المالي��ة الرب��ع 

ة وإبداء ال�رأي والسياسات المحاسبية المتبعسنوية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة 
 والتوصيات حولها.

(رئيس�ا)  محم�د عب�دهللا اليحي�ىم�ن ك�ل م�ن األس�تاذ/  م31/12/2014كما ف�ي  وتتكون اللجنة
وعضوية كل من األستاذ/ وليد عبدالعزيز كيال واألستاذ/ سامي عبدالسالم وهيبة وق�د عق�دت 

 وفقاً للتالي: اتإجتماع ةم أربع 2014اللجنة خالل العام 
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 الصفة عضو اللجنة

 م 2014اإلجتماعات المنعقدة خالل العام 

 الرابع الثالث الثاني األول مجموع الحضور
11/2 15/4 13/7 21/10 

 ü ü   2 رئيس  األستاذ/عبد هللا إبراهيم الهويش*

 ü ü 2   رئيس *محمد عبدهللا اليحيى األستاذ/

 ü ü ü 3 × عضو زيز كيالاألستاذ/ وليد عبد الع

 ü × ü × 2 عضو األستاذ/ سامي عبدالسالم وهيبة

من مجلس اإلدارة ورئاسة لجنة المراجعة، وتم تعيين األس�تاذ/ بإستقالته م 21/04/2014األستاذ/ عبدهللا الهويش بتاريخ  انتهت عضوية*
 محمد عبدهللا اليحيى عضو مجلس اإلدارة رئيساً للجنة المراجعة.

 

 جنة التنفيذيةللا
أعض���اء م���ن أعض���اء مجل���س اإلدارة وته���تم بمراجع���ة  ةأربع���تتش���كل اللجن���ة التنفيذي���ة م���ن 

إستراتيجية العمل ورفعها لمجلس اإلدارة و مراجعة وإعداد التوصيات لخطة العمل الس�نوية، 
و ك��ذلك إعتم��اد العق��ود حس��ب تف��ويض مجل��س اإلدارة، وايض��اً مراجع��ة  و تقي��يم الخس��ائر 

 ال أخرى يكلفها بها مجلس اإلدارة.ن األعمال التشغيلية، وأي  أعمالناتجة ع
 

 (رئيس�اً  ماج�د كم�ال ال�دين نج�مم�ن ك�ل م�ن األس�تاذ/  م31/12/2014كما في  وتتكون اللجنة
 ةم س�ت 2014،  وقد عق�دت اللجن�ة خ�الل الع�ام العبيد ابراهيم األستاذ/ محمدمكلفاً) وعضوية 

 إجتماعات وفقاً للتالى:

 الصفة جنةعضو الل
  م 2014اإلجتماعات المنعقدة خالل العام 

مجموع 
 السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول الحضور

11/2 27/4 23/6 17/9 11/10 12/15  
 ü ü ü ü ü ü 6 رئيس مكلف األستاذ/ ماجد كمال الدين نجم

 ü ü ü ü ü 5  عضو األستاذ/ محمد العبيد
 ü ü ü ü   4 رئيس البورشيد*األستاذ/ يوسف أحمد 

 ü ü ü ü ü  5 عضو السيد/ زين الدين أسحاق*

 م��ن رئاس��ة مجل��س اإلدارة ورئاس��ة اللجن��ة التنفيذي��ةبإس��تقالته م 22/09/2014األس��تاذ/ يوس��ف البورش��يد بت��اريخ  انته��ت عض��وية*
 لجنة الترشيحات والمكافآت.وعضوية 

 من عضوية مجلس اإلدارة وعضوية اللجنة التنفيذية.بإستقالته م 15/12/2014ريخ انتهت عضوية األستاذ/ زين الدين اسحاق بتا *

 

 لجنة الترشيحات والمكافآت
) أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين والمستقلين وتتضمن 3تتشكل اللجنة من (

لمكاف�آت مهام و مسئوليات اللجنة وفقاً لما ورد في قواعد إختيار أعض�اء لجن�ة الترش�يحات وا
وم��دة عض��ويتهم وأس��لوب عمله��م الت��ي أقرته��ا الجمعي��ة العام��ة للش��ركة إعتم��اد السياس��ات 
والمع��ايير للترش��ح لعض��وية مجل��س اإلدارة و كب��ار التنفي��ذيين والتأك��د م��ن نزاه��ة أعض��اء 
المجل��س و ك��ذلك تق��وم اللجن��ة ب��إجراء مراجع��ة س��نوية لإلحتياج��ات المطلوب��ة م��ن مه��ارات 

اإلدارة، والتأكد من إستقاللية األعضاء المس�تقلين، ومراجع�ة هيك�ل  وقدرات ألعضاء مجلس
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مجل��س اإلدارة ورف��ع توص��يات ب��التغييرات الت��ي يمك��ن إجراؤه��ا و تحدي��د جوان��ب الض��عف 
والق��وة ف��ي المجل��س وإقت��راح معالجته��ا ووض��ع سياس��ات التعويض��ات والمكاف��آت لك��ٍل م��ن 

 مجلس اإلدارة و كبار التنفيذيين. أعضاء
 

(رئيس�ا)  حسام عبدهللا الحقيلكل من األستاذ/ م من 31/12/2014كما بتاريخ اللجنة  وتتكون
  وفقاً للتالى:إجتماعين م  2014وقد عقدت اللجنة خالل العام عضواً،  ماجد نجماألستاذ/ و
 

 الصفة عضو المجلس

 م 2014اإلجتماعات المنعقدة خالل العام 

 الثاني األول مجموع الحضور

27/4 15/12 
 ü ü 2 رئيس األستاذ/ حسام عبدهللا الحقيل

 ü ü 2 عضو األستاذ/ ماجد نجم

  ü عضو */ يوسف البورشيداألستاذ
1 

م بإستقالته من رئاسة مجل�س اإلدارة ورئاس�ة اللجن�ة التنفيذي�ة وعض�وية 22/09/2014األستاذ/ يوسف البورشيد بتاريخ  انتهت عضوية*
 لجنة الترشيحات والمكافآت.

 

 العقوبات والجزاءات والقيود النظامية - 18
تم��ارس الش��ركة أعماله��ا وف��ق م��ا تقتض��يه ال��نظم والل��وائح والتعليم��ات الص��ادرة ع��ن الجه��ات 

م  لم تفرض أي عقوبات أو جزاءات أو قيود نظامية على الشركة  2014اإلشرافية، وخالل العام 
 من قبل أي جهة إشرافية أو تنظيمية.

 

  :ةحوكمة الشرك - 19
ومن ثم فقد صير إلى صياغة راعت شركة ساب للتكافل العمل على خلق بيئة حوكمة فّعالة، 

سياسة حوكمة للشركة جرى اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة والجمعية العامة للشركة بحيث 
تضمنت هذه الالئحة كافة الجوانب المتعلقة بتأكيد حقوق المساهمين وسياسات األفصاح وتعزيز 

عالجة تعارض المصالح. كما تضمنت أطر سياسة حوكمة الشركة العمل على موائمة مناحي م
 قواعد عمل لجان المجلس الفرعية بما يتسق والتوجيهات اإلشرافية.

تطلبات ل على الوفاء واإللتزام بكافة المومن هذا المنطلق، فقد حرصت شركة ساب للتكاف
هيئة السوق المالية وكذلك  كات الصادرة من مقامالتي اشتملت عليها الئحة حوكمة الشر اإللزامية

  باستثناء التالي:اإللتزام بغالبية األحكام األسترشادية 

 المادة متطلبات المادة أسباب عدم تطبيق هذه المادة

ليس لشركة ساب للتكافل صفه إللزام 
المستثمرين ذوي الصفة األعتبارية 
الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم، 

وا عن سياساتهم في بأن يفصح
 التصويت.

يجب على المستثمرين من األشخاص ذوي الصفة 
مثل –األعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم 

اإلفصاح عن سياساتهم في  -صناديق األستثمار
التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية، 
وكذلك اإلفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب 

ح قد يؤثر على ممارسة الحقوق جوهري للمصال
 األساسية الخاصة باستثماراتهم.

الفقرة (د) من المادة 
 السادسة
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 :فعالية إجراءات الرقابة الداخليةالمراجعة السنوية ل -20
أكدت نتائج المراجعة السنوية فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية التي انتهجتها الشركة خالل عام 

ام الرقابة الداخلية والتحكم بالمخاطر الذي تطبقة ساب للتكافل أُعد م، كما أظهرت أن نظ2014
على أسس سليمة وتم تنفيذه بكفاءة وفعالية لضمان مصداقية التقارير المالية والتوافق مع اللوائح 

 المطبقة.

وتُقر إدارة المراجعة الداخلية بأنه ال توجد أي تحفظات أو قيود للحصول على المعلومات أو 
ق أو السجالت، ولم يتبين وجود أي مالحظات جوهرية خالل إجراءات الرقابة الداخلية الوثائ

 للشركة.

والرفع برؤاها ومالحظاتها  وتقوم لجنة المراجعة بتقييم تكامل وكفاية هذا النظام بشكل دوري
 . ويسعى نظام الرقابة الداخلية الذي تشرف علية إدارة المراجعة الداخلية إلىلمجلس اإلدارة

توفير ضمان بأن وسائل التحكم والرقابة داخل الشركة مناسبة للحد من المخاطر، وأن عمليات 
الحوكمة كافية لتحقيق أهداف الشركة ويتم ذلك عن طريق مراجعة مختلف العمليات التشغيلية بما 

وتصورات إدارة  فيها مراجعة المطالبات وتقديم تقارير تفصيلية بشكل دوري للجنة المراجعة
 لشركة للحلول المقترحة، وأخطار المجلس بشأنها.ا

 

 :اقبي الحسابات الخارجيينمر - 21
عل��ى  م 28/04/2014ه��ـ المواف��ق 28/06/1435وافق��ت الجمعي��ة العام��ة الت��ي عق��دت بت��اريخ  

لت��دقيق الحس��ابات  وش��ركة ال��دار PwC ش��ركة لس��ادةاوتعي��ين اختي��ار بمجل��س اإلدارة  توص��ية
 2015والرب�ع األول لع�ام  م2014لع�ام ل الرب�ع س�نوية المالية ة القوائمكمراقبي الحسابات لمراجع

 وتحديد أتعابهم.

 

 التأكيدات واإلقرارات - 22

 :هتؤكد شركة ساب للتكافل أن )أ 

 . م 2014العام أية قروض خالل  على الشركة  تحصللم  ·

 أية إستثمارات أو تنشئ أي احتياطيات لمزايا الموظفين. الشركةلم توظف  ·

م الشركة بإصدار أو منح أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية لم تق ·
 .م 2014أو مذكرات حق أكتتاب أو حقوق مشابهة خالل السنة المالية 

لم تقم الشركة بإصدار أو منح أي حق�وق تحوي�ل أو اكتت�اب بموج�ب أدوات دي�ن قابل�ة  ·
 .إكتتاب أو حقوق مشابهةللتحويل إلى اسهم، أو حقوق خيار أو مذكرات حق 

 لم تقم الشركة بإسترداد أو شراء أو إلغاء أي أدوات دين قابلة لإلسترداد. ·
 

 حس�ب معرفت�ه واألخ�رى ذات العالق�ة  جه�اتكما ويؤك�د مجل�س اإلدارة للمس�اهمين وال )ب 
 من كافة النواحي المادية ما يلي:و التامة

 بالشكل الصحيح.أعدت سجالت الحسابات  أن ·

 .بفاعليةونفذ قابة الداخلية أعد على أسس سليمة أن نظام الر ·
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 أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركه على مواصلة نشاطها. ·

 أي عقد كانت الشركة طرفاً فيه و توجد أو كا نت توجد في�ه م 2014ال يوجد خالل العام  ·
ي أو مصلحة جوهرية آلي من أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو الم�دير الم�ال

ألي شخص ذي عالقة بأي منهم. ما عدا ماتم ذكرة في تبيان المعامالت مع الجه�ات ذات 
 العالقة في هذا التقرير. 

 

 ةــــــــالخاتم
عرب مجلس إدارة شركة ساب للتكافل عن شكره وتقديره لعمالئ�ه األع�زاء عل�ى ثق�تهم، ولجمي�ع يُ 

، كم�ا يس�جل المجل�س تق�ديره كة وإس�تمراريتهانجاح الش�رالمساهمين الكرام الذين كانوا الدافع في 
لجميع منسوبي الشركة من إدارة وعاملين على جهودهم التي بذلوها لتحقيق اإلنج�ازات و النت�ائج 

 الجيدة خالل العام.
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