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تقرير مجلس اإلدارة لعام  2016م
يسر مجلس إدارة شركة ساب للتكافل أن يقدم للسادة المساهمين الكرام التقريرر السري ل للسرية الماليرة الميتفيرة فر
 31ديسمبر  2016م متضميا ً أهر التور راو لاليتراال الماليرة لأ اروة التارإليل لاتف راراوا لمرفقرا ً ئر القر اا
المالية المدققة لاتيضاراو لتقرير مراقبى الحسائاو الخارجيين.
المقــدمــة
شركة ساب للتكافل ه شركة سع دية مساهمة تأسست ئم جب المرس م الملك رق م 60/ئتاريخ
1427/9/18هـ الم افق 2006/10/11م .لقد ئاشرو الاركة سيتفا المالية األللى ئعد صدلر القرار ال زارل
رق ( )108ئتاريخ 1428/4/27هـ الم افق 2007/5/15م ئالم افقة عل تأسيس الاركة .لتعمل الاركة ف
المملكة العرئية السع دية ئم جب سجل تجارل رق  1010234032صادر من الرياض ف 1428/05/20هـ
الم افق 2007/6/6ما لترخيص مؤسسة اليقد العرئ السع دل رق  20079/5لتاريخ 1428/8/29هـ الم افق
 2007/9/11ما لالذل يخ ل الاركة ممارسة أ اوة التأمين للحماية لاالدخار لالتأمين العام .لت تجديده ف
1437/08/28هـ الم افق 2016/06/04م لمدة ثالث سي او.
يبلغ رأس مال الاركة المدف ع  340,000,000لاير سع دل مقس إلى  34,000,000سفما ً ئقيمة اسمية
لقدرها  10رياالو سع دية للسف ال ارد .لقد اكتتب المساهم ن المؤسس ن البيك السع دل البريوا (ساب)
لمجم عة HSBCا ئعدد  22,100,000سفما ً مقائل اشتراكاو قدية ليمثل ذلك  %65من رأس مال الاركةا
لت طرح األسف المتبقية لقدرها  11,900,000سفماً لتمثل سبة  %35من رأس مال الاركة لإلكتتاب العام
من خالل طرح ألل إستمر خالل الفترة من 1428/2/27هـ الم افق 2007/3/17م رتى 1428/3/8هـ الم افق
2007/3/26م ئسعر عرض لقدره  10رياالو سع دية للسف ال اردا لالرقا ً من خالل إصدار رق ق للمساهمين
المسجلين كما ف 1430/8/17هـ الم افق 2009/8/8م ئسعر  12.50لاير سع دل خالل الفترة من
1430/8/24هـ 2009/8/15م إلى 1430/9/5هـ 2009/8/26م.
تقدم ساب للتكافل مجم عة لاسعة من ميتجاو الحماية العاالية لالحماية العامة المت افقة مع أركام الاريعة
اتسالمية لتف ئارتياجاو عمالافا من األفراد لالاركاوا لتمارس الاركة أعمالفا لأ اوتفا ف المملكة العرئية
السع ديةا لليس لفا أل ااط أل مؤسساو أل شركاو تائعة مياأة أل مسجلة لال تمارس أل أ اوة خارج
المملكة العرئية السع دية.
للك فا من ئين أللى الاركاو الت يت ترخي فا ف الس قا فقد شفدو شركة ساب للتكافل م اً جيداً ميذ أن
ئاشرو عملياتفا لأصبحت ف م قع جيد يمكيفا من م اصلة اليم اعتماداً على اآلفاق اتيجائية على المدى
الو يل لقواع التأمين ف المملكة العرئية السع دية .لمع تزايد اليم ف الس ق لازدياد ال ع ئحل ل التأمين
المت افقة مع أركام الاريعة اتسالمية فإن الاركة ف م قف مرض ئما يمكيفا من زيادة قدرتفا التيافسية
لئالتال زيادة رض رها ف الس ق لت سيع واق أعمالفا لأ اوتفا.
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 .1أهم التطورات خالل العام
 .1قامت شركة ساب تكافل ئإطالق رملة (ق ة الحماية) ئفدف الت عية ئأهمية التخويط المال المبكر
للعااالو السع ديةا لتخو العقباو الت تاكل عااقا ً عيد شراء التإلوية التكافلية .ئاتضافة إلى تثقيف
العمالء ر ل كيفية التخويط للمستقبل ئكفااة .لقد استخدمت الحملة قي او الت اصل اتجتماع (فيسب كا
ت يترا إ ستاجرام)ا ئاتضافة إلى قي او رقمية أخرى مثل الم قع اتلكترل ل الااشاو الرقمية ف
فرلع ئيك ساب.
 .2فازو شركة ساب تكافل ئجاازة "أفضل مقردم خدمرة تكافرل ئيكر " لجراازة "أكثرر الارركاو إئرداعاً" للعرام
 2016لذلك ضمن فعالياو مؤتمر ) (International Finance Awardsلالذل عقد مؤخراً ف مدييرة
دئ  .لقد جاء اختيار شركة ساب تكافل اعتمراداً علرى عردة محرالر أهمفرا جراح الارركة فر الحفرا علرى
اليم الداا فر محافهفرا الخاصرة ئميتجراو التكافرل العراال لالعرام مرن اريرةا لاسرتمراريتفا فر تحقيرق
األرئاح على مدى السي او الماضية من ارية أخرى ا ئاتضافة إلى ك فا من الاركاو الراادة ئالمملكرة
العرئيررة السررع دية ل التر تورررح مجم عررة متكاملررة مررن ميتجرراو تكافررل الحمايررة الاخ ررية (تكافررل السررفر
لالميزل لالح ادث الاخ ية) من خرالل شربكة ات تر رت ممرا يمكرن العميرل مرن شرراء أل تعرديل أل تقردي
الموالبة الخاصة ئ ثيقت من خالل الب ائة االلكترل ية للاركة دلن الحاجة لزيارة فرلع الاركة.
 .2تأهيل الموظفين
ررصت الاركة خالل العام  2016على تو ير الم ارد البارية من خالل رث الم فين على متائعرة الدراسراو
العلمية لالمؤهالو المعتمدة الت تتياسب مع التو راو الداامة لفيياو العمل مثل :شفاداو التأمين المفييرة لدئلر م
التأمين لشرفاداو  LOMAلاختبرار أساسرياو الترأمين لشرفاداو إدارة الترأمين .ئاتضرافة إلرى البررامل التدريبيرة
الخاصة ئإداراو الاركة المختلفة كإدارة المخاطر لإدارة اتلتزام لإدارة الم ارد البارية لالمحاسبة لاتستثمار.
فض رالً عررن المررؤتمراو للرل العمررل داخررل المملكررة لخارجفررا ئفرردف إكسرراب الم ررف خبررراو فييررة توبيقيررة
لإستكااف أردث اتتجاهاو لأفضل الممارساو ف المجاالو المختلفة.
 .3إستراتيجية العمل
تعمل شركة ساب للتكافل على تقدي خدماوا لئرامل تالا األفراد لالاركاو التجاريةا لقد تحقق ذلك مرن خرالل
م اصلة اتستثمار ف البيية التحتية األساسية للعمرل فر مختلرف المجراالو اتسرتراتيجية للترأمين البيكر  .لتفردف
واقرراو العمررل الرايسرري ة فر سرراب للتكافررل إلررى تعزيررز الخرردماو الماليررة التر تقرردمفا إداراو الخرردماو الاخ ررية
لإدارة الثرررلاو لالخرردماو الم رررفية التجاريررة ئبيررك سرراب مررن خررالل تقرردي خرردماو تكافررل مت افقررة مررع أركررام
الاريعة اتسالمية.
عملياو البيع تت من خالل لكالة ساب للتأمين المحدلدة(ال كيل).
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 .4الخطط المستقبلية
تضمنت الخصائص الرئيسية للخطة على البنود التالية:
 أن ت بح شركة ساب للتكافل المقدم الرااد لحل ل التامين اتدخارل المرتبط ئإدارة الثرلاو الاخ ية
ئالمملكة العرئية السع دية من خالل قي او لفرلع ئيك ساب
 إستمرار اتستثمار ف التقيية لالقي او الرقمية لتعزيز تجرئة العمالء
 الحفا على مركز الريادة ف س ق التكافل العاال ئالمملكة العرئية السع دية
 تاكيل فريق عالقاو متخ ص تدارة رسائاو التكافل ف ئيك ساب
 تعزيز الخدماو التجارية ئحل ل مبتكرة لتامين قواع األعمال لرماية الم فين
ً
 اتلتزام التام ئمعايير ساب للتكافل لالمتمثلة ف معاملة العمالء ئاكل مي ف لأيضا ئالق اعد لاأل همة
لرماية سرية المعل ماو
ً
 التركيز المستمر على فعالية العملياو لأيضا الفعالية التيهيمية للاركة
 إطالق ميتل الرعاية المبسط لالذل س ف يت ئيع من خالل م قع الاركة على شبكة ات تر تا
ئاتضافة إلى ميتجاو جديدة مثل ئر امل للتكافل اتاتمان التجارل ل ئر امل للتكافل اتدخار للمجم عة
لذلك ئعد إستكمال الم افقاو الالزمة من مؤسسة اليقد العرئ السع دل
 اتستمرار ف ت عية المجتمع ئأهمية ئرامل اتدخار المبكر لذلك ف سياق جف د مؤسسة اليقد العرئ
السع دل ف الحث على تعزيز ثقافة اتدخار المال المبكر ئالمجتمع السع دل
 .5قطاعات العمل الرئيسية
ت يف قواعاو العمل الرايسية ئالاركة الى فئتينا األللى لفقا ً لعمالء الاركة لالثا ية لفقا ً للبرامل التر تقردمفا
الاركة لذلك لفقا ً لما يل :
أ) إيضاح تفصيلي لقطاعات العمل الرئيسية وفقا ً لعمالء الشركة:
عروض األفراد:
تركرز الارركة علرى تقردي ميتجراو التكافرل العراال الم ررممة أصرالً مرن أجرل ال فراء ئإرتياجراو العمرالء المتعلقررة
ئمتولباو االدخار من أجل تعلي األئياء أل من أجل ت فير تقاعد مريح أل ئإلرض اتستثمار .لتيو ل هذه البرامل
على عي رل اتدخار لالحماية ألفراد عاالة الماترك ف رالة ال فاة أل العجز الرداا  .أمرا ميتجراو التكافرل العرام
فت فر تإلوية للميازل لمحت ياتفا لالح ادث الاخ ية لالسفر ل كذلك السفر إلى دلل شييإلن.
عروض الشركات:
ئاليسبة للاركاو لالعمالء التجاريين فإن الاركة تركز على تقدي واق لاسع من ئرامل رماية األعمال كالارحن
البحرل لالحريق لالممتلكاو لكافة المخراطر لا قوراع األعمرال لالمسرئ لية العامرة لدير ن المجم عرة لعررلض
الخدماو الم رفية التجارية الم ممة للاركاو ال إليرة لالمت سوةا كما ت فر ميتجاو ميافع م
من خالل ئرامل رماية المجم عاو ف رالة ال فاة أل العجز الداا ال راالو الح ادث الاخ ي للم

ف الاركاو
ف.
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ب) إيضاح لقطاعات العمل الرئيسية وفقا ً للبرامج التي تقدمها الشركة:
التكافل العائلي:
ت فر محفهة التكافل العاال األمان المال للمستفيد ف رالة ال فاة أل العجز الداا لحامل البر امل
المحدد لت فر الاركة عدداً من ئرامل التكافل العاال للعمالء من قواع األفراد لالاركاو.
التكافل العام:
ت فر الاركة عدداً من ميتجاو التكافل العام للعمالء من األفراد لالاركاو ضد األرداث الت ال يمكن التيبؤ ئفا.
 -6إدارة المخاطر:
ت اصل شركة ساب للتكافل إدارة مخاطرها ئوريقة رذرة لفعالة ئالت افق مع واق تحمرل المخراطر المعتمرد لردى
الاررركة .إن فعاليررة إدارة المخرراطر ف ر شررركة سرراب للتكافررل مبييررة علررى إطررار دليررل اترشرراداو العمل ر للتررأمين
لمجم عررة ( )HSBCئعررد أن تر م اامتر ليت افررق مررع الاحررة إدارة المخرراطر ال ررادرة عررن مؤسسررة اليقررد العرئ ر
السررع دل لالت ر تحك ر أعمررال شررركاو التررأمين العاملررة ف ر المملكررةا ليإلو ر دليررل اترشرراداو العمل ر للتررأمين
( )IFIMمخاطر العملياو لغير العملياو ئما ف ذلك كافة ج ا ب المخاطر ذاو العالقة ئأعمال التكافرلا لتعتمرد
ساب للتكافرل هامرا ً رسرميًا تدارة المخراطر يمثرل عمليرة مت اصرلة لتفاعليرة مدمجرة ضرمن أعمرال التكافرل لعبرر
اتجراءاو المعتمدة لديفا.
لقد لضعت الاركة هيكالً تيهيميا ً متماسكا ً من أجل تحديد لتقيي لمراقبرة لالسريورة علرى كافرة أ ر اع المخراطر.
لتتجلى ر كمة مخاطر الارركة مرن خرالل مجم عرة مرن الق اعرد لاتجرراءاو لالضر ائط الراسرخة لالتر تعتمرد
على الفيكل التيهيم الحال لتحقيق األهداف اتستراتيجية للاركة .لترتكز فلسفة الاركة ئاليسبة للمخراطر علرى
درجة معيية من التقبل تتياسب مع إطار المخاطر المقب لة لالخوة اتستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس اتدارة.

اطار هيكل ي ة المراقبة
هيكل الح كمة
ت

مجلس ادارة

ج ا تر ي
ام
ج ا تمر
ا لج ا ت ي ي
ج ا مراج

ج

ا لج

مجلس ا دارة لم

ا داري ا م

ر

ر
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لهياك عدد من اللجان الت ت تاكيلفا فر شرركة سراب للتكافرل .ليتمثرل دلر كرل لجيرة مرن هرذه اللجران فر تقردي
اتشراف لمياقاة اتجراءاو ف إطار ئي د مرجعيتفا ل ئفدف مياقاة ااطاو اتداراو المختلفة ل إجراءاتفا ل
قراراتفا ل تقدي الي ح عيد الضرلرة .إن الفدف اليفاا ه تحقيق إجماع لاسع لماهية المخاطر الكبيررة لأيضراً
الم اقع الت يجب أن يت فيفرا إسرتفداف م رادر الخورر لتركيرز الجفر د علرى إدارة المخراطر ضرمن وراق تقبرل
المخاطر المعتمد لدى شركة ساب للتكافل.
لتملك شركة ساب للتكافرل هيكرل ر كمرة راسرخا ليجتمرع مجلرس اتدارة لاللجران الميبثقرة عير علرى أسراس رئرع
سي ل أل لفقا ً لما تقرره األ همة اتشرافية ليقردم ن إشررافا ً شرامالً لت جيفرا ً إلرى إدارة الارركة .لئاتضرافة إلرى
ذلكا تجتمع مختلف اللجران علرى أسراس رئرع سري ل أل

رف سري ل لهر مسرؤللة عرن مراقبرة لففر التعررض

للمخاطر ضمن أعمال الاركة
أهم المخاطر التي تواجهها الشركة نظراً لطبيعة نشاطها ونموذج عملها تتمثل في التالي:
حوكمة المخاطر
تتمثل ر كمة المخاطر الخاصة ئالاركة ف مجم عة من السياساو لاتجراءاو لال ساال الرقائية
الم ض عة الت تستخدم الفيكل التيهيم الحال لتحقيق األهداف اتستراتيجية .تتركز فلسفة الاركة ف
قب ل المخاطر المرغ ب ئفا لالمعرلفة لالت تت افق مع الخوة اتستراتيجية المتعلقة ئإدارة لقب ل
المخاطر لالمعتمدة من مجلس اتدارة .تتعرض الاركة لمخاطر التكافلا لإعادة التكافلا لمخاطر
أسعار العم الوا لمخاطر الس ق لإدارة الم ج داو لالمول ئاو لمخاطر االاتمانا لمخاطر السي لةا
لمخاطر العمالو لالمخاطر التاإليلية.
هيكل إدارة المخاطر
ت تأسيس هيكل تيهيم محك داخل الاركة لتحديد لمتائعة لتق ي لمراقبة المخاطر.
مجلس اإلدارة
إن مجلس اتدارة ه الجفة العليا المسؤللة عن ر كمة المخاطر ريث يق م ئتقدي الت جي لاعتماد
اتستراتيجياو لالسياساو لتحقيق األهداف المحددة للاركة.
اإلدارة العليا
إن اتدارة العليا مسؤللة عن العملياو الي مية من أجل تحقيق األهداف اتستراتيجية ضمن سياسة محددة
مسبقا ً من قبل الاركة ئاأن قب ل المخاطر.
فيما يل ملخ ا ً ئالمخاطر الت ت اجففا الاركة لالورق المتبعة للتقليل ميفا:
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أ)

مخاطر التكافل
تمثل المخاطر المتعلقة ئزيادة الموالباو الفعلية المستحقة إلى الجفاو المتعاقد معفا ئاأن أرداث التكافل
الت تزيد عن الت قعاو .ليمكن أن يحدث ذلك ئسبب تكرار الموالباو أل أن مبالغ الموالباو أكثر مما
ه مت قع .يت مراقبة مخاطر التكافل ئا تهام من قبل الاركة للتأكد من مست ياتفا ضمن الحدلد
المت قعة.
تتحسن تإليراو المخاطر لذلك ئتي يع مخاطر الخساار على المحافظ الكبرى من عق د التكافل ريث أن
المحافظ األكثر تي عا ستك ن أقل تأثيرا ئالتإلير ف أل جزء من المحفهة لئاليتاال غير المت قعةا كذلك
تتحسن تإليراو المخاطر عن طريق اتختيار لالتوبيق الحذر تستراتيجية التكافل لالتعليماو المتعلقة
ئفا لئاستخدام ترتيباو إعادة التكافل.
لئالرغ من لج د ترتيباو إعادة تأمين لدى الاركةا فإ فا غير معفاة من إلتزاماتفا المباشرة تجاه رملة
ال ثااق .لئالتال فإ فا تتعرض لمخاطر اتتمان ئاأن عملياو إعادة التكافل المسيدة لذلك ئقدر عدم
تمكن أل من معيد التكافل من ال فاء ئإلتزام ئم جب ترتيباو إعادة التكافل.
تماشيا مع الفدف ئت فير الضمان من الدرجة األللى لالرئحية المستمرة للمساهمينا فإن الاركة تتبيى
فلسفة متحفهة ف ما يتعلق ئاكتتاب المخاطر لترتيب ئرامل إعادة التكافل.
لتتركز المخاطر الياجمة عن عق د التكافل ئاكل رايس ف المملكة العرئية السع دية.
التكافل العائلي
ئاليسبة للتكافل العاال لألفرادا تتمثل المخاطر الرايسية ف ال فاة لالعجز (الداا أل المؤقت) للجفة
المؤمية .يت إدارة هذه المخاطر من خالل إستراتيجية تأمين فعالة لمحدده المعال  .هياك مست ياو مختلفة
للتإلوية تاتمل على اتعالن عن ال حة الجيدةا لإجراء استبيان طب ا لالح ل على تقارير من
األخ اايين  /االستااريين لإجراء فح صاو طبية شاملة .كما تق م الاركة ئإجراءاو االكتتاب على
الحماية المالية لمست ى المعياة لاألخوار المفيية للتأكد من درجة المخاطر المؤمن عليفاا لإذا كان من
الممكن ت ييففا كـ "رياة عادية".
ئاليسبة للتكافل العاال للمجم عاوا تتمثل المخاطر الرايسية ف ال فاة لالعجز (الداا أل المؤقت) للجفة
المؤمية .تعتبر مخاطر ال فاة مركبة ئسبب تركز المخاطر مثل ت اجد الم فين ف أماكن العمل .لدى
الاركة إستراتيجية تامين لاضحة المعال لهياك مست ياو مختلفة للتإلوية تاتمل على اتعالن عن
ال حة الجيدةا لإجراء استبيان طب ا ضمان لالح ل على تقارير من األخ اايين  /االستااريينا
لإجراء فح صاو طبية شاملة .كما تق م الاركة ئدراسة طبيعة العمل الذل تق م ئ المجم عةا لرج
المجم عةا لالسكان رسب الميوقة الجإلرافيةا لالخلفية الثقافيةا لالعمالة اليدلية  /غير اليدلية.
يت رماية محفهة التكافل العاال لألفراد لالمجم عاو ئم جب ترتيباو إعادة تكافل فعالة لفقا ً للمعايير
الم ض عة من قبل مجم عة أتش أس ئ س  .لهذا يحم الاركة من أية آثار عكسية تيجة لل فاة /
العجز.
التكافل العام
تق م الاركة ئإصدار لثااق تكافل عام ق يرة األجل لالت يت قع أن ييتل عيفا موالباو ق يرة األجل
فقطا لئالتال فإ من غير المحتمل أن ييتل عيفا تإليراو هامة ف االرتياطياو .لهذا يساعد ف التقليل
من مخاطر التكافل العام .تامل الميتجاو الرايسية ما يل :
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أ)

مخاطر التكافل

كافة مخاطر الممتلكاوا لمخاطر الحريق لالح ادث الاخ ية
ئاليسبة لعق د التكافل المتعلقة ئالممتلكاوا تتمثل المخاطر الرايسية ف ا دالع الحرااق لالت قف عن
العمل .تق م الاركة ئإصدار لثااق فقط لممتلكاو تحت ل على معداو للكاف عن الحريق لإجراءاو
أخرى للسالمة.
يت إصدار هذه العق د ئالرج ع إلى قيمة االستبدال للممتلكاو لمحت ياتفا المؤمن عليفا .تعتبر تكلفة
إعادة ئياء الممتلكاو لالقيام ئاستبدال المحت ياو لال قت المول ب تعادة ئدء العملياو الت تؤدل إلى
ت قف العمل ئمثائة الع امل الرايسية الت تؤثر على رج الموالبة .لدى الاركة تإلوية إعادة تكافل على
هذه األضرار لذلك ل ضع رد للخساار المتعلقة ئالموالباو الفردية.
ئاليسبة لعق د تكافل الح ادث الاخ يةا فتتمثل المخاطر األساسية ئالح ادث الاخ ية الت قد ت يب
رامل لثااق التكافل .لدى الاركة تإلوية إعادة تكافل ئم جب اتفاقية تأمين فااض الخسارة لذلك ل ضع
رد للخساار المتعلقة ئالموالباو الفردية.

ميتجاو الاحن البحرل
ئاليسبة لبر امل تكافل الاحن البحرلا تتمثل المخاطر الرايسية ف فقدان أل لق ع أضرار على السفن
لكذلك الح ادث الت ييتل عيفا فقدان البضاعة الماح ة ئاكل جزا أل كل .
تتمثل إستراتيجية التكافل للاحن البحرل ف التأكد من تي ع لثااق التكافل ئحيث تإلو الاحن لالسفن
لخو ط الاحن .تق م الاركة ئإعادة التكافل لذلك للحد من الخساار الياجمة عن الموالباو الفردية.
تكرر وحجم المطالبات
يمكن أن تتأثر تكرار لرج الموالباو ئ اسوة العديد من الع امل مثل الك ارث الوبيعية لالفيضا اوا
لالك ارث البيئية لاالقت اديةا لاضورائاو الإلالف الج لا لتركيز المخاطرا لأعمال الاإلب المد
لما إلى ذلك .تق م الاركة ئإدارة هذه المخاطر من خالل التدائير المبيية أعاله .ردو الاركة تعرضفا
ألرداث الاإلب لالك ارث عن طريق استخدام ترتيباو إعادة التكافل.
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تركز أخطار التكافل
تق م الاركة ئمراقبة تركز أخوار التكافل ئاكل أساس رسب قواعاو االعمال .لئاليسبة لخور الحريق
لالممتلكاو يعتبر مبيى معي ن لالمبا المجالرةا لالت من الممكن أن تتأثر ئ اقعة موالبة لاردة كمكان
لارد .لئالمثل لخور البحريةا فان المخاطر المتعددة المام لة ف ررلة سفيية لاردة تعتبر كخور لارد
أثياء تقيي تركيز المخاطر .تق م الاركة ئتقيي تركيز التعرض لمخاطر التكافل الفردية لالتراكمية
لتضع سياستفا ف إعادة التكافل للحد من التعرض لفا رتى مست ياو مقب لة للاركة .ليس لدى
الاركة أل تركيز ج هرل لمخاطر التكافل كما ف  31ديسمبر  2016ل  .2015ال ي جد لدى الاركة
تركيز على مخاطر التكافل .يعرض الجدلل أد اه التركيز على الموالباو قيد التس ية لاالشتراكاو غير
المكتسبة ئحسب القواعاو ف تاريخ التقرير.
يبين الجدلل أد اه تركيز الموالباو القاامة لالعاللاو غير المكتسبة لفقاً لقواعاو األعمال ف تاريخ
إعداد الق اا المالية.

 ( 2016آالف الريـاالت السعودية)
تكافل عاال لألفراد
تكافل عاال للمجم عاو
تكافل عام

مطالبات قيد
التسوية
احتياطيات -
إجمالي

مطالبات قيد
التسوية
احتياطيات -
صافي

1.503
45.711
25.088

1.050
11.515
3.374
────
─

6.833
13.741
────
─

15.939
════
═

20.574
════
═

────
─
72.302
════
═

( 2015ئآالف الريـاالو السع دية)
تكافل عاال لألفراد
تكافل عاال للمجم عاو
تكافل عام

صافي
إجمالي
االشتراكات غير االشتراكات غير
المكتسبة
المكتسبة

موالباو قيد
التس ية
ارتياطياو -
إجمال

موالباو قيد
التس ية
ارتياطياو -
صاف

1.604
24.255
22.038

1.255
5.952
2.730
────
─

6.549
14.892
────
─

9.937
═════

21.441
═════

────
─
47.897
═════

3.859
2.739
────
─
6.598
════
═

صاف
إجمال
االشتراكاو غير االشتراكاو غير
المكتسبة
المكتسبة
4.203
3.061
────
─
7.264
═════
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مصادر عدم اليقين في تقدير مبالغ المطالبات المستقبلية
الم در الرايس لعدم يقين التقديراو ف تاريخ قاامة المركز المال تتعلق ئتقيي الموالباو قيد
التس يةا س ا ًء أئلغ ام ل يبلغ عيفاا لتامل التكاليف المت قعة لتس ية الموالباو .يتولب تقدير المبالغ
المستحقة لحامل لثااق التكافل الياجمة عن الموالباو الت لردو ئم جب عق د التكافل استخدام أركام
معق لة من قبل اتدارة.
لتستيد هذه التقديراو ئالضرلرة على افتراضاو ر ل عدة ع امل تتضمن درجاو متفالتة لرئما
كبيرة من الحك لعدم اليقينا لمن الممكن أن تختلف اليتاال الفعلية عن تقديراو اتدارة مما يؤدل إلى
تإليراو مستقبلية ف االلتزاماو المقدرة .لتستخدم األركام الي عية لتقيي الحد الذل يمكن أن تك ن
االتجاهاو السائقة ال تيوبق ف المستقبلا على سبيل المثال :ردث لمرة لاردةا لالتإليراو ف ع امل
الس ق مثل م قف الجمف ر تجاه الموالباو لالهرلف االقت ادية .لتستخدم مزيد من االركام لتقيي
مدى تأثير الع امل الخارجية مثل القراراو القضااية لالتاريعاو الحك مية على التقديراو.
على لج الخ صا فإن التقديراو يتعين القيام ئفا لكل من التكلفة اليفااية المت قعة للموالباو المبلغ
عيفا ف تاريخ قاامة المركز المال لالتكاليف المت قع ف فاية المواف من الموالباو المتكبدة لغير
المبلغ عيفا ف تاريخ قاامة المركز المال .
حساسية المطالبات
تتأثر التزاماو موالباو التكافل ئمختلف االفتراضاو المذك رة ئاتيضاح رق ( .)4لمن غير الممكن
تحديد آثار ئعض االفتراضاو مثل التإليراو التاريعية أل عدم التأكد من عملية التقديراو .يت تحديد
تحليل الحساسية ئاكل ميف ل لكل قواع مع الحفا على الع امل األخرى ثائتة كما يل :
أثر تغيير  ٪10 -/+في صافي المطالبات المتكبدة على صافي الدخل
تطوير المطالبات
يعكس الجدلل أد اها الموالباو المتراكمة المتكبدة لكل سية من سي او الح ادث المتعاقبة ئتاريخ كل
قاامة مركز مال ئما ف ذلك الدفعاو المتراكمة رتى تاريخ .
إن تو ر التزاماو التكافل ي فر مقياسا ً لمقدرة الاركة على تقدير القيمة اليفااية للموالباو.
تسعى الاركة إلى االرتفا ئارتياطياو كافية تتعلق ئعملياو التكافل لذلك لم اجفة التو راو السلبية
للموالباو المستقبليةا لكلما تو رو الموالبة لأصبحت التكلفة اليفااية للموالبة أكثر تأكيداًا فإن
التو راو السلبية ستيتف مما يترتب على ذلك إلإلاء جزء من االرتياطياو المجيبة ف سي او الح ادث
السائقة .للالرتفا ئارتياطياو كافيةا ستق م الاركة ئتح يل مبالغ االرتياطياو المعك سة ف سي او
س ائقة إلى ارتياطياو الح ادث للسي او الحالية ريث أن تو ر الموالباو سيك ن أقل درجة لهياك عدم
تأكد أكبر من التكلفة اليفااية للموالباو.
2015
2016
المبالغ آالف الريـاالت السعودية
تكافل عاال لألفراد
تكافل عاال للمجم عاو
تكافل عام

21
1.525
118

70
1.095
552
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جدول تطوير المطالبات
المبالغ ئاالف الريـاالو السع دية
سنة الحادث
تقدير خساار الموالبة
اليفااية
 ف فاية سيةالحادث
 ئعد سية ئعد سيتين ئعد ثالث سي او ئعد أرئع سي اوئعد خمس سي او
التقدير الحال
للموالباو
المتراكمة
المدف عاو المتراكمة
رتى االن
ارتياطياو الموالباو
قيد التس ية
اضافة :متكبدة لغير
مبلغ عيفا
لارتياطياو أخرى
المول ئاو المعترف
ئفا ف
قاامة المركز المال
سية الحادث
تقدير خساار الموالبة
اليفااية
 ف فاية سيةالحادث
 ئعد سية ئعد سيتين ئعد ثالث سي او ئعد أرئع سي اوئعد خمس سي او
التقدير الحال
للموالباو
المتراكمة
المدف عاو المتراكمة
رتى االن
ارتياطياو الموالباو
قيد التس ية
اضافة :متكبدة لغير
مبلغ عيفا
لارتياطياو أخرى
المول ئاو المعترف
ئفا ف
قاامة المركز المال

 2011وما
قبلها

2012

2013

2014

2015

2016

المجموع

128.901
114.148
117.636
108.552
94.872
94.179

30.433
25.059
23.867
23.822
23.822
-

51.165 45.350 34.616
47.658 44.867 38.857
- 44.454 37.030
- 36.734
-

63.246 63.246
47.658
44.454
36.734
23.822
94.179
-

94.179

23.822

47.658 44.454 36.734

310.093 63.246

94.179

23.822

42.808 43.424 25.536

264.246 34.477

-

-

1.030 11.198

4.850

45.847 28.769
26.455
72.302

 2010لما
قبلفا

2011

2012

2013

2014

2015

المجم ع

217.508
61.980
61.202
61.214
61.214
61.214

49.887
46.783
46.507
46.572
33.670
-

45.350 34.616 30.433
44.867 38.857 25.059
- 37.030 23.867
- 23.822
-

51.163 51.163
44.867
37.030
23.822
33.670
61.214
-

61.214

33.670

44.867 37.030 23.822

251.766 51.163

60.764

33.670

43.411 25.536 23.822

226.047 38.844

450

-

-

1.456 11.494

25.719 12.319
22.178
47.897
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أ) مخاطر إعادة التكافل
تق م الاركة ئإئرام اتفاقياو إعادة تكافل لدى أطراف أخرى لذلك لتقليل تعرضفا للمخاطر المالية
المحتملة الياتجة عن الموالباو الكبرى .إن هذه الترتيباو تؤمن تي ع أكثر ف األعمال لتسمح لإلدارة
ئمراقبة الخساار المحتملة الت قد تياأ عن المخاطر الكبيرة لتؤمن قدراو م إضاف  .يت جزء كبير
من عملياو إعادة التكافل ئم جب اتفاقياو إعادة تكافلا لعق د إعادة تكافل اختياريةا لإعادة تكافل
فااض الخسارة.
تماشيا مع الفدف ئت فير الضمان من الدرجة األللى لالرئحية المستمرة للمساهمينا فان الاركة تتبيى
فلسفة متحفهة ف ما يتعلق ئاكتتاب المخاطر لترتيب ئرامل إعادة التكافل.
عاللة على ذلكا للتقليل تعرضفا لخساار كبيرة تيجة إعسار شركاو إعادة التكافلا تق م الاركة
ئتقيي ال ضع المال لمعيدل التكافل لمتائعة التركيز على مخاطر االاتمان الياشئة عن أقالي جإلرافية
مماثلة لاأل اوة أل الخ ااص االقت ادية لمعيدل التكافل .تعتبر الاركة مخاطر إعادة التكافل ف الحد
األد ى تجية تعامالتفا مع معيدل تأمين ئت ييف ااتما عال .
إن عق د اعادة التكافل المسيدة ال تعف الاركة من التزاماتفا تجاه رملة ال ثااق ل تيجة لذلك فان
الاركة تبقى مسؤللة عن جزء من الموالباو قيد التس ية المعاد تكافلفا للحد الذل يعجز معيد التكافل
عن ال فاء ئالتزامات ئم جب اتفاقية إعادة التكافل.
ب ) مخاطر أسعار العموالت
تياأ مخاطر أسعار العم الو عن ارتمال تأثير التإليراو ف أسعار العم الو على الرئحية المستقبلية
أل القيمة العادلة لألدلاو المالية.ال ي جد لدى الاركة تركزاو هامة ف مخاطر أسعار العم الو.
إن األثر على الدخل يمثل أثر التإليراو المفترضة ف أسعار العم الو ئما ف ذلك كافة البي د القائلة
للتإليير األخرى الت ئقيت ثائتةا على رئح الاركة لسية لاردة لذلك على أساس الم ج داو المالية
ئعم لة عاامة المقتياة كما ف  31ديسمبر  .2016إن التإلير االفتراض ئ اقع  30قوة أساس ف
المت سط المرجح ألسعار العم الو على أرصدة الم ج داو المالية ئعم لة عاامة لالمقتياة كما ف 31
ديسمبر  2016سيؤثر على دخل العم لة ئمبلغ إجمال قدره  913ألف ريـال سع دل (877 :2015
ألف ريـال سع دل) تقريباً ف السية.
تتك ن استثماراو الاركة الت تحمل عم لة من لدااع مرائحة لصك ك .إن لدااع المرائحة ه ق يرة
ا ألجل ئوبيعتفا لالت تستحق خالل سية ليت اتف اح عن استحقاق محفهة ال ك ك ف اتيضاح رق
(.)5
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ج) مخاطر السوق وإدارة الموجودات والمطلو ات
تمثل مخاطر الس ق المخاطر الياتجة عن تذئذب قيمة أداة مالية ما تيجة للتقلباو ف أسعار الس ق
س ا ًء كا ت هذه التإليراو ات جة عن ع امل خاصة ئفذه ال رقة المالية أل ئالجفة الم درة لفا أل ئأية
ع امل أخرى مؤثرة ف كافة األلراق المالية المتداللة ئالس ق.
تتعرض الاركة لمخاطر الس ق فيما يتعلق ئاالستثماراو المتارة للبيع لاالستثماراو المقتياة رتى
تاريخ االستحقاق .تتأثر هذه االستثماراو ئع امل متي عة تؤثر ف رركة الس قا لكجزء من
إستراتيجية االستثمار الخاصة ئالاركة لئفدف تخفيض مخاطر الس قا تحتفظ الاركة ئمحفهة
استثمارية متي عة .لتق م ئمراقبة التو راو ف األس اق ئ رة ميتهمة.
عاللة على ذلكا تت عملية مراقبة الع امل الرايسية الت تؤثر على رركاو الس ق ئما ف ذلك إجراء
تحليل لألداء المال لالتاإليل للجفاو المستثمر فيفا.
تق م الاركة ئإصدار لثااق استثمار مرتبوة ئ رداو .لف رالة األعمال المرتبوة ئ رداوا يتحمل
رامل لثيقة التكافل مخاطر استثمارية ئاأن الم ج داو الممل كة ف ال ياديق االستثمارية المرتبوة
ئ رداو ألن مزايا لثااق التكافل مرتبوة ئقيمة م ج داو ال يدلق .علي ا ال تتعرض الاركة لمخاطر
ااتمان هامة ئاأن الم ج داو المالية المرتبوة ئ رداو.
د) مخاطر االئتمان
تمثل مخاطر االاتمان عدم مقدرة طرف ما على ال فاء ئالتزامات ئاأن أداة مالية ماا مما يؤدل إلى تكبد
الورف اآلخر لخسارة مالية .ئاليسبة لكافة فئاو األدلاو المالية المحتفظ ئفا لدى الاركةا يمثل الحد
األق ى لمخاطر االاتمان الت تتعرض لفا الاركة القيمة الدفترية المف ح عيفا ف قاامة المركز
المال .
فيما يل ئيا ا ً ئالسياساو لاتجراءاو المتبعة من قبل الاركة لتقليل مخاطر االاتمان الت تتعرض لفا
الاركة:


لتقليل تعرضفا للخساار الكبرى الياجمة عن إفالس شركاو إعادة التكافلا تق م الاركة ئتق ي
ال ضع المال لاركاو إعادة التكافل .لكارط مسبقا يجب أن يك ن األطراف الت يت إعادة
التكافل لديفا م يفة على أ فا ذاو مست ى مقب لا من ريث الضمانا يؤكد متا ة لضعفا
المال .



تق م الاركة ئإئرام اتفاقياو تكافل لإعادة تكافل فقط مع جفاو معترف ئفا لذاو سمعة جيدة.
تكمن سياسة الاركة ئأن يخضع كافة العمالء الذين ت د التعامل معف للتحقق لالدراسة من
اليارية االاتما ية .إضافة إلى ذلكا يت مراقبة المبالغ المستحقة ئم جب عق د التكافل لإعادة
التكافل ئ رة مستمرة لتقليل تعرضفا لمخاطر الدي ن المعدلمة.
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مخاطر االئتمان (تتمة)


تسعى الاركة للحد من مخاطر االاتمان المتعلقة ئال كالء لال سواء لذلك ئ ضع ردلد ااتمان
لكل لسيط للكيل لمراقبة الذم المديية قيد التس ية.



رسب طبيعة االستثماراو المحتفظ ئفا رتى تاريخ االستحقاق فإ ليس هياك رد أد ى لمخاطر
االاتمان .ي دع اليقد لمايماثل لدى ئي ك محلية معتمدة من اتدارة .لكارط مسبقا يجب أن
تك ن البي ك الت ت دع لديفا اليقد لمايماثل م يفة على أ فا ذاو مست ى مقب لا من ريث
الضمانا يؤكد متا ة لضعفا المال .

يعكس الجدلل أد اه الحد األق ى لمخاطر االاتمان لبي د ذاو صلة ف قاامة المركز المال :

2016
آالف الريـاالت السعودية
المساهمين
عمليات التكافل
اشتراكاو تكافل مستحقةا صاف
ر ة معيدل التكافل من الموالباو قيد التس ية
أرصدة معيدل التكافل مديية
اليقد لمايماثل
استثماراو مقتياة رتى تاريخ االستحقاق
لديعة هامية
مديي ن آخرلن

12.548
56.363
490
37.175
1.150
────────
107.726
════════

150.815
188.095
34.000
────────
372.910
════════

2015
ئآالف الريـاالو السع دية
المساهمين
عملياو التكافل
اشتراكاو تكافل مستحقةا صاف
ر ة معيدل التكافل من الموالباو قيد التس ية
أرصدة معيدل التكافل مديية
اليقد لمايماثل
استثماراو مقتياة رتى تاريخ االستحقاق
لديعة هامية
مديي ن آخرلن

12.374
37.960
3.630
43.122
315
────────
97.401
════════

132.958
187.945
34.000
────────
354.903
════════
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و) مخاطر السيولة
تمثل مخاطر السي لة ال ع ئاو الت ت اجففا الاركة ف ال فاء ئالتعفداو المتعلقة ئاألدلاو المالية.
لفيما يتعلق ئالك ارثا هياك أيضا ً مخاطر سي لة تتعلق ئالفرلقاو الزميية ئين إجمال التدفقاو اليقدية
ال ادرة لاتسترداداو المت قعة من معيدل التكافل.
فيما يل ئيا ا ً ئالسياساو لاتجراءاو المتبعة لتقليل مخاطر السي لة الت تتعرض لفا الاركة:






تيص سياسة السي لة الخاصة ئالاركة على أن يت تق ي لتحديد أسباب مخاطر السي لة الت
تتعرض لفا الاركة .يت مراقبة مدى االلتزام ئفذه السياسةا ليت إئالغ لجية المخاطر
ئالمخالفاو لالمخاطر الت يت التعرض لفا .يت مراقبة السياسة ئا تهام للتأكد من صلتفا ئذلك.
كما يت مراقبة التإليراو ف ئيئة المخاطر.
لضع إرشاداو ئاأن ت زيع الم ج داوا لالحدلد الخاصة ئالمحفهةا لمحفهة استحقاق
الم ج داو لذلك لضمان ت فر األم ال الكافية لل فاء ئالتزاماو التكافل.
لضع خوط تم يل طاراة تبين الحد األد ى من األم ال الالزمة لل فاء ئالحاالو الواراة
لتبيان األرداث الت تيدرج ضمن هذه الخوط.
ً
صا تسمح ئالسحب الف رل
تتضمن عق د إعادة تكافل فااض الخسارة المتعلقة ئالك ارث
لألم ال من أجل سداد الموالباو لذلك ف رالة زيادة الح ادث عن رج معين.

محفهة االستحقاقاو
يلخص الجدلل أد اه ت اريخ استحقاق الم ج داو المالية لالمول ئاو المالية لذلك على أساس
االلتزاماو التعاقدية المت قعة المتبقية .ئاليسبة لمول ئاو عق د التكافلا لم ج داو إعادة التكافلا
لمحفهة االستحقاقا تحدد ت اريخ االستحقاق على أساس الت قيت الزمي المقدر ل اف التدفقاو اليقدية
ال ادرة من مول ئاو التكافل الت ت إثباتفا .إن االلتزاماو المرتبوة ئ رداو تعتبر مستحقة الدفع أل
قائلة للتح يل عيد الولبا لتدرج ف عم د "لإلاية سية لاردة" من هذا التحليل .يت اعتبار المدف عاو
ئم جب إخوار لكأن اتخوار قد ت تقديم ف راً.
---------------------------2016----------------------------

المساهمين

عمليات التكافل

لغاية سنة
واحدة أكثر من سنة المجموع
آالف
آالف
آالف
الريـاالت
الريـاالت
الريـاالت
السعودية السعودية السعودية
الموجودات
استثماراو متارة للبيع
استثماراو مقتياه رتى تاريخ
االستحقاق
اشتراكاو تكافل مستحقةا
صاف
ر ة معيد التكافل من
الموالباو
قيد التس ية
أرصدة معيدل التكافل مديية
اليقد لمايماثل

لغاية سنة
واحدة
آالف
الريـاالت
السعودية

أكثر من سنة
آالف
الريـاالت
السعودية

المجموع
آالف
الريـاالت
السعودية

353.740

-

353.740

-

-

-

-

-

-

50.178

137.917

188.095

12.548

-

-

-

-

12.548

56.363
56.363
490
490
150.815
150.815
37.175
37.175
─────
────── ────── ────── ────── ──────
─
338.910 137.917 200.933 460.316
460.316
═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════

المطلو ات
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ارتياط أ اوة التكافل
إجمال الموالباو قيد التس ية
أرصدة معيدل التكافل دااية
ذم دااية لمبالغ مستحقة الدفع
لأخرى

353.740
72.302
8.015

353.740
72.302
8.015

-

-

-

-

1.393

-

1.393

11.882
11.882
─────
─────
────── ────── ──────
─
──────
─
1.393
1.393 445.939
445.939
════
═════ ═════ ═════
═
═════ ═════
---------------------------2015----------------------------

المساهمين

عملياو التكافل

لإلاية سية
لاردة أكثر من سية المجم ع
ئآالف
ئآالف
ئآالف
الريـاالو الريـاالو الريـاالو
السع دية
السع دية
السع دية
الم ج داو
استثماراو متارة للبيع
استثماراو مقتياه رتى تاريخ
االستحقاق
اشتراكاو تكافل مستحقةا
صاف
ر ة معيد التكافل من
الموالباو
قيد التس ية
أرصدة معيدل التكافل مديية
اليقد لمايماثل

لإلاية سية
لاردة
ئآالف
الريـاالو
السع دية

أكثر من سية
ئآالف
الريـاالو
السع دية

- 374.739

- 374.739

-

-

-

-

187.945

12.374

-

12.374

-

-

المجم ع
ئآالف
الريـاالو
السع دية

-

187.945
-

- 37.960
- 37.960
3.630
3.630
132.958
- 132.958
43.122
- 43.122
────── ────── ────── ────── ────── ──────
320.903 187.945 132.958 471.825
- 471.825
═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════
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مخاطر السيولة (تتمة)

المساهمين

عملياو التكافل
لإلاية سية
لاردة أكثر من سية المجم ع
ئآالف
ئآالف
ئآالف
الريـاالو الريـاالو
الريـاالو
السع دية
السع دية
السع دية
المول ئاو
ارتياط أ اوة التكافل
إجمال الموالباو قيد التس ية
أرصدة معيدل التكافل دااية
ذم دااية لمبالغ مستحقة الدفع
لأخرى

لإلاية سية
لاردة
ئآالف
الريـاالو
السع دية

أكثر من سية
ئآالف
الريـاالو
السع دية
-

المجم ع
ئآالف
الريـاالو
السع دية
-

- 374.739
- 47.897
5.858

- 374.739
- 47.897
5.858

- 14.618
────── ──────
- 443.112
═════ ═════

4.516
4.516 14.618
────── ────── ────── ──────
4.516
4.516 443.112
═════ ═════ ═════ ═════

ح) مخاطر العمالت
تمثل مخاطر العمالو المخاطر الياتجة عن تذئذب قيمة أداة مالية ما تيجة للتإليراو ف أسعار ال رف
األجيب .
تعتقد اتدارة ئ ج د مخاطر متد ية ل ق ع خساار هامة تيجة التقلباو ف أسعار ال رف األجيب كما
أ ال ي جد م ج داو لمول ئاو ئعمالو أجيبية كما ف تاريخ إعداد الق اا المالية.
خ) المخاطر التشغيلية
المخاطر التاإليلية ه مخاطر الخسارة المباشرة أل غير المباشرة الياجمة عن مجم عة متي عة من
القضايا المرتبوة ئالعملياو لالتقيية لالبيية التحتية الداعمة لعملياو الاركة س ا ًء داخل الاركة أل
خارجفا عيد مقدم الخدماو للاركةا ل كذلك من ع امل خارجية أخرى غير مخاطر االاتمانا ل
الس ق لالسي لة مثل تلك الت تياأ من المتولباو القا ية لالتيهيمية لالمعايير المقب لة عم ما من
سل ك إدارة االستثمار .تياأ المخاطر التاإليلية من جميع أ اوة الاركة.
إن هدف الاركة ه إدارة المخاطر التاإليلية لذلك لتحقيق الت ازن ئين الحد من الخساار المالية
لاألضرار الت قد تلحق ئسمعتفا مع تحقيق أهداففا االستثمارية من تحقيق ع ااد للمستثمرين.
تقع المسؤللية األساسية لتو ير لتيفيذ الرقائة على المخاطر التاإليلية على عاتق مجلس اتدارة .هذه
المسؤللية تامل الرقائة ف المجاالو التالية:
-

ااف لاألدلار لالمسؤللياو؛

متولباو الف ل المالا ئين ال اجباو ما ئين مختلف ال
المتولباو الالزمة لتحقيق التس ية لرصد المعامالو؛
االمتثال للمتولباو القا ية لالتيهيمية األخرى؛
ت ثيق عياصر الرقائة لاتجراءاو؛
متولباو للتقيي الدلرل للمخاطر التاإليلية الت ت اجففاا لمدى كفاية الرقائة لاتجراءاو
لم اجفة المخاطر الت ت تحديدها؛
المعايير األخالقية ل العمل؛

تضمن اتدارة العليا أن لدى م ف الاركة ما يكف من التدريب لالخبرةا لتاجع الت اصل الفعال
المتعلقة ئإدارة المخاطر التاإليلية.
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ط) إدارة رأس المال
ت ضع األهداف من قبل الاركة للحفا على ت ازن سب رأس المال لذلك لدع أهداف الاركة لزيادة
الفاادة للمساهمين.
تق م الاركة ئإدارة متولباو رأس المال لذلك ئتقدير اليقص ئين مست ياو رأس المال المعلن عيفا
لالمول ئة ئإ تهام .يت إجراء التس ياو على مست ياو رأس المال الحالية لذلك رسب التإليراو ف
الهرلف الساادة ف الس ق لخ ااص مخاطر أ اوة الاركة .لللحفا على أل تعديل هيكل رأس
المالا تق م الاركة ئتعديل مبلغ ت زيعاو األرئاح المدف عة للمساهمين أل األسف ال ُم درة.
يعتقد مجلس اتدارة ئأن الاركة قد التزمت ئكافة متولباو رأس المال المفرلضة من قبل جفاو
خارجية خالل السية المالية.
ك) القيمة العادلة لألدوات المالية
تستيد القيمة العادلة للم ج داو المالية المتداللة ف س ق اط إلى األسعار المتداللة ف الس ق أل
أسعار المتعاملين .لتستيد القيمة العادلة لكافة األدلاو المالية األخرى إلى أساليب التقيي  .ال تختلف القي
العادلة للم ج داو لالمول ئاو المالية ئاكل ج هرل عن القي الدفترية المدرجة ف تاريخ إعداد
الق اا المالية.
ل) خطر العمليات
تعتبر مخاطر العملياو خورا رايسيا ي اج الاركة له أكثر المخاطر الت تتولب عمال مستمرا ف
متائعتفا الدلرية س اء ي ميا أل شفريا أل سي يا رسب طبيعة الخور .ك ن الاركة تق م ئإ تاج ميتجاتفا
ل ت زيعفا لإدارة خدماتفا الرقاا فإن ذلك ياكل السبب ف ا ء مخاطر العملياو ل الت عادة تتسب
ئخساار مالية أل خساار معي ية مثل تأثر السمعة ف رال عدم التحك ئالمخاطر ئالاكل المول ب.
تق م إدارة المخاطر ئتقيي المخاطر المتعلقة ئالعملياو ئاكل دلرل مع المدراء ف جميع األقسام ل تق م
أيضا ئالتأكد من االلتزام ئالاحة تقبل المخاطر .من ضمن مفام إدارة المخاطر ه مراجعة أدلة السياسة
ل اتجراءاو الداخلية ل التأكد من لج د أدلاو التحك مسجلة ل مكت ئة عيد كل قس .
م) خطر الموارد البشرية
اليدرة ف الم ارد البارية المؤهلة ف قواع التأمين السع دل خلق طلبا عاليا لفذا الي ع من الم ارد ل
هياك تحد كبير من ارية االرتفا ئالم ارد البارية المؤهلة لال طيية هرا للضإلط الذل تافده جميع
القواعاو لتو ير ل تأهيل ل ت يف السع ديين.
ساب تكا فل ا تفجت ميفل ت يف ل تو ير السع ديين ميذ البدء ئعملياو الاركة عام  2007ل ميذ ذلك
ال قت تفخر الاركة ئاستواعتفا رفع سبة السع دة إلى % 62ف جميع المرارل ال يفية س اء كا ت
قيادية أل إدارية أل رديث اال ضمام لس ق العمل ل استواعت الاركة الحفا على هذه اليسبة العالية
لفترة ط يلة على مدار السيين الماضية من خالل التخويط الحذر ل المدرلس لتح يل المياصب
الماإل لة من قبل أجا ب إلى مياصب ماإل لة من قبل أيدل لطيية ل لذلك تفخر الاركة أ فا تمكيت من
تأهيل ل ت يف السع ديين ف  7مياصب قيادية ف الاركة من أصل  9مياصب متارة.
ن) خطر السوق
خط أعمال الاركة الرايس ه التكافل العاال (تأمين الحياة) ل الس ق التأمييية السع دية راليا يإللب
عليفا قواع التأمين العام المتمثل ف التأمين البحرل ل تأمين الممتلكاو ل التأمين ال ح ل تأمين
السياراو .تأمين الحياة يساه مساهمة ئسيوة ف مجمل األقساط التأميية المكتتبة ف الس ق المحلية.
السبب ف قلة مساهمة تأمين الحياة ف الس ق السع دية يرجع لعدة ع امل تتلخص أهمفا ف  :هرة
المستفلك لتأمين الحياة أ غير إسالم ل هرا ألن أغلبية عدد السكان ه من الاباب الذين ال ييهرلن
لتأمين الحياة أ من األلل ياو خالل الفترة العمرية الحالية لالعامل الثالث يتمثل ف ا عدام ال ع لدى
المستفلك ئف ااد لع ااد تأمين الحياة .الوريقة المفيدة للتإللب على هذا الخور ه ار ال ع ئين
المستفلكين ئف ااد تأمين الحياة لأن ئرامل التكافل العاال مدعمة ئم افقة لجية شرعية متمثلة ئ ج د
علماء من أعضاء هيئة كبار العلماء.
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س) خطر التوزيع
ساب تكافل تعتمد ف ت زيعفا على طريقة التأمين البيك ) (bankassuranceل لذلك تعتمد اعتمادا
كليا على ئيك ساب ل شبكت ف البيع .ل هرا ألن ال ع الس ق ئالميتجاو المقدمة من قبل ساب تكافل
ميخفض فإ ليس من المجد ل اقت اديا االعتماد الذات على طريقة الت زيع المباشر ئل أ من األجدى
االعتماد على شبكة البيك ال اسعة الت تقدم خدماتفا عن طريق لكالة ساب للتأمين المحدلدة ل الممل كة
من قبل ئيك ساب.
ع) خطر التسعير
ي جد ف الس ق السع دل  35شركة تأمين مدرجة ئلإلت أقساط تأمييفا المكتتبة ف ت قعاو العام
 2016إلى  32مليار لاير ل ئلإلت األقساط المت قعة لـ 3شركاو ميفا  16مليار لاير ل المتبق اقتسمت
 32شركة مما شكل ضإلوا عليف لالستح اذ على أكبر عدد ممكن من األعمال عن طريق تخفيض
األسعار ل للح ل على أكبر قدر ممكن من الح ة الس قية ال إليرة .قد يك ن هذا الت ج مفيدا لحملة
ال ثااق على المدى الق ير ل لكي يضر ئاركاو التأمين ل يفدد لج دها ئاكل كبير على المدى
ا لق ير ل المت سط ل الت ئدلرها تساه ف االقت اد ال طي من عدة ألج  .ساب تكافل ال تيتفل هذه
الوريقة ف ررب األسعار ل إ ما تعتمد على رساب قسط التأمين المرئح تقييا ل تيجة لذلك قد يحدث
ف العديد من المراو فقدان األعمال ل الح شركاو أخرى الت ترغب ف ت سيع ر تفا من األعمال
على رساب رئحيتفا ل مما ييعكس عليف ئالسلبية الرقا ف رال تراك الموالباو.
 - 7النتائج التشغيلية
 - 7.1النتائج التشغيلية
قائمة الدخل
لاير سعودي ()000
عمليات التكافل
إجمال إشتراكاو التكافل المكتتبة
لم اريف رامل لثااق التكافل
صاف إشتراكاو التكافل المكتسبة
دخل اتعاب لعم الو
إيرادات اإلكتتاب
صاف الموالباو المتكبدة
دخل اتستثماراو
اليفقاو لالم رلفاو األخرى
صاف فااض( /عجز) السية من عملياو
التكافل

2016
217,464

2015
228,595

2014

218,103

2013

207,182

2012

222,610

127,950
156,775
218,202
237,931
226,430
7,192
7,385
7,836
4,960
14,124
135,142
164,160
226,038
242,891
240,554
)(6,138
)(16,636
)(7,333
)(8,562
)(12,603
1,419
1,726
1,475
1,411
1,443
)(206,255) (220,737) (213,482) (126,440) )144,292
4,958

3,983

15,912

15,003

13,925

عمليات المساهمين
إجمال اتيراداو
ر ة المساهمين من فااض عملياو التكافل
م اريف عم مية لإدارية
صافي ر ح ( /خسارة) الفترة
الر ح  (/الخسارة) األساسية والمخفضة
للسهم (لاير)

9,356
4,462
((1,963
11,855

5,073
3,584
)(5,017
3,640

5,366
14,321
)(2,673
17,014

5,631
13,503
)(2,760
16,374

4,617
12,532
)(3,364
13,785

0.35

0.11

0.50

0.48

0.41
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 7.2الميزانية العمومية
2016

2015

2014

2013

2012

390,915

417,861

438,775

505,760

531,120

12,548

12,374

11,833

8,408

24,938

م ج داو أخرى

79,514

57,886

78,342

61,090

64,864

إجمالي موجودات
عمليات التكافل

482,977

488,121

528,950

575,258

620,922

لاير سعودي ()000
الميزانية العمومية كما
في
موجودات عمليات التكافل
اتستثماراو لاليقد ف
البي ك
إشتراكاو للتكافل
مستحقةا صاف

موجودات المساهمين
اتستثماراو لاليقد ف
البي ك

338,910

320,903

331,370

318,177

309,735

م ج داو أخرى

37,682

45,284

35,420

36,961

37,170

إجمالي موجودات
المساهمين

376,592

366,187

366,790

355,138

346,905

859,569

854,308

895,740

930,396

967,827

إجمالي الموجودات
مطلو ات عمليات التكافل
ذم معيدل التكافلا
صاف

8,015

5,858

8,696

11,049

11,757
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اترتياطياو الفيية

449,410

447,027

481,925

534,478

589,386

المول ئاو األخرى

25,552

34,837

36,738

28,231

18,386

482,977

487,722

527,359

573,758

619,529

496

399

1,591

1,500

1,455

482,977

488,121

528,950

575,258

650,462

361,201

355,070

355,725

344,604

326,203

15,391

11,117

11,065

10,534

7,967

376,592

366,187

366,790

355,138

334,170

859,569

854,308

895,740

930,396

984,632

إجمالي مطلو ات عملياات
التكافل
فائض عمليات التكافل
إجمالي مطلو ات وفائض
عمليات التكافل
حقوق ومطلو ات
المساهمين
إجمال رق ق المساهمين
إجمال مول ئاو
المساهمين
إجمالي حقوق ومطلو ات
المساهمين
إجمالي المطلو ات
 7.3تحليل النتائج التشغيلية
لاير سعودي ()000
عمليات التكافل

إجمال إشتراكاو التكافل المكتتبة لم اريف
رامل لثااق التكافل
صاف إشتراكاو التكافل المكتسبة
دخل اتعاب لعم الو
إيرادات اإلكتتاب
صاف الموالباو المتكبدة
دخل اتستثماراو
اليفقاو لالم رلفاو األخرى
صافي فائض السنة من عمليات التكافل
عمليات المساهمين
إجمال اتيراداو
ر ة المساهمين من فااض عملياو التكافل
م اريف عم مية لإدارية
صافي ر ح( /خسارة) الفترة
الر ح ( /الخسارة) األساسية والمخفضة للسهم
(لاير)

2016

2015

التغير

النسبة

217,464

228,595

)(11,131

(4.9)%

156,775
7,385
164,160
)(16,636
1,726
)(144,292
4,958

127,950
7,192
135,142
)(6,138
1,419
)(126,440
3,983

28,825
193
29,018
)(10,498
307
)(17,852
975

22.5%
2.7%
21.5%
171 %
21.6%
14.1%
24.5%

9,356
4,462
)(1,963
11,855

5,073
3,584
)(5,017
3,640

0.35

0.11

4,283
878
3,054
8,215

84.4%
24.5%
(60.9)%
225.7%
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أ) اإلشتراكات
ئلإلت اتشتراكاو اتجمالية المكتتبة لم اريف رامل ال ثااق للسية الميتفية ف  31ديسمبر  2016م مبلغ
 217.4ملي ن لاير سع دل ئا خفاض قدرة  %4.9مقار ة ئاتشتراكاو المكتتب ئفا ف فس الفترة من عام
2015م لالت ئلإلت  228.5ملي ن.
لئلغ صاف اتشتراكاو المكتسبة  156.7ملي ن لاير سع دل للسية الميتفية ف  31ديسمبر 2016ما لذلك
ئارتفاع ئيسبة  %22.5عن صاف اتشتراكاو المكتسبة خالل عام 2015م لالت ئلإلت  127.9ملي ن لاير
سع دل .لقد سجلت الاركة إيراداو إكتتاب ئلإلت  164ملي ن لاير سع دل ف عام 2016م مقار ة ئمبلغ 135
ملي ن لاير سع دل خالل عام 2015م لذلك ئا خفاض ئلغ سبة .% 21.5
ب) المطالبات
ئلإلت صاف الموالباو الت ت تكبدها خالل عام 2016م  16.6ملي ن لاير سع دل ئارتفاع ئيسبة % 171
مقار ة ئمبلغ  6.1ملي ن لاير سع دل لعام 2015م.
ج) اإلستثمارات
ئلغ رئح اتستثمار من عملياو التكافل لعام 2016م  1.72ملي ن لاير سع دل مقائل رئح ئمبلغ  1.41ملي ن لاير
لعام 2015م لذلك ئارتفاع قدره  %21.6ئييما ئلغ دخل اتستثمار من عملياو المساهمين خالل عام 2016م
 9.35ملي ن لاير سع دل مقائل إيراداو إستثمار ئلإلت  5.07ملي ن لاير سع دل للفترة الميتفية ف  31ديسمبر
2015م لذلك ئارتفاع لقدره .%84.4
د) المصروفات
ئلإلت ر ة عملياو التكافل من اليفقاو لالم رلفاو األخرى لفترة عام 2016م  144.2ملي ن لاير سع دل
مقار ة ئمبلغ  126.4ملي ن لاير لعام 2015م .لذلك ئارتفاع ئيسبة .%14.1
كما ئلإلت الم رلفاو العم مية لاتدارية لعملياو المساهمين خالل عام 2016م  1.96ملي ن لاير سع دل
مقار ة ئمبلغ  5.01ملي ن لاير سع دل للفترة الميتفية ف  31ديسمبر 2015م لالذل يمثل ا خفاض ئيسبة
.%60.9
هـ) فائض عمليات التكافل
ئاليسبة للسية الميتفية ف  31ديسمبر 2016ما فقد سجلت عملياو التكافل فااض صاف ئلغ  4.95ملي ن لاير
سع دل مقار ة ئفااض صاف لقدره  3.98ملي ن لاير سع دل للفترة الميتفية ف  31ديسمبر 2015م لذلك
ئارتفاع لقدره .%24.5
و) الر ح  /الخسارة
سجلت الاركة ف عام 2016م صاف رئح ئلغ  11.85ملي ن لاير سع دل مقار ة ئ اف رئح ئمبلغ 3.64
ملي ن لاير سع دل للفترة الميتفية ف  31ديسمبر 2015م لالذل مثل ارتفاع لقدرة .%225.7
ئلغ الرئح األساس للسف ال ارد لعام 2016م  0.35لاير سع دل مقائل رئح  0.11لاير سع دل للسف ال ارد
للفترة الميتفية ف  31ديسمبر 2015م.
يع د سبب تحقيق ارئاح مرتفعة مقار ة ئالعام السائق الى التال :
-

-

ا خفاض التإلير ف ارتياط عملياو التكافل خالل الفترة الحالية مقار ة ئالفترة المماثلة من العام السائق
لالت تضميت زيادة ج هرية ف ارتياط عملياو التكافل كيتيجة لتعديل سياسة ارتساب االرتياطياو الفيية
(لذلك ئموائقة ارتياط عملياو التكافل مع االستثماراو المتارة للبيع) كما ت االعالن عي سائقا ف تاريخ
.14/1/2016
ارتفاع طفيف ف ايراداو اتعاب لعم الو ئـ .%2.7
ا خفاض تكاليف اكتتاب ال ثااق ئـ .%17.4
ارتفاع ف دخل االستثمار ئـ  ( %70.7تيجة الرتفاع هامش الرئح على لدااع المرائحة لال ك ك).
لا خفاض الم اريف العم مية لاتدارية ئـ  %11ريث تضميت الفترة المماثلة من العام السائق زيادة ف
او تكاليف الرقائة لالتفتيش.
مخ
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كما يقائل ذلك ا خفاض ف صاف االشتراكاو المكتتبة ئـ %7.9لارتفاع ف اعادة لاستحقاق لثااق التكافل ئـ
 %26.3لارتفاع صاف الموالباو المتكبدة ئـ  ( %171تيجة الرتفاع الموالباو خالل الفترة الحالية للفسح
الاركة عن إرتياط تعفداو لإلتزاماو ئمبلغ  5.1ملي ن لاير خالل الفترة المماثلة من العام السائق كما ت
االعالن عي ف ريي ئتاريخ  7سبتمبر .)2015
 .8الشركات التا عة والتوزيع الجغرافي ألنشطة العمل
ال تملك شركة ساب للتكافل أل فرلع ف ال قرت الحاضرر .كمرا ال تملرك الارركة أل ميارأو أل أصر ل أل أ اروة
متاجرة أل أ اوة تجارية خرارج المملكرة العرئيرة السرع دية .لفيمرا يلر تحليرل تجمرال اتشرتراكاو المكتترب ئفرا
م يفة رسب شريحة العمالء لالت زيع الجإلراف أل اوة العمل :
السنة
(القيم آالف الرياالت السعوديه)

 2016م

 2015م

 2014م

 2013م

 2012م

الشرائح

المنطقة
الوسطى

المنطقة
الشرقية

المنطقة
الغر ية

المجموع
الكلي

إجمالي اإلشتراكات المكتتبة
التكافل العاال لألفراد
34,866

28,441

37,827

101,134

19,803

التكافل العام
التكافررررررررررررررل العررررررررررررررراال
52,336
للمجم عاو
إجمالي اإلشتراكات المكتتبة
التكافل العاال لألفراد
35,616
49,679
التكافل العام
التكافررررررررررررررل العررررررررررررررراال
20,964
للمجم عاو
إجمالي اإلشتراكات المكتتبة
التكافل العاال لألفراد
29,944

4,481

4,565

28,849

1,195

10,854

64,385

34,237
1,928

42,454
9,226

112,306
29,043

3,570

4,509

60,834

39,494

39,976

109,414

46,527

2,863

6,696

56,086

22,137

2,777

2,667

27,581

25,556
23,164

37,254
2.857

38,002
3,478

100,811
29,498

44,834

2,077

5,864

52,775

32,973
28,435

35,403
3,186

43,212
3,599

111,588
35,220

47,578

1,553

5,386

54,516

التكافل العام
التكافررررررررررررررل العررررررررررررررراال
للمجم عاو
إجمالي اإلشتراكات المكتتبة
التكافل العاال لألفراد
التكافل العام
التكافرررررررررررررررل العررررررررررررررراال
للمجم عاو
إجمالي اإلشتراكات المكتتبة
التكافل العاال لألفراد
التكافل العام
التكافرررررررررررررررل العررررررررررررررراال
للمجم عاو
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 .9المعايير المحاسبية
شركة ساب للتكافل مؤسسة مالية تخضع تشراف مؤسسة اليقد العرئ السع دل لتلتزم ئت جيفاتفاا لعلي فقد ت
إعداد الق اا المالية للاركة لفقا ً للمعايير الدللية الخاصة ئالتقارير المالية لفقا ً لت جيفاو المؤسسة ف هذا الاأنا
لل يت إعدادها لفقا ً للمعايير ال ادرة عن الفيئرة السرع دية للمحاسربين القرا يين .لتؤكرد الارركة عردم لجر د أل
فرلقرراو ج هريررة أل أثررر مررال علررى القر اا الماليررة تيجررة تعرردادها لفقرا ً للمعررايير الدلليررة عررن معررايير المحاسرربة
السع دية.
 .10أر اح المساهمين
ل تت الت صية ئت زيع أية أرئاح للمساهمين عن العام المرال 2016م  .لال ي جرد لردى الارركة أل معل مراو عرن
أل ترتيباو أل إتفاقاو ئاأن تيازل أيا ً من مساهم الاركة عن أل رق ق لف ف األرئاح.
 .11سياسة توزيع األر اح
تستيد سياسة الاركة ف ت زيع األرئاح على التعليماو ال ادرة من الجفراو اتشررافية لعلرى مرا تضرميت المرادة
( )44من اليهام األساس للاركة لئحسب ذلك فإن أرئاح المساهمين ت زع رسب التال :
-1
-2
-3
-4
-5
-6

تجيب الزكاة لضريبة الدخل المقررة ئعد ارتسائفا.
يجيب ما مقداره ( )%20من األرئاح ال افية لتك ين إرتياط هام ا ليج ز للجمعية العامة العادية لقرف
هذا التجييب متى ما ئلغ اترتياط المذك ر إجمال رأس المال المدف ع.
للجمعية العامة العادية ئيا ًء على إقتراح مجلس اتدارة أن تجيب سربة مئ يرة مرن األرئراح السري ية ال رافية
لتك ين إرتياط إضاف لتخ ي لإلرض أل أغراض معيي تقررها الجمعية العامة.
ي زع من الباق ئعد ذلك دفعة أللى للمساهمين ال تقل عن ( )%5من رأس المال المدف ع.
ي زع الباق ئعد ذلك على المساهمين كح ة ف األرئاح أل يح ل إلى رساب األرئاح المبقاة.
يج ز ئقرار من مجلس اتدارة ت زيرع أرئراح دلريرة تخ ر مرن األرئراح السري ية المحرددة فر الفقررة ()4
ال اردة أعاله لفق للق اعد الميهمة لذلك لال ادرة من الجفاو المخت ة
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 .12مزايا ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبارالتنفيذيين
تتحردد المكافرآو المدف عرة ألعضرراء مجلرس إدارة الارركة أل أعضرراء اللجران لفرق األطررر التر ررددتفا التعليمرراو
ال ررادرة مررن الجفرراو اتشرررافية للفررق مررا جرراء ف ر هررام الاررركة األساس ر ا لي ضررح الجرردلل التررال تف رريل
المكافآو لالتع يضاو الت جرى دفعفا ألعضاء مجلس اتدارة لكبار التيفيذيين ف الاركة:
2016م (لاير سعودي)

يانات التعويضات التي حصل عليها
أعضاء مجلس اإلدارة
غير
المستقلين
التنفيذيين
التنفيذيين

رلاتب لتع يضاو

-

-

158,394

ئدالو رض ر
مكافآو سي ية
ئرامل ر افز
أخرى

-

-

23,518
-

يانات التعويضات التي حصل عليها 5
من كبار التنفيذيين من فيهم الرئيس
التنفيذي والرئيس المالي
3,858,000
818,462
-

ئم جب إتفاق خاص فقد تيازل أعضاء مجلس اتدارة غير التيفيذيين الذين يمثلر ن المسراهمين المؤسسرين للارركة
(البيرك السرع دل البريورا لمجم عرة  ( HSBCلعردده (  )5أعضراء عرن رقفر فر الح ر ل علرى ئرردالو
الحض ر لالمكافآو السي ية هير ماراركتف فر عضر ية المجلرس إسرتمراراً مريف لردع الارركة لأ اروتفا .لال
ي جد أل ترتيب آخر أل إتفاقية تيازل ئم جبفا أل من أعضاء مجلس اتدارة المستقلين أل أرد كبار التيفيذيين عرن
أل مزايا أل مكافآو.
 .13عقود و معامالت فيها مصلحة مع الجهات ذات العالقة
تمثل الجفاو ذاو العالقة كبار المساهمينا لأعضاء مجلس اتدارةا لكبار م
المساهم ن ئالاركة المالك ن الرايسي ن فيفاا لمياآو أخرى مدارةا أل مدارة ئ
هذه الجفاو تأثيراً هاماً .لفيما يل تف يالً لتلك المعامالو خالل العام 2016م.

ف اتدارةا لشركاو يعتبر
رة ماتركة أل تمارس عليفا
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 13.1المعامالت مع الجهات ذات العالقة

البيـــان

مدة العقد

عضو
مجلس
اإلدارة
صاحب
العالقة

2016
آالف
الرياالت
السعودية

2015
آالف
الرياالت
السعودية

البنك السعودي البريطاني ( -مساهم في الشركة)
اشتراكاو
موالباو مدف عة
م اريف أخرى
 تكاليف صيا ة أجفزة تقيية معل ماو لم اريفمتعلقة ئفا
 م اريف غير مباشرةع ااد استثمار ف لدااع المرائحة
عم لة أرئاح

سي ل
سي ل
سي ل

 ايفعبدالكري
 ماجدالق يز
 ريتااردهيال

ثالثة شف ر
سي ل

53,183
28,337

4,172
89
731
259

51,545
30,741

5,309
197
167
1,859

منشآت مسيطر عليها صورة مباشرة أو صورة مشتركة أو يُمارس
عليها تأثيراً هاما ً من قبل أطراف ذوي عالقة

لكالة ساب للتأمين المحدلدة:
تكاليف اكتتاب لثااق التكافل مدف عة

ثالث
سي او

اتش اس ئ س السع دية المحدلدة:
اشتراكاو
موالباو مدف عة
خ على استثماراو مرتبوة ئ رداو استثمارية
استثماراو مرتبوة ئ رداو – ماتراة خالل السية
استثماراو مرتبوة ئ رداو – مباعة خالل السية

سي ل

 ايفعبدالكري
 ماجدالق يز
 ريتااردهيال
 إيان م رأثئيتل

5,471

6,927

905
1,163
98,551
121,542

879
500
1,286
96,344
90,452

( )1تاتمل اتشتراكاو لالموالباو المدف عة ف الجدلل السائق على عدد من العق د الت كا ت الاركة طرفاً
فيفا مع جفاو ذاو عالقة .لتيدرج تحت عق د تأمين مختلفة مع البيك السع دل البريوا (ساب) لشركة
إتش اس ئ س ( )HSBCالسع دية المحدلدة لالت تمت ئيفس الارلط الموبقة على المعامالو مع
الجفاو اآلخرى.
( ) 2تامل تكاليف اتكتتاب على العم الو الت دفعتفا الاركة لاركة لكالة ساب للتأمين المحدلدةا ل ه
شركة ذاو مسئ لية محدلدة ممل كة للبيك السع دل البريوا (ساب) ليتمثل ااط الاركة الرايس ف
العمل ك كيل تأمين ر رل لاركة ساب للتكافل رسب اتتفاقية المبرمة ئين الورفين.
( )3تتمثل ادارة صياديق االستثمار من قبل شركة  HSBCالعرئية السع دية المحدلدة ف ادارة استثماراو
رملة لثااق التكافل العاال لالفراد ف ال ياديق االستثمارية.
( ) 4تاتمل "الم اريف األخرى" على تكاليف خدماو مختلفة ئم جب إتفاقية إدارة مبرمة ئين البيك السع دل
البريوا (ساب) لالاركة .لئم جب هذه االتفاقيةا يق م البيك السع دل البريوا (ساب) ئتقدي خدماو
تاإليلية للاركة ئما ف ذلك إستخدام الم ج داو الثائتة لالبيية التحتية الخاصة ئتقيية المعل ماو مقائل مبلغ
متفق علي من قبل الورفين.
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 13.2أرصدة الجهات ذات العالقة
أ) المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة
البيــان
مياآو مدارةا مدارة ئ رة ماتركة أل مياآو
يمارس عليفا تأثيراً هاما ً من قبل الجفاو ذاو
العالقة

 2016م
آالف الرياالت السعودية
عملياو
المساهم ن
التكافل
-

1,906

2015م
آالف الرياالت السعودية
عملياو
المساهم ن
التكافل
-

1,045

ب ) المبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة

البيــان
مساهم ن لمياآو مدارةا مدارة ئ رة
ماتركة أل مياآو يمارس عليفا تأثيراً هاما ً من
قبل الجفاو ذاو العالقة

 2016م
آالف الرياالت السعودية
عملياو
المساهم ن
التكافل
928

-

2015م
آالف الرياالت السعودية
عملياو
المساهم ن
التكافل
2,992

-
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فيما يل تفاصيل المبالغ المستحقة من لإلى أطراف ذلل عالقة كما ف تاريخ إعداد الق اا المالية:

البيـــان

عضو مجلس
اإلدارة
صاحب
المبالغ ئآالف الرياالو السع دية
العالقة
2016

الطبيعة

2015

اتش اس ي سي السعودية العر ية المحدودة
استثماراو متارة للبيع
خ على استثماراو مرتبوة
ئ رداو استثمارية
البنك السعودي البريطاني
اشتراكاو تكافل مستحقة – إجمال
أرصدة البيك
لديعة هامية
إجمال الموالباو قيد التس ية
م اريف أخرى ئم جب اتفاقية
مست ى الخدمة
عم لة أرئاح مستحقة

م ج داو
م ج داو

م ج
م ج
م ج
مول
مول

داو
داو
داو
ئاو
ئاو

مول ئاو

 إيان م رأثئيتل
 ريتااردهيكل

 ايفعبدالكري
 ماجدالق يز
 ريتااردهيال

353,740
1,150

374,739
315

5,617
20,990
34,000
29,468
320

6,292
21,080
34,000
21,952
588

259

1,859

وكالة ساب للتأمين المحدودة

عم لة مستحقة

مول ئاو

 ايفعبدالكري
 ماجدالق يز
 ريتااردهيال

349

545

إن األرصدة القاامة ئتاريخ إعداد الق اا المالية غير مضم ة لغير مرتبوة ئعم الو .لسيت السداد قداً .ل
يجيب مخ ص ج هرل لال خفاض ف القيمة ئتاريخ إعداد الق اا المالية .يت إجراء مراجعة ئتاريخ إعداد
الق اا المالية لذلك ئفحص المركز المال للجفة ذاو العالقة لالس ق الذل تعمل في الجفة ذاو العالقة.
 يامل إجمال الموالباو تحت التس ية على ارتياطياو موالباو ئلإلت  29.47ملي ن ريـال سع دل( 21.95 :2015ملي ن ريـال سع دل) تع د إلى عق د للتكافل أصدرو للبيك السع دل البريوا .
 تتك ن االستثماراو المتارة للبيع المتعلقة ئ ثااق مرتبوة ئ رداو كما ف  31ديسمبر  2016لالتتبلغ  353.74ملي ن لاير سع دل ( 374.74 :2015ملي ن لاير سع دل) من استثماراو مرتبوة
ئ رداو من صياديق استثمارية تدار من قبل شركة اتش اس ئ س العرئية السع دية المحدلدة.
 تاتمل اشتراكاو التكافل المستحقة كما ف  31ديسمبر  2016على مبالغ مستحقة من البيك السع دلالبريوا ئقيمة  5,617ملي ن لاير سع دل ( 6,292 :2015ملي ن لاير سع دل) تع د إلى عق د
للتكافل أصدرو للبيك السع دل البريوا .
 تُحفظ "األرصدة لدى البي ك" لدى البيك السع دل البريوا (مساه ئالاركة). تحفظ ال ديعة اليهامية ( 34ملي ن لاير سع دل) ف البيك السع دل البريوا ليمكن السحب ميفا ئعدم افقة مؤسسة اليقد العرئ السع دل فقط.
 إن األرصدة القاامة ئتاريخ إعداد الق اا المالية غير مضم ة لغير مرتبوة ئعم الو .لسيت السدادقداً .يت إجراء مراجعة ئتاريخ إعداد الق اا المالية لذلك ئفحص المركز المال للجفة ذاو العالقة
لالس ق الذل تعمل في الجفة ذاو العالقة.
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 .14المدفوعات النظامية:
تتاكل المدف عاو اليهامية على الاركة خرالل 2016م فر جلفرا مرن الزكراة الاررعية لالضرريبة المسرتحقة علرى
الاريك األجيب ا لكذلك ف تكاليف اتشراف التر تردفع للجفراو اتشررافية لالمبرالغ المدف عرة للمؤسسرة العامرة
للتأمييراو اتجتماعيرة لالتر تمثرل إشرتراكاو الترأمين االجتمراع للعراملين فر الارركة .ئحكر طبيعرة ئعرض
الم اريف المذك رة من زكاة لضريبة دخل لتكاليف إشرافا فإ فا عادة ما تك ن عرضة للتإلييرر لالتعرديل فر
لقت التس ية مع الجفاو اليهاميرة ذاو العالقرة .لالترال إيضراح ئكرل المردف عاو اليهاميرة المدف عرة خرالل العرام
لالمستحقة كما ف  31ديسمبر :2016
البيان

2016م
تم دفعها
4,509,734

مستحقة (كما في  31ديسمبر)
4,634,124

2,224,030

528,596

496,300

1,067,183

1,964,522

-

الإلرفة التجارية

10,000

-

الفيئة العامة للستثمار

144,000

الزكاة
الضريبة المستقوعة
ضريبة الدخل
التأميياو اتجتماعية

تكاليف الرقائة لالتفتيش

4,537,382

360,203

المجمـوع

13,885,968

7,703,194

 - 15وصف ألي مصلحة تعود إلى أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين و أقر ائهم في أسهم أو أدوات دين
الشركة
ل تتلق الاركة خالل العام أل اشعاراو من المساهمين أل األشخاص ذلل العالقة ئخ ص تإليرر سربة ملكيرتف
ف ر أسررف الاررركة لذلررك رسررب مررا تتضررميت تعليمرراو اتف رراح الت ر اسررتيدو عليفررا ق اعررد التسررجيل لاتدراج
ال ادرة من هيئة الس ق الماليةا لت ضح الجدالل التالية لصفا ً ئالم الح الت تع د لكبرار المسراهمين لألعضراء
مجلس اتدارة لكبار التيفيذيين ئالاركة لأزلاجف لأئياءه الق ر ف أسف لأدلاو الدين:

29

Directors’ Report 2016

أ) أعضاء مجلس اإلدارة خالل العام 2016م :
داية العام
2016/01/01م
نسبة
عدد
الملكية
األسهم
% 0.00
1,000

1,000

% 0.00

0

% 0.00

1,000

% 0.00

1,000

% 0.00

0

% 0.00

السيد /ديفيد كيي *

0

%0.00

0

%0.00

0

%0.00

األستاذ /ماجد الق يز
األستاذ /ايف العبدالكري

0

% 0.00

0

% 0.00

0

% 0.00

0

% 0.00

0

% 0.00

0

% 0.00

0

%0.00

0

%0.00

0

%0.00

0

% 0.00

0

0.00

0

% 0.00

1,000

% 0.00

1,000

0.00

0

% 0.00

0

% 0.00

0

0.00

0

% 0.00

0

% 0.00

0

0.00

0

% 0.00

0

% 0.00

0

0.00

0

% 0.00

اسم من تعود له المصلحة
األستاذ /محمد عبدهللا اليحيا
األستاذ /رسام عبدهللا الحقيل

السيد /ريتاارد هييال *
السيد /إيان م ر
األستاذ /لليد عبدالعزيز كيال
السيد /ا ث

ئيتل

األستاذ /ماجد ج **
األستاذ /محمد العبيد**
*
**

صافي التغيير خالل العام

نهاية العام
2016/12/31م
عدد األسهم نسبةالملكية عدد األسهم

نسبة الملكية

ا تفت عض ية السيد /ديفيد كيي ئإستقالت ئتاريخ 2016/12/20م لخلفة السيد /ريتاارد هييال ئتاريخ 2016/12/20م.
ا تفت عض ية السيد /ماجد ج ل محمد العبيد ئإ تفاء دلرة المجلس ئتاريخ 2016/05/15م.

ب) كبار المس ولين التنفيذيين:
كبار التنفيذيين في شركة ساب للتكافل وزوجاتهم وأوالدهم القصر
اسم من تعود له
المصلحة

داية العام 2016/01/01م

نهاية العام 2016/12/31م

صافي التغيير خالل العام

نسبة الملكية

عدد األسهم

نسبة الملكية

عدد األسهم

0

% 0.00

0

نسبة
الملكية
% 0.00

% 0.00

0

% 0.00

0

% 0.00

0

% 0.00

السيد ادريان فاللرز *

عدد
األسهم
0

% 0.00

السيد ستيفين كسقرلف

0

% 0.00

0

0

% 0.00

0

% 0.00

0

% 0.00

0

% 0.00

ئن

األستاذ سع د
عبدالعزيز اليعيم
األستاذ طارق ئن عل
الفايز

*استقال السيد /ادريان فاللرز كرايس تيفيذل للاركة ئتاريخ 2016/05/08م لخلفة السيد /ستيفين كسقرلف ئتاريخ 2016/05/ 08م.
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 - 16وصف ألي مصلحة في ف ة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص لكبار المساهمين
كبار المساهمين
داية العام 2016/01/01م

اسم من تعود له المصلحة
البيك السع دل البريوا
(ساب)
مجم عة  HSBCئ ف
القائضة

نهاية العام 2016/12/31م

عدد األسهم

نسبة الملكية

عدد األسهم

11,050,000

%32.50

11,050,000

نسبة
الملكية
%32.50

10,540,000

%31.00

10,540,000

%31.00

صافي التغيير خالل
العام
نسبة الملكية
عدد
األسهم
%0.00
0
0

%0.00

 - 17أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التا عة للمجلس
أ) تشكيل مجلس اإلدارة
يتاكل مجلس إدارة الاركة من ثما ية ( )8أعضاء يت ا تخائف لتعيييف لردلرة مردتفا  3سري او ميالديرةا
ميف عض ين يمثالن البيك السع دل البريوا (ساب)ا لعض ين يمرثالن مجم عرة ( )HSBCلعضر اً
لارررداً فيمررا ئييفمرراا ئحيررث يك ر ن عرردد األعضرراء الممثلررين ألشررخاص إعتبرراريين ( )5أعضرراءا ل الررـ ()3
أعضاء المكملين للمجلس ه من األعضاء المستقلين.
لئتاريخ 2016/12/20م ت تعيين السيد /ريتاارد هييارل كعضر غيرر تيفيرذل فر مجلرس إدارة الارركة
ممثال للاريك األجيب  HSBCخلفا ً عن السيد /ديفيد كيي .
لعلى ض ء ذلك فإن مجلس إدارة الاركة يتاكل كما ف  2016/12/31م من األعضاء التالية أسرماهه
لالذين صيفت عض يتف ئحسب مرا جراء فر المرادة ( )2مرن الاحرة ر كمرة الارركاو ال رادرة عرن هيئرة
الس ق المالية.
اسم عضو مجلس اإلدارة

تصنيف العضوية
غير
تنفيذي
مستقل
تنفيذي

الشركات المساهمة األخرى خالف
الشركة التي يشغل عضو المجلس
عضوية مجلس إدارتها

األستاذ /رسام عبدهللا الحقيل

√

-

األستاذ /محمد عبدهللا اليحيا

√

-

األستاذ /لليد عبدالعزيز كيال

√

األستاذ /ماجد عبدالررمن الق يز
ممثال للبيك السع دل البريوا (ساب)
األستاذ /ايف عبدالكري العبدالكري
ممثال للبيك السع دل البريوا (ساب)
السيد /ريتاارد هييال
(ساب)
ممثال للبيك السع دل البريوا
لمجم عة HSBC
ئيتل
السيد /ا ث
ممثال لمجم عة HSBC
السيد ايان كيث م ر
ممثال لمجم عة HSBC

الاركة السع دية للخدماو ال ياعية
(سيسك )
√

ممثل البيك السع دل البريوا

(ساب)

√

ممثل البيك السع دل البريوا

(ساب)

√

ممثل البيك السع دل البريوا
لمجم عة HSBC

(ساب)

√

ممثل مجم عة HSBC

√

ممثل مجم عة HSBC

ب) إجتماعات مجلس اإلدارة
خرررالل العرررام  2016م عقرررد مجلرررس إدارة الارررركة أرئرررع إجتماعررراوا ليبرررين الجررردلل الترررال ئيا ررراو لكرررل
اتجتماعاو لسجل رض ر األعضاء:
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عضو مجلس اإلدارة
األستاذ /رسام عبدهللا الحقيل
األستاذ /محمد عبدهللا اليحيا
األستاذ /ماجد كمال الدين ج **
األستاذ /محمد ائراهي العبيد**
عبدالكري
ايف
األستاذ/
العبدالكري
األستاذ /ماجد عبدالررمن الق يز
السيد /ديفيد كليف كيي *
السيد /ريتاارد هييال
السيد /ايان كيث م ر
ئيتل
األستاذ /ا ث
األستاذ /لليد كيال
سبة الحض ر

اإلجتماعات المنعقدة خالل العام  2016م
الرا ع
الثالث
الثاني
األول
12/15
9/26
5/10 3/01
















100
%

-









%100

×
×



%75

×
×



%75

مجموع
الحضور

مالحظات

4
4
2
2
2
0
2
0
4
4
4

* ا تفت عض ية كل من السيد /ماجد كمال الدين ج لالسيد /محمد ائراهي العبيد .ئإ تفاء عض يتف ئتاريخ 2016/05/15م.
** ا تفت عض ية السيد /ديفيد كيي ئإستقالت ئتاريخ 2016/12/20م لخلفة السيد /ريتاارد هييال ئتاريخ 2016/12/20م.

ج) لجان مجلس اإلدارة
ا سررجاما ً مررع الض ر ائط اتشرررافية ل هررام الاررركة األساس ر لالت ر تتولررب قيررام مجلررس اتدارة ئتارركيل عرردد
مياسب من اللجانا فقد شكل مجلس إدارة الاركة ( )5لجان رايسية له لجية المراجعةا للجية الترشريحاو
لالمكافررآوا لاللجيررة التيفيذيررة ا للجيررة اتسررتثمارا للجيررة المخرراطر .لالتررال لصررف ئتلررك اللجرران لمفامف را
لئيا او تاكيلفا لاجتماعاتفا:
لجنـة المراجعــة
تتك ن اللجية من ثالثة أعضاء أرده عض مجلرس إدارة مسرتقل لالعضر ين اآلخررين مرن خرارج المجلرسا
لتفت اللجية لفقا ً لما تضميت (ق اعد إختيار أعضاء لجيرة المراجعرة لمردة عضر يتف لأسرل ب عملفر ) التر
أقرتفا الجمعية العامة للاركة ئاتشراف على إدارة المراجعة الداخلية ف الاركة لالتحقق من مردى فاعليتفرا
ف تيفيذ األعمال لالمفام الت يحرددها المجلرس لتقيري لدراسرة تقرارير المراجعرة الداخليرة لإ فراذ اتجرراءاو
الت حيحي للمالرهاو ال اردة فيفرا لالت صرية لمجلرس اتدارة ئتعيرين المحاسربين القرا يين لتحديرد أتعرائف
لالتأكد من إستقالليتف لمتائعة أعمالف لإعتمراد أل عمرل خرارج وراق أعمرال المراجعرة لكرذلك مالرهراتف
على الق اا المالية لمتائعتفا لدراسة الق اا المالية الرئع سي ية لالسري ية قبرل عرضرفا علرى مجلرس اتدارة
لالسياساو المحاسبية المتبعة لإئداء الرأل لالت صياو ر لفراا لتتكر ن اللجيرة كمرا فر 2016/12/31م مرن
كل من األستاذ /لليد عبدالعزيز كيرال (رايسرا) لعضر ية كرل مرن األسرتاذ /أئر ئكرر ئاجرائر لاألسرتاذ /سرام
عبدالسالم لهيبة لقد عقدو اللجية خالل العام  2016م أرئع إجتماعاو لفقا ً للتال :
اإلجتماعات المنعقدة خالل العام  2016م
عضو اللجنة
األسرررتاذ /لليرررد عبرررد العزيرررز
كيال
د /أئ ئكر ئاجائر
األسرررتاذ /سرررام عبدالسرررالم
لهيبة

الصفة

األول

الثاني

الثالث

الرا ع

الخامس

السادس

2/10

4/20

7/20

10/18

11/27

12/14

رايس













عض





×







عض



×









مجموع الحضور
6
5
5
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اللجنة التنفيذية
تتارركل اللجيررة التيفيذيررة مررن أرئع رة أعضرراء مررن أعضرراء مجلررس اتدارة لتفررت ئمراجعررة إسررتراتيجية العمررل
لرفعفررا لمجلررس اتدارة ل مراجعررة لإعررداد الت صررياو لخوررة العمررل السرري يةا ل كررذلك إعتمرراد العقر د رسررب
تف يض مجلس اتدارةا لايضا ً مراجعة ل تقيي الخساار الياتجة عن األعمرال التارإليليةا لأل أعمرال أخررى
يكلففا ئفا مجلس اتدارةا لتتك ن اللجية كما ف 2016/12/31م من كرل مرن األسرتاذ /محمرد اليحيرا (رايسراً)
لعض ية كل من األستاذ /ايف العبدالكري ا األستاذ /ماجد الق يز ل السيد إيان م ر لقرد عقردو اللجيرة خرالل
العام  2016م ستة إجتماعاو لفقا ً للتالى:

عضو اللجنة

الصفة

األستاذ /محمد اليحيا
األستاذ /محمد العبيد*
األستاذ /ماجرد كمرال الردين
ج*
السيد /إيان م ر
األستاذ /ايف العبدالكري
األستاذ /ماجد الق يز

رايس
عض
عض
عض
عض
عض

اإلجتماعات المنعقدة خالل العام  2016م
الرا ع الخامس السادس
األول الثاني الثالث
12/14 11/23
9/20
6/21 4/26 2/22











-


-







×



×



×

مجموع الحضور
6
2
2
6
4
1

* ا تفت عض ية كل من السيد /ماجد كمال الدين ج لالسيد /محمد ائراهي العبيد .ئإ تفاء عض يتف ئتاريخ 2016/05/15م.

لجنة الترشيحات والمكافآت
تتارركل اللجيررة مررن أرئع رة أعضرراء مررن أعضرراء مجلررس اتدارة غيررر التيفيررذيين لالمسررتقلين لتتضررمن مفررام ل
مسررئ لياو اللجيررة لفق را ً لمررا لرد ف ر ق اعررد إختيررار أعضرراء لجيررة الترشرريحاو لالمكافررآو لمرردة عض ر يتف
لأسررل ب عملفر الت ر أقرتفررا الجمعيررة العامررة للاررركة إعتمرراد السياسرراو لالمعررايير للترشررح لعضر ية مجلررس
اتدارة ل كبررار التيفيررذيين لالتأكررد مررن زاهررة أعضرراء المجلررس ل كررذلك تق ر م اللجيررة ئررإجراء مراجعررة سرري ية
لإلرتياجرراو المول ئررة مررن مفرراراو ل قرردراو ألعضرراء مجلررس اتدارةا لالتأكررد مررن إسررتقاللية األعضرراء
المسرتقلينا لمراجعررة أ سرراق ر كمررة الاررركة لهيكررل مجلررس اتدارة لرفررع ت صررياو ئررالتإلييراو التر يمكررن
إجراههررا ل تحديررد ج ا ررب الضررعف لالق ر ة ف ر المجلررس لإقتررراح معالجتفررا للضررع سياسرراو التع يضرراو
لالمكافآو لك ٍل من أعضراء مجلرس اتدارة ل كبرار التيفيرذيينا لتتكر ن اللجيرة كرل مرن األسرتاذ /رسرام عبردهللا
الحقيل (رايسا) لعض ية كل مرن األسرتاذ /لليرد كيرال لاألسرتاذ /رايف عبردالكري ل األسرتاذ  /إيران مر ر لقرد
عقدو اللجية إجتماعين خالل العام  2016م لفقا ً للتالى:
اإلجتماعات المنعقدة خالل العام  2016م
مجموع الحضور
الصفة
عضو المجلس
الثاني
األول
12/15
02/23
2
األستاذ /رسام عبدهللا الحقيل


رئيس
2
األستاذ /ماجد ج *

عضو
2
األستاذ /محمد اليحيا*

عضو
1
األستاذ /إيان م ر

عضو
1
األستاذ /ايف العبدالكري

عضو
1
األستاذ /لليد كيال

عضو
* ا تفت عض ية السيد /ماجد كمال الدين ج  .ئإ تفاء عض يت ئتاريخ 2016/05/15م.
*ا تفت عض ية السيد /محمد اليحيا .ف لجية الترشيحاو ل المكافآو ئتاريخ 2016/05/15م.
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لجنة اإلستثمار
لفقا ُ للت جيفاو اتشرافية ال ادرة عن مقام مؤسسة اليقد العرئ السرع دل لالقاضرية ئتاركيل لجيرة إسرتثمار
تعيررى ئمراجعررة إسررتراتيجية إسررتثمار الاررركة لرفعفررا لمجلررس اتدارة لأل أعمررال أخرررى يكلففررا ئفررا مجلررس
اتدارةا لجية اتستثمار تتك ن من ثالثة إلى خمسة من أعضاء مجلس اتدارةا لتعيى اللجية ئ ياغة سياسرة
االستثمار الخاصة ئالاركة ف ردلد المخاطر لالسلواو المف ضة لمن ث مراجعتفا لالم افقة عليفرا سري يا
مرن قبررل مجلرس اتدارةا إلررى جا رب مراجعررة تيفيررذ األ اروة االسررتثمارية الخاصرة ئالاررركة ئمرا ياررمل ررردلد
المخاطر لالتعرض لالتحقق من مدى مالءمتفا لهرلف الس ق الحالية لتحمل المخاطر العام للاركة.
لتتك ن اللجية كما ف 2016/12/31م من كل من األستاذ /رسام الحقيل (رايساً) لعض ية كرل مرن األسرتاذ/
محمد اليحيا ا األستاذ /ماجد الق يز ل السيد إيران مر ر .عقردو اللجيرة خرالل العرام  2016م أرئعرة إجتماعراو
لفقا ً للتالى:

عضو اللجنة
األستاذ /محمد العبيد *
األستاذ /محمد اليحيا
األسررتاذ /ماجررد كمررال الرردين
ج*
السيد /إيان م ر
األستاذ /رسام الحقيل
األستاذ /ماجد الق يز

الصفة
الرايس
المكلف
عض
عض
عض
الرايس
عض

اإلجتماعات المنعقدة خالل العام  2016م
الرا ع
الثالث
الثاني
األول
11/30 09/26 04/26 02/22


-

مجموع الحضور

2








-


-

4
2


-


-



×



×

4
2
0

* ا تفت عض ية كل من السيد /ماجد كمال الدين ج لالسيد /محمد ائراهي العبيد .ئإ تفاء عض يتف ئتاريخ 2016/05/15م.

لجنة المخاطر
لفقا ُ للت جيفاو اتشرافية ال ادرة عن مقام مؤسسة اليقد العرئ السع دل لالقاضية ئتاركيل لجيرة للمخراطر
تعيى ئمراجعة إسرتراتيجية المخراطر للارركة لرفعفرا لمجلرس اتدارة لأل أعمرال أخررى يكلففرا ئفرا مجلرس
اتدارةا فقد ت خالل الرئع الثا من العام 2016م تاكيل لجية المخراطر التر تتكر ن مرن ثالثرة أعضراء مرن
مجلررس اتدارةا لتعيررى اللجيررة ئ ررياغة سياسررة المخرراطر الخاصررة ئالاررركة ف ر ررردلد المخرراطر لالسررلواو
المف ضة لمن ث مراجعتفا لالم افقة عليفا سي يا من قبل مجلس اتدارةا إلرى جا رب مراجعرة تيفيرذ األ اروة
الخاصة ئالاركة ئما يامل ردلد المخراطر لالتعررض لالتحقرق مرن مردى مالءمتفرا لهررلف السر ق الحاليرة
لتحمل المخاطر العام للاركة.
لتتك ن اللجية كما ف 2016/12/31م من كل من من األستاذ /ماجد الق يز ا األسرتاذ /أ ثر
إ ااافا فقد عقدو اللجية خالل العام  2016م إجتماع لارد لفقا ً للتالى:

ئيتلر للحداثرة
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عضو اللجنة
األستاذ /ديفيد كيي
األستاذ /ماجد الق يز
ئيتل
األستاذ /ا ث
األستاذ /محمد اليحيا

الصفة

اإلجتماعات المنعقدة خالل العام 2016
م
األول
11/30

-

x

عض
رايس مؤقت
ئات ائة

x




مجموع الحضور

0
0
1
1

* ا تفت عض ية السيد /ديفيد كيي ئإستقالت ئتاريخ 2016/12/20م.

 - 18العقو ات والجزاءات والقيود النظامية
تمارس الاركة أعمالفا لفق ما تقتضي اليه لالل ااح لالتعليماو ال ادرة عن الجفراو اتشررافيةا لخرالل العرام
 2016م فُرضت الإلرام التالية:


صررردر قررررار مجلرررس الفيئرررة ئتررراريخ 1437/06/28هرررـ .القاضررر ئفررررض غرامرررة ماليرررة مقررردارها
( )20,000عارلن الف لايرا على شركة سراب للتكافرلا لمخالفتفرا الفقررة (هرـ) مرن المرادة الثا يرة
عارررة مررن الاحررة ر كمررة الاررركاوا لعرردم التزامفررا ئتارركيل مجلررس إدارة ال يقررل عرردد أعضرراا
المستقلين عن عض ين أل ثلث أعضاء المجلسا أيفما أكثر.

 - 19حوكمة الشركة:
راعت شركة ساب للتكافل العمل على خلق ئيئة ر كمة فعّالةا لمن ث فقد صير إلى صياغة سياسة ر كمة
للاركة جرى اعتمادها من قبل مجلس اتدارة لالجمعية العامة للاركة ئحيث تضميت هذه الالاحة كافة الج ا ب
المتعلقة ئتأكيد رق ق المساهمين لسياساو األف اح لتعزيز ميار معالجة تعارض الم الح .كما تضميت أطر
سياسة ر كمة الاركة العمل على م اامة ق اعد عمل لجان المجلس الفرعية ئما يتسق لالت جيفاو اتشرافيةا
لكذلك على إيجاد أ ساق لتقيي فعالية المجلس للجا الفرعية ئ فة دلرية لعام 2016م.
إن هام الاركة األساس للثيقة ر كمتفا الت اقرها مجلس اتدارة تضميا عرضاً لحق المساه ف الح ل
على أرئاحا لرض ر الجمعياو لالمياقاة لالت يت لالت رف ئالسف ا كما أن المعل ماو لالبيا او المتعلقة
ئالجمعياو لالميزا ياوا لرساب األرئاح لالخساار لتقرير مجلس اتدارة السي لا ت فر للمساهمينا لتيار ف
ال حف لتحمل ئا تهام على م قع تدالل لم قع الاركة على الابكة.
لمن هذا الميولقا فقد ررصت شركة ساب للتكافل على ال فاء لاتلتزام ئكافة المتولباو اتلزامية الت اشتملت
عليفا الاحة ر كمة الاركاو ال ادرة من مقام هيئة الس ق المالية لكذلك اتلتزام ئإلالبية األركام األسترشادية
ئاستثياء التال :
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المادة

متطلبات المادة

أسباب عدم تطبيق هذه المادة

الفقرة (د) من المادة
السادسة

يجب على المستثمرين من األشخاص ذلل
ال فة األعتبارية الذين يت رف ن ئالييائة عن
غيره –مثل صياديق األستثمار -اتف اح عن
سياساتف ف الت يت لت يتف الفعل ف
تقاريره السي يةا لكذلك اتف اح عن كيفية
التعامل مع أل تضارب ج هرل للم الح قد
يؤثر على ممارسة الحق ق األساسية الخاصة
ئاستثماراتف .

ليس لاركة ساب للتكافل صف
تلزام المستثمرين ذلل ال فة
األعتبارية الذين يت رف ن ئالييائة
عن غيره ا ئأن يف ح ا عن
سياساتف ف الت يت.

الفقرة( أ ) من المادة
الثامية عار

اليج ز لعض مجلس اتدارة -ئإلير ترخيص
من الجمعية العامة يجدد كل سية -أن تك ن ل
أل م لحة (مباشرة أل غير مباشرة) ف
األعمال ل العق د الت تت لحساب الاركة,
لتستثيى من ذلك األعمال الت تت ئوريق
الميافسة العامة اذا كان عض مجلس اتدارة
صارب العرض األفضل .لعلى عض مجلس
اتدارة أن يبلغ المجلس ئما ل من م لحة
شخ ية ف اتعمال ل العق د الت تت لحساب
الاركة .ليثبت هذا التبليغ ف محضر اتجتماع.
لال يج ز للعض ذل الم لحة اتشتراك ف
الت يت على القرار الذل ي در ف هذا الاأن
ف الجمعية العامة أل ف إجتماع مجلس اتدارة.
ليبلغ رايس مجلس اتدارة الجمعية العامة عيد
ا عقادها عن اتعمال لالعق د الت يك ن ألرد
أعضاء مجلس اتدارة م لحة شخ ية فيفا.
.
ليرفق ئفذا التبليغ تقرير من المحاسب القا

ل يبلغ اعضاء مجلس اتدارة الذين
لف م لحة مباشرة ل غير مباشرة
ئالعق د الت تت لحساب الاركة
خالل تمديد تلك العق د ف العام
الميتف  .2016ريث أن جميع
األعمال ل العق د تمت ميذ ئدأ ااط
الاركة ل تتجدد ئاكل تلقاا
سي ل .لتؤخذ م افقة الجمعية
اتستمرار ف
العم مية ف
تجديدها .هذا ل قد ت اتف اح عيفا
ف تقرير مجلس اتدارة لعام
 2016ف الفقرة  13.1صفحة 25
ل  26ف المعامالو ذاو العالقة
مع أسماء أعضاء مجلس اتدارة
الممثلين لتلك الجفاو

 -20المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقا ة الداخلية:
أكدو تاال المراجعة السي ية فاعلية إجراءاو الرقائة الداخلية الت ا تفجتفا الاركة خالل عام
2016ما كما أ فرو أن هام الرقائة الداخلية لالتحك ئالمخاطر الذل توبقة ساب للتكافل أعُد
على أسس سليمة لت تيفيذه ئكفاءة لفعالية لضمان م داقية التقارير المالية لالت افق مع الل ااح
الموبقة.
لتيتفل الاركة ميفجية خو ط الدفاع الثالثةا فقواعاو األعمال معيية ئضمان إتساق األ اوة الت تت مع اليه
لالل ااح اتجرااية الميهمة لعمل شركاو التأمينا لتق م لردة اتلتزام لالرقائة الداخلية ئمفمة الفحص الثياا
للتأكد من إتساق ذلك ئفح ص يت إجراافا ئاكل دلرلا ف رين تق م لردة المراجعة ئأعمال الفحص ئاكل
مبي على تحديد المخاطر.
لتاارك لرداو العمل تلك ف جميع أعمال اللجان اتدارية ليت الرفع ئتقاريرها للجية المخاطر الداخليةا لكذلك
للجية المراجعة.
لتقُر إدارة المراجعة الداخلية ئأ ال ت جد أل تحفهاو أل قي د للح ل على المعل ماو أل
ال ثااق أل السجالوا لل يتبين خالل العام لج د أل مالرهاو ج هرية خالل إجراءاو الرقائة الداخلية للاركة.
لتق م لجية المراجعة ئتقيي تكامل لكفاية هذا اليهام ئاكل دلرل لالرفع ئرهاها لمالرهاتفا
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لمجلس اتدارة .ليسعى هام الرقائة الداخلية الذل تارف علية إدارة المراجعة الداخلية إلى
ت فير ضمان ئأن لساال التحك لالرقائة داخل الاركة مياسبة للحد من المخاطرا لأن عملياو
الح كمة كافية لتحقيق أهداف الاركة ليت ذلك عن طريق مراجعة مختلف العملياو التاإليلية ئما فيفا مراجعة
الموالباو لتقدي تقارير تف يلية ئاكل دلرل للجية المراجعة لت راو إدارة الاركة للحل ل المقتررةا
لأخوار المجلس ئاأ فا.
 - 21مراقبي الحسا ات الخارجيين:
لافقت الجمعية العامة الت عقدو ئتاريخ 1437/08/04هـ الم افق  2016/05/11م على قرار مجلس اتدارة
اختيار السادة شركة  PwCلشركة السديرل ل العض الحسائاو كمراقب الحسائاو لمراجعة الق اا المالية الرئع
سي ية للعام 2016م لالرئع األلل لعام  2017لتحديد أتعائف .
 - 22التأكيدات واإلقرارات
أ) تؤكد شركة ساب للتكافل أنه:
 ل تح ل الاركة على أية قرلض خالل العام  2016م.
 ل ت

ف الاركة أية إستثماراو أل تيائ أل ارتياطياو لمزايا الم

فين.

 ل تق الاركة ئإصدار أل ميح أل أدلاو دين قائلرة للتح يرل أل أل ألراق ماليرة تعاقديرة أل مرذكراو
رق أكتتاب أل رق ق ماائفة خالل السية المالية  2016م.
 ل ت ق الاركة ئإصردار أل مريح أل رقر ق تح يرل أل اكتتراب ئم جرب أدلاو ديرن قائلرة للتح يرل إلرى
اسف ا أل رق ق خيار أل مذكراو رق إكتتاب أل رق ق ماائفة.
 ل تق الاركة ئإسترداد أل شراء أل إلإلاء أل أدلاو دين قائلة لإلسترداد.
ب) كما ويؤكد مجلس اإلدارة للمساهمين والجهات األخرى ذات العالقة و حسب معرفته التاماة ومان كافاة
النواحي المادية ما يلي:


أن سجالو الحسائاو أعدو ئالاكل ال حيح.



أن هام الرقائة الداخلية أعد على أسس سليمة ل فذ ئفاعلية.



أ ال ي جد أل شك يذكر ف قدرة الاركة على م اصلة ااطفا.



ال ي جررد خررالل العررام  2016م أل عقررد كا ررت الاررركة طرف را ً في ر ل ت جررد أل كررا ررت ت جررد في ر م ررلحة
ج هرية آلل من أعضاء مجلس اتدارة أل الرايس التيفيذل أل المدير المرال أل ألل شرخص ذل عالقرة
ئأل ميف  .عدا مات ذكرة ف تبيان المعامالو مع الجفاو ذاو العالقة ف هذا التقرير.

الخاتمــــــــة
يُعرب مجلس إدارة شركة ساب للتكافل عن شكره لتقديره لعمالا األعزاء على ثقتف ا للجميع المساهمين الكررام
الذين كا ا الدافع ف جاح الاركة لإستمراريتفاا كمرا يسرجل المجلرس تقرديره لجميرع ميسر ئ الارركة مرن إدارة
لعاملين على جف ده الت ئذل ها لتحقيق ات جازاو ل اليتاال الجيدة خالل العام.
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