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  م2011 لعام دارةتقرير مجلس اإل

  
  

س   سر مجل سنوي        إدارةي رة ال رام تقري ساهمين الك سادة الم دم لل ل أن يق اب للتكاف رآة س ع ش ي   الراب ة ف ة المنتهي سنة المالي                 لل

سمبر 31 وائم2011 دي ه الق ًا ب صاحات، ومرفق شغيل واإلف شطة الت ة وأن ائج المالي م التطورات والنت ضمنًا أه ة  مت ة المدقق م المالي

  . الفوزان و السدحان و شرآة الدار لتدقيق الحسابات)آي بي إم جي(شرآة   الخارجينواإليضاحات وتقرير مراقبى الحسابات

  
  ةــدمــمقال
  

م                        ساهمة تأسست بموجب المرسوم الملكي رق ل هي شرآة سعودية م اريخ    60/مشرآة ساب للتكاف ـ الموافق    18/9/1427 وت ه

م   .م11/10/2006 وزاري رق رار ال د صدور الق ى بع ة األول نتها المالي شرآة س د باشرت ال اريخ ) 108( وق ـ 27/4/1428وت ه

شرآة     . تأسيس الشرآة بالموافقة علي   م  15/5/2007الموافق   سعودية     وتعمل ال ة ال ة العربي م  بموجب سجل تجار   في المملك ي رق

م            6/6/2007هـ الموافق   20/05/1428في    صادر من الرياض   1010234032 سعودي رق ي ال د العرب م، وترخيص مؤسسة النق

اريخ 5/20079 ق  29/8/1428 وت ـ المواف ذي11/9/2007ه ار     م، وال ة واالدخ أمين للحماي شطة الت ة أن شرآة ممارس ول ال يخ

 .م لمدة ثالث سنوات 10/08/2010 هـ الموافق 29/08/1431 وتم تجديدة في .والتأمين العام

درها   34,000,000 ريال سعودي مقسم إلى   340,000,000 يبلغ رأس مال الشرآة المدفوع      االت  10  سهمًا بقيمة أسمية وق  ري

د سهم الواح عودية لل د إو. س سونق ساهمون المؤس ب الم اني آتت سعودي البريط ك ال اب( البن ة ) س دد HSBCومجموع ، بع

ك      22,100,000 ل ذل ة ويمث تراآات نقدي ل اش همًا مقاب ر    % 65 س م ط شرآة، وت ال ال ن رأس م درها   م ة وق هم المتبقي ح األس

سبة 11,900,000 ل ن همًا وتمث ي  % 35 س ن خالل طرح أول ام م اب الع شرآة لإلآتت ال ال ن رأس م ن إم رة م تمر خالل الفت س

ق 27/2/1428 ـ المواف ى 17/3/2007ه ق 8/3/1428م حت ـ المواف دره 26/3/2007ه سعر عرض وق عودية 10م ب االت س  ري

سعر   م8/8/2009هـ الموافق   17/8/1430صدار حقوق للمساهمين المسجلين آما في       للسهم الواحد، والحقًا من خالل إ       12.50 ب

ـ   24/8/1430ريال سعودي خالل الفترة من        ى    م15/8/2009ه ـ   5/9/1430 إل ا           . م26/8/2009ه تم فيه رة ت ذه أول م وآانت ه

 .عوديةزيادة رأس المال من خالل إصدار حقوق من قبل شرآة تأمين في المملكة العربية الس

شريعة اإلسالمية لتفي                            ام ال ة مع أحك ة المتوافق ة العام ة والحماي ة العائلي ل مجموعة واسعة من منتجات  الحماي تقدم ساب للتكاف

  .بإحتياجات  عمالئها من األفراد والشرآات

داً             شرآاتال ولىولكونها من بين أُ    ا         التي يتم ترخيصها في السوق، فقد شهدت شرآة ساب للتكافل نموًا جي ذ أن باشرت عملياته  من

أمين        عتمادًاإوأصبحت في موقع جيد يمكنها من  مواصلة النمو        ل لقطاع الت ى المدى الطوي ة عل اق اإليجابي ى اآلف ة    عل  في المملك

شرآة        . العربية السعودية  إن ال شريعة اإلسالمية ف ام ال ة مع أحك أمين المتوافق  ومع تزايد النمو في السوق وإزدياد الوعي بحلول الت

  .ها وأنشطتهاأعمال بما يمكنها من زيادة قدرتها التنافسية وبالتالي زيادة حضورها في السوق وتوسيع نطاق  مرضيفي موقف 

  

  :  خالل العامأهم التطورات:  أوالًً

 

ام    فصول  مدار األربعة   رآة ساب للتكافل بتحقيق أرباح على     نفردت ش إ م2011آما في نهاية عام       -1 ة خالل الع  المالي

سنوية           ،   البنكي  التأمين وفق نموذج تعمل  نة بالشرآات النظيرة التي     مقار اح ال الي األرب غ إجم د بل ون   10.214فق  ملي

 % . 63 نسبة أقساط مكتسبة بين نظرائها بلغت باإلضافة لتحقيقها أعلى. ل سعودي ريا
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رين بحجاج بيت اهللا الحرام        أطلقت شرآة سـاب للتكافل برنامج تكافل للحج والعمرة الخاص           -2 د   . والمعتم بتكرت  إوق

ة        ساعدات الطارئ شمل الم ة ت وفر تغطي تج لي ذا المن ل ه اب للتكاف ةس ات  الطبي راد والمجموع اج   لألف ن  الحج             م

 .  آلداء مناسكهم تواجدهم داخل المملكةفترةو المعتمرين 

 د شرآة ساب للتكافل من  وتعSTP (Straight Through Processing)بدأت شرآة ساب للتكافل العمل بنظام   -3

ة                     ئدة  ا الر الشرآات سمح لموظف المبيعات من خدم ي ت ة الت ة المتكامل وع من األنظم بالمملكة التي تستحدث هذا الن

 . منافذ البيع من خالل عمالئه بطريقة فعالة عن طريق إصدار الوثيقة وشهادة التغطية في أقصر وقت ممكن

ر أ -4 ة تق ة الجمعي ةالعام دة  العادي ا  المنعق ق 17/04/1432ريخ بت ـ المواف ايير م 22/03/2011 ه ـات ومع سياسـ

ي مجلس اإل ـراءات العضـوية ف د دارةوإجــ دة عضويتهم إ و قواع آت وم يحات والمكاف ة الترش ار أعضاء لجن ختي

 . ختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عملهمإوأسلوب عملهم و قواعد 

  

  : لالعمإستراتيجية :  ثانيًا

  

د  لتعتم ًاساب للتكاف ل وفق وذج  العم ي لنم ل البنك تم،التكاف ث ت ع حي ات البي رآة وآال عملي ل ش ن قب دودة  م أمين المح ة ساب للت

ذ الخدمات المصرفية الشخصية في ا          خالل من    "الوآيل" سعودي البريطاني    مناف ك ال ـ   )ساب  (لبن ًا  80(  105ال سمًا  25 فرع  ق

شرآات   قنوات خدمات األ   مع  وجنبًا إلى جنب    . قسام خدمه عمالء الشرآات   أ  باإلضافة الي  )للسيداتمخصصًا   راد وال ك     ف إن البن ف

ات متطورة               تصالإ يمتلك أيضًا مراآز     )ساب (السعودي البريطاني  ى إمكاني سنة عالوة عل  تعمل على مدار الساعة آل يوم في ال

ي للتعامل عبر    والً      . الموقع اإللكترون ل حل د طورت ساب للتكاف ذلك فق اة لمتطورة   ول شرآاء من خالل      محاآ ز عروض ال  وتعزي

ق       ستنادًاإوتنوي الشرآة فتح مزيد من القنوات لتقديم خدماتها         . المزايا المختلفة للمنتجات والخدمات     إلى تجربتها الناجحة في تطبي

   . بعد أخذ الموافقات النظامية الالزمة من الشرآاء المحليينطراز التكافل البنكي مع عدٍد

ل   باإل سعى ضافة إلى ذلك فإن ساب للتكاف وفير          ستمرار بإ ت ضمان ت سوقية ل ة وأفضل الممارسات ال ة التقني  إلدخال أحدث األنظم

الء   ع العم سبوقة لجمي ر م دمات غي وال    ،خ اتف الج ة اله ة خدم ز تقني ك تعزي شمل ذل الل    وي ن خ ي م ع اإللكترون ا والبي موقعه

  .HSBCات التكافل المطبقة على نطاق مجموعة أفضل ممارسستفادة من اإل وأيضًا، اإللكتروني 

  

  : الخطط المستقبلية : ًاثالث

  

ع    تعتمدهما ساب للتكافلإن طرق اإلبداع  والتطوير التي   -1 ة      في جمي ائج إيجابي د ساهمت بنت شطتها ق ك   أن ي ذل  ويتجل

ة                       شرآة داخل المملك دمها ال ي تق ل الت ات التكاف رة من تغطي ة   من خالل المجموعة الكبي سعودية   العربي ي تخدم   ال الت

اء ب       حيث تهدف خدما  . قطاعات األفراد والشرآات   ي الوف ي         إت التكافل العائلية إل ل التعل ة مث    محتياجات العمالء المالي

شرآات من خالل          ستثمارو اإلدخار والتقاعد واإل    وفير  وتتوافر خدمات التكافل العائلي أيضًا لل ة  ال ت ا لحماي . موظفيه

ل الع   دمات التكاف شمل خ ازل و   وت صية والمن وادث الشخ سفر والح ل ال ات  مث اتام منتج اح  ،الممتلك ا مت  وجميعه

ة   .لألفراد ل حماي ق     وبرامج مخصصة للشرآات مث ضائع والممتلكات والحري ل الب ال نقطاع األ إو  نق سئولية  عم  والم

ة وظفينالعام صيه للم وادث الشخ امج  الح شرآ وبرن صممة لل ة الم صرفية التجاري دمات الم روض الخ ات  وع

 الحديثة التكنولوجيا مصادر آافة ستخدامإو بالشرآة المبيعات قنوات لتوسيع ، و تعمل الشرآة الصغيرة والمتوسطة

  .عمالاأل نمو في المساعدة أجل من المتخصصة تصالإلا واإلنترنت ومراآز النقالة الهواتف ذلك في بما

ل        منتجاتها البطرح الشرآة تقوم فسوف تقدم ما إلى باإلضافة  -2 شرآات مث ة قطاع ال ي تهدف لخدم ل  (جديدة الت تكاف

 .دخار للمجموعاتو برامج اإل التجارية للتسهيالت التكافل آما تدرس الشرآة برامج)  تكافل ضمان األمانة, النقود
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  : يسية الرئ العملقطاعات:  ًارابع

  

ك    الثاتيهآة و فئتين، األولى وفقًا لعمالء الشرالىتصنف قطاعات العمل الرئيسية بالشرآة      شرآة وذل دمها ال  وفقًا للبرامج التي تق

  : وفقًا لما يلي

  

  : لعمالء الشرآةوفقًا لقطاعات العمل الرئيسية  إيضاح تفصيلي -1

  

  :عروض األفراد 

ائل         ل الع اء ب      ترآز الشرآة على تقديم منتجات التكاف ات الت  حتياجات العمال  إي المصممة أصًال من أجل الوف ة بمتطلب يم  ء المتعلق عل

تثمار دخار والتقاعد واإل  إلوا ى عنصري اإل    . س رامج عل ذه الب ة   وتنطوي ه اة    ألدخار والحماي ة الوف ة المشترك في حال راد عائل         ف

ا والحوادث الشخصية و                   . أو العجز الدائم ال سمح اهللا       ازل ومحتوياته ة للمن وفر تغطي ام فت ل الع ا منتجات التكاف رة   أم  الحج والعم

  .شينغنلسفر إلى دول االسفر و آذلك و

  

 :عروض الشرآات 

شحن البحري                امًال ال ام ش ل الع رامج التكاف ديم نطاق واسع من ب ى تق شرآة ترآز عل بالنسبة للشرآات والعمالء التجاريين فإن ال

اطر ووالح ة المخ ات وآاف ق والممتلك اع األإري النقط صممة عم ة الم صرفية التجاري دمات الم ة وعروض الخ سئولية العام   والم

 في حالة المجموعات حمايةآما توفر منتجات التكافل العائلي لموظفي الشرآات من خالل برامج          للشرآات الصغيرة والمتوسطة،    

  . للموظف ال سمح اهللاو حاالت الحوادث الشخصيه الوفاة أو العجز الدائم

  

  : التي تقدمها الشرآةوفقًا للبرامجإيضاح لقطاعات العمل الرئيسية  -2

  

  : العائليالتكافل

توفر الشرآة عددًا من  و ز الدائم لحامل البرنامج المحددتوفر محفظة التكافل العائلي األمان المالي للمستفيد في حالة الوفاة أو العج    

   :تشمل برامج التكافل العائلي للعمالء من قطاعي األفراد والشرآات، 

   

 البرامج التجارية  البرامج الشخصية

  حماية آبار الموظفين–برنامج تكافل للرعاية  ةتكافل للرعايبرنامج 

 حماية ديون المجموعةل كافلبرنامج ت تكافل للتعليمبرنامج 

  تكافل لالستثماربرنامج 

  تكافل للتقاعدبرنامج 

  تكافل لالدخاربرنامج 

  دخار الميسرتكافل لإلبرنامج 
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  :التكافل العام

  :األفراد والشرآات ضد األحداث التي ال يمكن التنبؤ بها، وتشملمن منتجات التكافل العام للعمالء الشرآة عددًا من توفر  

 البرامج التجارية  البرامج الشخصية

 برنامج تكافل للشحن برنامج تكافل المنازل

 برنامج تكافل للحريق برنامج تكافل الحوادث الشخصية

  عمالبرنامج تكافل لتوقف األ  برنامج تكافل للسفر

  تجاه الغير لمسوؤليةابرنامج تكافل   برنامج تكافل شنغن للسفر

  )عمالخدمات األ( متوسطةبرنامج تكافل للمنشئات الصغيرة وال  برنامج تكافل الحج والعمرة

  برنامج تكافل للنقود  

  برنامج تكافل لضمان األمانة  

  برنامج تكافل للحوادث الشخصية للمجموعات  

  برنامج تكافل الشراء ببطاقة اإلتمان  

  ) االئتمانخاص بمستخدمي بطاقات (برنامج تكافل لتغطية مخاطر السفر   

  برنامج تكافل إرسال  

  

  

  ماية الممتلكاتلحبرنامج تكافل 

  

  :  المخاطرإدارة:  ًاخامس

  

ل         د                     إدارةتواصل شرآة ساب للتكاف د ل التوافق مع نطاق تحمل المخاطر المعتم ة وب ة وفعال ة حكيم ا بطريق شرآة  مخاطره      .ى ال

ة  ار   إدارةإن فعالي ى إط ة عل ل مبني اب للتكاف رآة س ي ش اطر ف أمين إدارة المخ اطر الت ار ) IRMF( مخ ن إط ستمد م  إدارةوالم

صادر  إدارةبعد أن تم موائمته ليتوافق مع الئحة        ) HSBC) GIRMFمخاطر التأمين بمجموعة     د     المخاطر ال ة عن مؤسسة النق

سعودي ي ال ار، العرب أمين إدارة ويغطي إط اطر الت ول    ) IRMF( مخ ة حق ك آاف ي ذل ا ف ات بم ر العملي ات وغي اطر العملي مخ

مًيا إل     ،   التكافل أعمالالمخاطر ذات العالقة ب    ة مدمجة       دارةوتعتمد ساب للتكافل نظامًا رس ة متواصلة وتفاعلي ل عملي  المخاطر يمث

  . التكافل وعبر اإلجراءات المعتمدة لديهاأعمالضمن 

   

واع المخاطر    وقد وضعت    ة أن ى آاف ة   . الشرآة هيكًال تنظيميًا متماسكًا من أجل تحديد وتقييم ومراقبة والسيطرة عل ى حوآم وتتجل

الي   ل التنظيمي الح ى الهيك د عل ي تعتم ضوابط الراسخة والت راءات وال د واإلج ن القواع ة م ن خالل مجموع شرآة م مخاطر ال

شرآة     تراتيجية لل ل تتناسب مع إطار            وترآز فل  . لتحقيق األهداف اإلس ة من التقب سبة للمخاطر حول درجة معين شرآة بالن سفة ال

  .دارةالمخاطر المقبوله والخطة اإلستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس اإل
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ديم اإلشراف        . وهناك عدد من لجان المخاطر التي تم تشكيلها في شرآة ساب للتكافل          ذه اللجان في تق ة من ه ويتمثل دور آل لجن

ضاً                ومناق رة وأي ة المخاطر الكبي اع واسع لماهي ق إجم ا      شة اإلجراءات ولكن بهدف تحقي تم فيه ي يجب أن ي ع الت ستهداف  إ المواق

  .  المخاطر ضمن نطاق تقبل المخاطر المعتمد لدى شرآة ساب للتكافلإدارةالمصادر وترآيز الجهود على 

ع سنوي   ارةدوتملك شرآة ساب للتكافل هيكل حوآمة راسخ، ويجتمع مجلس اإل       اً  واللجان المنبثقة عنه على أساس رب ا    أو وفق  لم

دمون إشرافاً    تقررة األنظمة اإلشرافية   ى         ويق ًا إل امًال وتوجيه ل    إدارة ش ك، تجتمع مختلف اللجان            .  ساب للتكاف ى ذل وباإلضافة إل

  . الشرآةأعمالالمشار إليها أعاله على أساس ربع سنوي وهي مسئولة عن مراقبة وفهم التعرض للمخاطر ضمن 

  

  :أهم المخاطر التي تواجهها الشرآة نظرًا لطبيعة نشاطها وطراز عملها تتمثل في التالي 

 

اط        ات، مخ ة المعلوم اطر تقني ات، مخ ة المطالب اطر معالج ات، مخ وير المنتج اطر تط شرآة، مخ ة ال اطر حوآم كاومخ  ير ش

ق والحوادث            التكافل الفردي وتكافل المجموعات،   (العمالء، مخاطر التكافل     ة مخاطر الممتلكات والحري ل آاف ام، تكاف التكافل الع

شحن البحري  اطر  )الشخصية وال ة، مخ اطر االئتماني ة، المخ عار العمول اطر أس أمين، مخ ادة الت اطر إع عار، مخ اطر األس ، مخ

ة        السيولة، رأس المال   ال والجرائم المالي صادرة عن      ، خطر اإلحتي ة ال زام باألنظم  الجهات اإلشرافية خاصة    ومخاطر عدم اإللت

  .أنظمة هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي
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  : النتائج التشغيلية : ًاسادس
   

   : قائمة الدخل-1

2011   م  م2010  م2009 2007 مايو 15   م2008 ديسمبر 31 –م  )000(ريال سعودي 

     عمليات التكافل

الي  صاريف  إإجم ة وم ل المكتتب تراآات التكاف  ش

 حاملي وثائق التكافل               

267,942 367,785 389,325 212,778 

 46,229 63,037 146,927 166,081 شتراآات التكافل المكتسبةإصافي 

  دخل اتعاب وعموالت 3,889 6,043 7,600 6,664

  آتتابإيرادات اإل 50,118 69,080 154,527 172,745

 (4,135) (12,237) (9,007) (15,955) صافي المطالبات المتكبدة

  ستثماراتدخل اإل 618 607 850 1,611

 (54,927) (66,645) (145,584) (143,856) النفقات والمصروفات األخرى

 السنة من عمليات التكافل (8,326) (9,195) 786 14,545) عجز/ (صافي فائض

     عمليات المساهمين

 3,226 687 2,071 1,966 إجمالي اإليرادات

 (8,326) (9,195) 707 13,090 عمليات التكافل حصة المساهمين من فائض

 (11,044) (7,950) (8,361) (4,842)  مصاريف عمومية وإدارية

 (32,061) - - -  مصروفات ما قبل التشغيل

 (48,205) (16,458) (5,583) 10,214  الفترة ) خسارة (/ ربحصافي

ربح  سارة (/ال ض  )الخ ية والمخف سهم األساس ة لل

 )ريال(
0.30 (0.16) (0.65) (2.29) 
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   :الميزانية العمومية -2

  

 م31/12/2008 م31/12/2009 م31/12/2010 م31/12/2011  )000(ريال سعودي 

     الميزانية العمومية آما في      

      موجودات عمليات التكافل                                
 93,700 374,348 545,319 587,886  والنقد في البنوك                ستثماراتاإل
 25,744 35,513 43,918 7,519 شتراآات تكافل مستحقة، صافيإ

 35,793 50,164 54,805 55,057  موجودات أخرى
  155,237 460,025 644,042 650,462  إجمالي موجودات عمليات التكافل

     موجودات المساهمين
 27,520 287,475 278,970 319,333   والنقد في البنوك                ماراتستثاإل

 24,907 45,475 48,402 14,837  موجودات  أخرى
 52,427 332,950 327,372 334,170 إجمالي موجودات المساهمين

 207,664 792,975 971,414 984,632 إجمالي الموجودات
                        مطلوبات عمليات التكافل             

 21,257 26,982 38,546 8,185  ذمم معيدي التكافل، صافي
 114,784 403,180 565,830 616,539  حتياطيات الفنيةاإل

 19,196 29,863 39,587 24,283 المطلوبات األخرى 
 155,237 460,025 643,963 649,007 إجمالي مطلوبات عمليات التكافل

 - - 79 1,455 فل                                فائض عمليات التكا
 155,237 460,025 644,042 650,462 إجمالي مطلوبات وفائض عمليات التكافل

      حقوق ومطلوبات المساهمين
 51,137 329,747 320,470 326,203  إجمالي حقوق المساهمين

 1,290 3,203 6,902 7,967  إجمالي مطلوبات المساهمين
 52,427 332,950 327,372 334,170  ي حقوق ومطلوبات المساهمينإجمال

 207,664 792,975 971,414 984,632  إجمالي المطلوبات
  

   :نتائج التشغيلية  تحليل ال-3

 

 النسبة التغير  م2010 م2011 )000(ريال سعودي 

      عمليات التكافل

 %27- (99,843) 367,785 267,942   التكافل شتراآات التكافل المكتتبة ومصاريف حاملي وثائقإالي إجم
 %13 19,154 146,927 166,081 شتراآات التكافل المكتسبةإصافي 

 %12- (936) 7,600 6,664  دخل اتعاب وعموالت
 %12 18,218 154,527 172,745  إجمالي اإليرادات

 %77 (6,948) (9,007) (15,955) صافي المطالبات المتكبدة
 %90 761 850 1,611  ستثماراتدخل اإل

 %1- 1,728 (145,584) (143,856) النفقات والمصروفات األخرى
 %1751 13,759 786 14,545  السنة من عمليات التكافلصافي فائض

      عمليات المساهمين

 %5- (105) 2,071 1,966 إجمالي اإليرادات
 %1751 12,383 707 13,090  عمليات التكافلحصة المساهمين من فائض 
 %42- 3,519 (8,361) (4,842)  مصاريف عمومية وإدارية

 %283- 15,797 (5,583) 10,214  الفترة)خسارة( / ربحصافي
 %288- 0.46 (0.16) 0.30 )ريال( األساسية والمخفضة للسهم )الخسارة (/الربح 
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  :     اإلشتراآات   ) أ

 مليون ريال 267م ، 2011 ديسمبر   31 للسنة المنتهية في     قمصاريف حاملي الوثائ   و بلغت اإلشتراآات اإلجمالية المكتتبة   

  .م2010عن اإلشتراآات المكتتب بها في نفس الفترة من عام % 27سعودي  بإنخفاض 

ة في           166 صافي اإلشتراآات المكتسبة     وبلغ سنة المنتهي سمبر   31 مليون ريال سعودي لل سبة    2011 دي ادة بن ل زي م، وتمث

ام      عن صافي اإلشتراآات الم   % 13 ي بلغت     2010كتسبة خالل ع ال سعودي   147م والت ون ري شرآة    .  ملي د سجلت ال وق

رادات إ اب بلغت إي ام 173آتت ي ع ال سعودي ف ون ري غ 2011 ملي ة بمبل ام 155م مقارن ال سعودي خالل ع ون ري  ملي

  .م2010

  :المطالبات  ) ب

ال سعودي بإ       16م  2011بلغت المطالبات التي تم تكبدها خالل عام         ون ري سبة    اعرتف  ملي غ     % 77 بن ة بمبل ون   9مقارن  ملي

  .م2010ريال سعودي لعام 

   :ستثماراتاإل) ج

  . م2010 ألف ريال لعام 850 ريال مقابل مبلغ مليون 1.611م 2011بلغ ربح اإلستثمار من عمليات التكافل لعام 

ام            ون  1.966م  2011بلغ دخل اإلستثمار من عمليات المساهمين خالل ع ل      ملي ال سعودي مقاب رادات    ري تثمار بلغت   إ إي س

  . م2010 ديسمبر 31 ريال سعودي للفترة  المنتهية في مليون 2.071

  :المصروفات ) د

غ        144م  2011بلغت حصة عمليات التكافل من التكاليف والمصروفات األخرى لفترة عام            ة بمبل  مليون ريال سعودي مقارن

  . م2010 مليون ريال لعام 146

  . ات وتكاليف الشرآة تقع ضمن الميزانية المخصصة لكال الفترتين المذآورتين أعالهومن الجدير بالذآر أن مصروف

ي  ة ف سنة المنتهي سبة لل سمبر 31بالن د 2011 دي غ سجلتم، فق ائض صافي بل ل ف ات التكاف عودي 15 عملي ال س ون ري  ملي

   .م2010 ديسمبر 31 ريال سعودي للفترة المنتهية في ألف 786 صافي وقدره فائضمقارنة ب

ام      ساهمين خالل ع ة     4.8م 2011بلغت المصروفات العامة والمصروفات اإلدارية لعمليات الم ال سعودي مقارن ون ري  ملي

  . م2010 ديسمبر 31 مليون ريال سعودي  للفترة المنتهية في 8.3بمبلغ 

  :الخسارة / الربح ) هـ

ام       ح م  2011سجلت الشرآة في ع غ    رب ال سعودي      10.214 بل ون ري ة   ملي صافي خسارة     مقارن غ    ب ال     5.58 بمبل ون ري  ملي

  . م2010 ديسمبر 31سعودي للفترة المنتهية في 

ل    0.30م  2011 األساسي للسهم الواحد لعام      ربحبلغ ال  رة           0.16  خسارة   ريال سعودي مقاب سهم الواحد للفت ال سعودي لل  ري

 .م2010 ديسمبر 31المنتهية في 

  :ى التالي مقارنة بالعام السابق التحقيق الربحيعود سبب 

 زيادة مبيعات برامج التكافل العائلي ذات الدفعات المتكررة. 

 ائلي اإل نتجات نسب تشكيلة الم  بلغت تثمارية  بين برامج التكافل الع ررة   ذاتس دفعات المتك دة   و ال ة الواح   الدفع

 .م2010 في 9:91 مقابل م2011 خالل 33:67

        ائض    2011 مليون ريال في     24وعات  بلغ صافي فائض عمليات التكافل للتكافل العائلي للمجم           مقابل صافي ف

 .م2010 مليون ريال في 16

  وفير ي ال11.4ت ال ف ون ري ل الموازن ملي شغيلية مقاب ي مصروفات الت ل 5.1و م 2011ة ف ال مقاب ون ري  ملي

 .م2010المصروفات التشغيلية في 

 م2011في % 78 الى 2010في % 114نخفاض نسبة التكلفة الى الدخل من إ. 
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 وع دخل اإلإ اع مجم تثماراترتف ي س ـ م2011 ف وع دخل اإل 656 ب ة بمجم ال مقارن ف ري تثمارات أل ي س  ف

 .  ألف ريال2,921 م2010

  

  : الشرآات التابعة والتوزيع الجغرافي ألنشطة العمل:  ًاسابع

  

شرآة أي أصول أو أ           . ال تملك شرآة ساب للتكافل أي فروع في الوقت الحاضر            ك ال ا ال تمل ة     آم شطة تجاري اجرة أو أن شطة مت ن

سعودية      ة ال الي اإل     . خارج المملكة العربي يًال إلجم ي تحل ا يل ع         وفيم ا مصنفة حسب شريحة العمالء والتوزي شتراآات المكتتب به

   :الجغرافي ألنشطة العمل

  السنة
 )القيم بآالف الرياالت السعوديه(

 الشرائح
المنطقة 
 الوسطى

المنطقة 
 الشرقية

المنطقة 
 ةالغربي

المجموع 
 الكلي

 شتراآات المكتتبةإجمالي اإل
 180,612 72,585 49,868 58,159 التكافل العائلي لألفراد

 34,862 3,955 3,483 27,424 التكافل العام
  م 2011 

 30,209 5,131 682 24,396 التكافل العائلي للمجموعات
 شتراآات المكتتبةإجمالي اإل

 256,548 108,481 84,216 63,851 ألفرادالتكافل العائلي ل
 41,528 4,235 4,964 32,329 التكافل العام

   م 2010

 47,532 4,613 1,220 41,699 التكافل العائلي للمجموعات

شتراآات المكتتبةإجمالي اإل
 293,863 115,303 91,032 87,528 التكافل العائلي لألفراد

 35,934 4,196 3,419 28,319 التكافل العام
  م2009

 33,715 932 1,294 31,489 التكافل العائلي للمجموعات

شتراآات المكتتبةإجمالي اإل
 111,862 45,507 33,054 33,301 التكافل العائلي لألفراد

 46,530 2,685 6,097 37,748 التكافل العام

 ديسمبر 31  –م 2007 مايو 15
 م2008

 37,530 426 1,391 35,713 التكافل العائلي للمجموعات

  

   : المعايير المحاسبية:  ًاثامن

  

ة  فقد تم إعداد اوعلية  شراف مؤسسة النقد العربي السعودي وتلتزم بتوجيهاتها، إلتخضع  ساب للتكافل مؤسسة مالية      لكشوف المالي

ة    لمعايير  ل ادها وفقاً ، ولم يتم إعد   وفقًا لتوجيهات المؤسسة    للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية     وفقًالشرآة  ل الصادرة عن الهيئ

دادها                       . السعودية للمحاسبين القانونيين   ة نتيجة إلع وائم المالي ى الق الي عل ر م ة أو أث وتؤآد الشرآة عدم وجود أي فروقات جوهري

  .  للمعايير الدولية عن معايير المحاسبة السعوديةوفقًا

  

   : سياسة توزيع األرباح : ًاتاسع

  

 فإن أرباح المساهمينوبالتالي النظام األساسي للشرآة من ) 44( علية المادة    لى ما تنص  إي سياسة توزيع األرباح     تستند الشرآة ف  

 :توزع حسب الطريقة التالية

  . بعد احتسابها   تجنب الزآاة وضريبة الدخل المقررة-1

وين         %) 20(  يجنب    -2 صافية لتك اح ال ة العا        إمن األرب اطي نظامي، ويجوز للجمعي ذا التجنيب         حتي ة وقف ه ة العادي   م

  .حتياطي المذآور إجمالي رأس المال المدفوعمتى بلغ اإل
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وين            دارةقتراح مجلس اإل  إ   للجمعية العامة العادية بناءًا على         -3 صافية لتك سنوية ال اح ال  أن تجنب نسبة مئوية من األرب

  .حتياطي إضافي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينه تقررها الجمعية العامةإ

  .من رأس المال المدفوع%) 5(ال تقل عن قي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين    يوزع من البا-4

  .   يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين آحصة في األرباح أو يحول إلى حساب األرباح المبقاة-5

رة           دارة   يجوز بقرار من مجلس اإل -6 سنوية المحددة في الفق اح ال ة تخصم من األرب اح دوري ع أرب واردة   )4( توزي ال

  .أعاله وفق للقواعد المنظمة لذلك والصادرة من الجهات المختصة

  

   : أرباح المساهمين:  عاشرًا

  

ات ات عن أي   معلوم  أي لدى الشرآةوجد ي الو .م  2011عن العام المالي      أية أرباح للمساهمين   توزيعلم تتم التوصية ب     أو   ترتيب

 . في األرباح لهم مساهمي الشرآة عن أي حقوقات بشأن تنازل أيًا منإتفاق

  

 في أسهم أو أدوات      أقربائهم أعضاء مجلس اإلداره و آبار التنفيذيين و         إلىوصف ألي مصلحة تعود      :عشرالحادي  

   : دين الشرآة

  

    :م2011 خالل العام دارةأعضاء مجلس اإل  -1

 مإلسا صافي التغيير خالل العام  م31/12/2011  م01/01/2011
 نسبة الملكية عدد األسهم ملكيةنسبة ال عدد األسهم نسبة الملكية عدد األسهم

  %0.00 0  %0.00 0  %0.00 0   بحراوي عبدالوهابفؤادالسيد 

  %0.00 0  %0.00 0  %0.00 0 ديفيد هنتالسيد 

   %0.00 0   %0.00 0   %0.00 0 ديفيد ديوالسيد 

  %0.00 0  %0.00 0  %0.00 0 بهارات آوسالالسيد 

  %0.00 0  %0.00 0  %0.00  0 بروس هاوالسيد 

  %0.00 0  %0.00 1,105  %0.00 1,105   الهويشبراهيم إعبد اهللالسيد 

  %0.00 0  %0.00 1,000  %0.00  1,000  الحقيل عبداهللاحسامالسيد 

  %0.00 0  %0.00 1,000  %0.00 1,000  البورشيد أحمديوسفالسيد 

  %0.00 0  %0.00 0  %0.00  0  نجم آمال الدينماجدالسيد 

  %0.00 0  %0.00 0  %0.00 0 * نايجل هينشلوودالسيد 

%   6,800 *  الصقير حمدفيصلالسيد  0.02 0 %0.00 6,800 -  % - 0.02 

  %0.00 0 0.00% 0  %0.00 0  *  الناصر مرزوقعادلالسيد 

  .أعضاء ، وبمقتضى ذلك أنقضت عضوية هذا العضو) 8(عضوًا الى ) 11( جرى تخفيض عدد أعضاء مجلس اإلدارة من *
  

    :آبار المسئولين التنفيذيين -2

 سماإل صافي التغيير خالل العام م31/12/2011 م01/01/2011
 كيةنسبة المل عدد األسهم نسبة الملكية عدد األسهم نسبة الملكية عدد األسهم

  %0.00 0  %0.00 0  %0.00 0 ديفيد هنتالسيد 
  %0.00 0  %0.00 0  %0.00 0 آريشنا رامورثيالسيد 
  %0.00 0  %0.00 0  %0.00 0 أدريان فالورزالسيد 
  %0.00 1,000 +  %0.00 1,000  %0.00 0  الهبيلي حسينأحمدالسيد 
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ة األسهم ذات األ          وصف :  عشر الثاني ود ألشخاص      ألي مصلحة في فئ ة في التصويت تع دا أع   (حقي ضاء مجلس  ع

   :  قامو بإبالغ الشرآة) الشرآة و آبار التنفيذيين و أقربائهمإدارة

  
   :آبار المساهمين

   صافي التغيير خالل العام م31/12/2011 م01/01/2011
 ملكيةنسبة ال عدد األسهم لملكيةانسبة  عدد األسهم نسبة الملكية عدد األسهم االســـــم

 %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 القابضةHSBCمجموعة 

  
ساهمين  أي إشعار من      الشرآة تتلقهذا ولم    ة      الم ة األسهم ذات األ        ع م   أو األشخاص ذوي العالق م مصلحة في فئ ة في    من له حقي

   .م2011 خالل السنة المالية أآثرمن أسهم الشرآة بأي تغير في تلك الحقوق وأ% 5التصويت و يملك 

  

   :  واللجان التابعةدارةأعضاء مجلس اإل:  عشرالثالث

  

  : دارة مجلس اإل تشكيل-1

سعودي البريط      عضوينمنهم  أعضاء  ) 8(ثمانية    من  الشرآة إدارة مجلس   يتشكل ون   عضوين  و   ،)ساب  (اني يمثلون البنك ال  يمثل

اريين      أبحيث  ، بينهما فيما و عضوًا واحدًا HSBCمجموعة  ين ألشخاص إعتب  و ،       أعضاء  )5(صبح عدد األعضاء الممثل

م ) 3 (ـال س ه ين للمجل ضاء المكمل نأع ستقلين م ضاء الم ًا  األع ا وفق ةقرر لم اريخ   ت دة بت ة والمنعق ر عادي ة الغي ة العام  الجمعي

) 11( عشر    أحد  من    دارةتخفيض عدد أعضاء مجلس اإل      التي تم فيها الموافقة علي        و م22/03/2011هـ الموافق   17/04/1432

  .موزعين وفقًا لما سبق أعالةأعضاء ) 8( ثمانية إلىعضوًا 

  

   :الذين إنتهت فترة عضويتهمعضاء  واألدارةاألعضاء الحاليين لمجلس اإلوضح ة تول التالياالجد 

  

  دارة عدد أعضاء مجلس اإلتخفيضالحاليين بعد اء األعض -1

    العضوية فتصني

  مــــــاالس
  مستقل

غير 
  تنفيذي

  تنفيذي

  

  األخرى خالف الشرآة التي يشغل عضوالشرآات المساهمة 
  عضوية مجلس إدارتهاالمجلس 

 السيد فؤاد عبد الوهاب بحراوي
  )دارة اإلمجلسرئيس (

  √    
  )بسا (البنك السعودي البريطاني

  )ساب (البنك السعودي البريطاني     √    السيد ديفيد ديو

     √     نجم آمال الدينالسيد ماجد

      √    واالسيد بروس ه

      √    السيد بهارات آوسال

        √   البورشيد أحمدالسيد يوسف

      √    الهويش ابراهيمالسيد عبد اهللا
  ي العقارير والتمويل وطتلشرآة أمالك العالمية ل -

   التوفيق المالية مجموعة-

        √  الحقيلعبداهللا السيد حسام 
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  .م 2011الذين إنتهت عضويتهم خالل العام  / ناألعضاء المستقيلي -2

    العضوية فتصني

 

  

  مــــــاالس
  مستقل

غير 
  تنفيذي

  تنفيذي

  األخرى خالف الشرآة التي يشغل عضوالشرآات المساهمة
  عضوية مجلس إدارتهاالمجلس 

  ايجل هينشلوودالسيد ن      √  

   السيد ديفيد روبرت هنت

عضو(  ) المنتدبدارة مجلس اإل
    √    

      √لص
ربية لألنابيب

  يرقالدآتور فيصل حمد ا
 شرآة  -  شرآة زين لالتصاالت - الشرآة الع

 SWECORPشرآة   - اسمنت المنطقة الشمالية

  تمانيةالشرآة السعودية للمعلومات االئ  السيد عادل مرزوق الناصر    √  

  

 -2  : دارةات مجلس اإلإجتماع

  :يالحضور آالتالسجل  م ، وآان 2011ات خالل عام إجتماع 5 دارةعقد مجلس اإل 

  

  : دارة لجان مجلس اإل-3

شرآة  ة الم) 3(شكل مجلس إدارة ال سية وهي لجن ان رئي الي  لج ة ، والت ة التنفيذي آت ، واللجن يحات والمكاف ة الترش ة ، ولجن راجع

  :وصف بتلك اللجان ومهامها 

  

  : ةــة المراجعـلجن) أ

ة من         ة مكون ستقل  إدارة أعضاء أحدهم عضو مجلس         3لجنة للمراجع تم  والعضوين اآلخرين من خارج المجلس      م ، و ته

م ختيار أعضاء لإقواعد  (تضمنته  وفقًا لما   اللجنة   ة     )جنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمله ة العام ا الجمعي ي أقرته  الت

شرآة والتحقق من        للشرآة   ة في ال ذ األ    باإلشراف على المراجعة الداخلي ا في تنفي ال مدى فاعليته ام عم ي يحددها    والمه  الت

ا و    للمالحظدراسة تقارير المراجعة الداخلية وإنفاذ اإلجراءات التصحيحيه         وتقييم و  المجلس التوصية لمجلس    ات الواردة فيه

 م2011ات المنعقدة خالل عام جتماعاإل

 عضو المجلس الخامس الرابع الثالث الثاني األول

01/31 25/04 12/06 25/10 13/12 

مجموع 
 الحضور

 مالحظات

  بحراوي اب عبد الوهادفؤالسيد   5 √ √ √ √ √

0 
  مستقيل

يخ    السيد نايجل هينشلوود  ضويةالع  إلنتهاءال ينطبق  - -  -
 م13/06/2011بتار

0 
  مستقيل

يخ     الناصر مرزوقالسيد عادل  ضويةالع  إلنتهاءال ينطبق  - - -
 م13/06/2011بتار

  5 √ √ √ √ √ السيد ديفيد ديو
  البورشيد أحمديوسفالسيد  5 √ √ √ √ √ 
  5 √ √ √ √ √  الهويش إبراهيمعبد اهللالسيد

  نجم آمال الدينماجدالسيد  5 √ √ √ √ √ 
  4 √ √ √ - √ واالسيد بروس ه

 1 
  مستقيل

يخ 
 السيد ديفيد روبرت هنت ضويةالع  إلنتهاءال ينطبق  - √

 م26/04/2011بتار

1 
  مستقيل

يخ 
 الدآتور فيصل حمد الصقير  ضويةلعا  إلنتهاءال ينطبق  - √

 م26/04/2011بتار

√ √ √ 3 
  عضو

يخ 
 ليس عضوًا بعد السيد بهارات آوسال

 م26/04/2011بتار
   الحقيل عبد اهللاحسامالسيد    4 √ √ √ √ -

    %100  %100   %80  %54 %73  نسبة الحضور
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ة    إابهم والتأآد من    أتع بتعيين المحاسبين القانونيين وتحديد      دارةاإل ال ستقالليتهم ومتابع اد   إهم و أعم ي عمل خارج نطاق       أعتم

عرضها قبل    و السنوية  ةعلى القوائم المالية ومتابعتها ودراسة القوائم المالية الربع سنوي        مالحظاتهم   المراجعة وآذلك    أعمال

إجتماعات ) 4(م 2011، وقد عقدت اللجنة خالل العام  حولهابداء الرأيإ والسياسات المحاسبية المتبعة ودارة مجلس اإلىعل

  :وفقًا للتالي 

 م2011ات خالل عام جتماعاإل
 الصفة عضو اللجنة الرابع الثالث الثاني األول

01/03 17/04 10/10 10/12 
 مجموع الحضور

 4 √ √ √ √ رئيس د اهللا إبراهيم  الهويشعبالسيد 
 4 √ √ √ √ عضو  آيال عبد العزيزوليدالسيد 
 3 √ - √ √ عضو   وهيبة عبد السالمساميالسيد 

 

 : للجنة التنفيذيةا) ب

ا لمجلس اإل      تهتم بمراجعة إستراتيجي  أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة و     ) 3(تتشكل اللجنة التنفيذية من       دارةة العمل ورفعه

ويض مجلس اإل  و مراجعة وإعداد التوصيات لخطة العمل السنوية، و آذلك       ة و   دارةإعتماد العقود حسب تف ضًا مراجع ، واي

ة  آان وقد   .دارة أخرى يكلفها بها مجلس اإل     أعمال   التشغيلية، وأي  عمالتقييم الخسائر الناتجة عن األ     ام      ت اللجن ة الع   في بداي

  فيصل الدآتورو السيد عادل  مرزوق الناصرو   للجنة  آرئيسالعضو المنتدب هنت  السيد ديفيد روبرت  آل منتتكون من 

د صقير حم م ُأ آأعضاءال ة ، ث شكيل اللجن د ت ي عي سيد م25/04/2011 ف ل من ال ضم آ د يوسفلت سًا ،  البورش أحم يد رئي

   : إجتماعات وفقًا للتالى)6(م 2011، وقد عقدت اللجنة خالل العام آأعضاءت آوسال ا بهار والسيد ماجد نجم والسيد

 م2011ات خالل عام جتماعاإل

 السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول
 الصفة عضو اللجنة

23/01 13/03 23/05 25/09 20/11 12/12 

مجموع 
  الحضور

 4 √ √ √ √ ليس عضوًا بعد  رئيس  البورشيد أحمديوسفالسيد 
 4 √ √ √ √ عضوًا بعدليس  عضو  نجم آمال الدينالسيد ماجد

 3 √ √ √ - ليس عضوًا بعد عضو السيد بهارات آوسال
 2 ضويةالع  إلنتهاءال ينطبق  √ √  رئيس السيد ديفيد روبرت هنت 

  0 ضويةالع  إلنتهاءال ينطبق   -  -  عضو  الناصر مرزوق السيد عادل 
 2 ضويةالع  إلنتهاءال ينطبق  √ √  عضو الدآتور فيصل حمد الصقير

  

   :لجنة الترشيحات والمكافآت )ج

ام أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين والمستقلين و  ) 3(تتشكل اللجنة من     ة   تتضمن مه سئوليات اللجن ًا   و م وفق

م          إقواعد  لما ورد في     ة         ختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمله ة العام ا الجمعي ي أقرته الت

ة أ     و آبدارةح لعضوية مجلس اإلماد السياسات والمعايير للترشعتإللشرآة   د من نزاه ذيين والتأآ عضاء المجلس و   ار التنفي

ستقاللية إ، والتأآد من    دارةحتياجات المطلوبة من مهارات و قدرات ألعضاء مجلس اإل        لك تقوم اللجنة بمراجعة سنوية لإل     آذ

س اإل    ل مجل ة هيك ستقلين، ومراجع ضاء الم ن     دارةاألع ي يمك التغييرات الت يات ب ع توص ب  إورف د جوان ا و تحدي جراؤه

ٍل من أعضاء مجلس اإل                    إالضعف والقوة في المجلس و      آت لك ا ووضع سياسات التعويضات والمكاف راح معالجته  و  دارةقت

   :إجتماعات وفقًا للتالى) 4(م 2011آبار التنفيذيين، وقد عقدت اللجنة خالل العام 

 م2011ات خالل عام جتماعاإل

 عضو المجلس  الرابع الثالث الثاني األول
 تصنيف
 ويةالعض

31/01 22/03 25/04 12/12 

 مجموع الحضور

 4 √ √ √ √ رئيس  بحراوي عبد الوهابفؤادالسيد 
 3 √ √ - √ عضو السيد ديفيد ديو

 3 √ √ √ - عضو حسام عبد اهللا الحقيلالسيد 
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   : يينالتنفيذ وآباردارةجلس اإل أعضاء ممزايا ومكافآت :  عشرالرابع

  

  
ذيين    أعضاء مجلس اإلدارة  بموجب إتفاق خاص تنازل   ر التنفي شرآة     غي ساهمين المؤسسين لل ون الم ذين يمثل سعودي   ( ال ك ال البن

اني وبال ة ريط ددهمHSBC ) مجموع يس مجلس اإل)  5  (وع يهم رئ ا ف ي الحصول دارةأعضاء بم م ف ى عن حقه دالت عل  ب

ة    .  وأنشطتهالدعم الشرآةمنهم ستمرارًا  إم  2011سنوية عن العام المالي      ال مكافآتالالحضور و  وال يوجد أي ترتيب آخر أو إتفاقي

  .ار التنفيذيين عن أي مزايا أو مكافآت أو أحد آبالمستقلين دارةتنازل بموجبها أي من أعضاء مجلس اإل

  
      : ذات العالقةجهاتل مع افيها مصلحةمعامالت  وعقود :  عشرالخامس

  
، وشرآات يعتبر المساهمون بالشرآة دارة، وآبار موظفي اإلدارةتمثل الجهات ذات العالقة آبار المساهمين، وأعضاء مجلس اإل

 وفيما يلي .المالكون الرئيسيون فيها، ومنشآت أخرى مدارة، أو مدارة بصورة مشترآة أو تمارس عليها هذه الجهات تأثيرًا هامًا

  .م2011صيًال لتلك المعامالت خالل العام تف

   

   :المعامالت مع الجهات ذات العالقة)  أ 

  
 البيـــان

2011 
 بآالف الرياالت السعودية

2010 
 بآالف الرياالت السعودية

 )1  (االشتراآات
 53,112 30,281  دارة، وآبار موظفي اإلدارةمساهمون، وأعضاء مجلس اإل  

  المطالبات
  رة، مدارة بصورة مشترآة أو يمارس عليها  تأثيرًامنشآت مدا  
  هامًا من قبل الجهات ذات العالقة 

 
14,312 

 
20,740 

 ) 2 (تكاليف االآتتاب
  منشآت مداره، مداره بصورة مشترآة أو يمارس عليها تأثيرًا  
  هامًا من قبل الجهات ذات العالقة  

 
12,780 

 
15,995 

 ) 3 (عمولة إعادة التكافل
  نشآت مدارة، مدارة بصورة مشترآة أو يمارس عليها  تأثيرًام  
  هامًا من قبل الجهات ذات العالقة 

 
1,623 

 
3,079 

 )4 (المصاريف األخرى
  منشآت مدارة، مدارة بصورة مشترآة أو يمارس عليها  تأثيرًا  
  هامًا من قبل الجهات ذات العالقة 

 
 

 
 

 4,885 4,418     تكلفة صيانة أجهزة تقنية معلومات-  
 2,337 1,498    النفقات العامة-  

  
  
ا    على تفاصيل لعدد من العقود التي آانت       السابق الجدول    اإلشتراآات في  شتملت )1( ًا فيه شرآة طرف ة جهات  مع  ال .   ذات عالق

ة ل       مع  مختلفة   د تأمين   ووتشمل عق  ل    وط تلشرآة أمالك العالمي ار ير والتموي ان   و ي العق سعودي البريط ك ال ي )ساب (ي البن   والت

 .اآلخرىجهات تمت بنفس الشروط المطبقة علي المعامالت مع ال

 )ريال سعودي(م 2011 دارةمجلس اإلأعضاء 

 المستقلين تنفيذيينالغير  تنفيذيينال

تنفيذيين بمن فيهم ال  من آبار5ما حصل علية 
 الماليرئيس الالرئيس التنفيذي و

 رواتب وتعويضات  3,978,080  -  - -

 - 63,000 - -  حضوربدالت

 مكافآت - 360,000 - - سنوية

 برامج حوافز - - - -

 - - - - أخرى
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أمين المح     تالعموالت التي دفع " اإلآتتاب تشمل تكاليف    )2( ة ساب للت شرآة وآال سئولية     دودة، وها الشرآة ل هي شرآة ذات م

شرآة      ويتمثل نشاط الشرآة الرئيسي في الع     ). ساب(ة للبنك السعودي البريطاني     محدودة مملوآ  أمين حصري ل ل ت مل آوآي

   .ساب للتكافل حسب اإلتفاقية المبرمة بين الطرفين

الغ   )3( ستلمة من شرآة    تشمل عمولة إعادة التكافل المب ة لمجموعة      HSBC - RE الم شرآات التابع     HSBCو هي إحدى ال

شرآة   )Treaty (إعادة التأمين اإلتفاقي  الناتجة عن التعامالت السابقة لعقود       ي        وال  مع ال ة عل شروط المطبق نفس ال ي تمت ب ت

   .المعامالت مع الجهات اآلخرى

شتمل  )4( ة بموجب إ"المصاريف األخرى"ت دمات مختلف اليف خ ى تك ة  عل انيإدارةتفاقي سعودي البريط ك ال ين البن ة ب   مبرم

ة،     . والشرآة )ساب( سعودي البريطاني         وبموجب هذه االتفاقي ك ال وم البن شغيلية ل      ) ساب (يق ديم خدمات ت ا في     بتق شرآة بم   ل

  .ستخدام الموجودات الثابتة والبنية التحتية الخاصة بتقنية المعلومات مقابل مبلغ متفق عليه من قبل الطرفينذلك إ

  

   :أرصدة الجهات ذات العالقة)  ب 

  

 البيــان
  م 2011

 بآالف الرياالت السعودية
 م2010

 بآالف الرياالت السعودية
 
 المساهمون عمليات ا المساهمون يات التكافلعمللتكافل 

 المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة
، وآبار موظفي دارةمساهمون، وأعضاء مجلس اإل

  دارةاإل
 

3,270 -       32,101           318

منشآت مدارة، مدارة بصورة مشترآة أو منشآت يمارس  
  عليها تأثيرًا هامًا من قبل الجهات ذات العالقة

- 348          90- 

318           32,191       348  3,270 المجموع

  

   
 . يتم السداد نقدًاوس. إن األرصدة القائمة بتاريخ إعداد القوائم المالية غير مضمونة وغير مرتبطة بعموالت -

 . صص لالنخفاض في القيمة بتاريخ إعداد القوائم الماليةلم يجنب مخ -

يتم إجراء مراجعة بتاريخ إعداد القوائم المالية وذلك بفحص المرآز المالي للجهة ذات العالقة والسوق الذي تعمل فيه  -

  .الجهة ذات العالقة

  
  :  المتاحة للبيع المتعلقة بالمساهمينستثماراتاإل  ) ج

  

 مليون ريال 50.15: 2010(ريال سعودي   مليون50.41بالمساهمين والبالغة  للبيع المتعلقة  المتاحةستثماراتإل اتتكون

 المحدودة،  السعوديةالعربية HSBC  من صندوق استثماري مدار من قبل شرآة  مرتبطة بوحداتإستثماراتمن ) سعودي

  HSBC  . و مجموعة )  ساب (   مملوآة من قبل البنك السعودي البريطانيشرآةوهي 

  

  

  
 البيــان

  م 2011
 بآالف الرياالت السعودية

 م2010
 بآالف الرياالت السعودية

عمليات 
 التكافل

 المساهمون عمليات التكافل  المساهمون

 المبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة
آبار موظفي ، ودارةمساهمون، وأعضاء مجلس اإل

  دارةاإل
1,043 - 2,597 - 

منشآت مدارة، مدارة بصورة مشترآة أو منشآت  
  يمارس عليها تأثيرًا هامًا من قبل الجهات ذات العالقة

- 1,120  - - 
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  : المراجعه السنويه لفعالية إجراءات الرقابه الداخليه:  عشرالسادس

  

ة إجراءا       سنوية فاعلي ة    التأآدت نتائج المراجعة ال ة الداخلي شرآة    رقاب ا ال ي تنتهجه ام   الت م أظهرت أن نظام    ،م2011خالل ع  آ

ه ساب           لي         للالرقابة الداخلية والتحكم بالمخاطر الذي تطبق ى أسس س ل أعد عل ضمان مصداقية             تكاف ة ل اءة وفعالي ذه بكف م تنفي مة وت

شكل دوري                . التقارير المالية والتوافق مع اللوائح المطبقة        ذا النظام ب ة ه يم تكامل وآفاي سعى نظام   . وتقوم لجنة المراجعة بتقي وي

زام          الرقابة الداخلية  ذلك إدارة اإللت ة وآ ة الداخلي ة إدارة المراجع وفير ضمان     الذي تشرف علي ى ت ة      إل تحكم والرقاب ائل ال أن وس ب

ات     ،داخل الشرآة مناسبة للحد من المخاطر      ة  وأن عملي ة  الحوآم ق  آافي ة        لتحقي ك عن طريق مراجع تم ذل  األهداف المؤسسية وي

شغيلي    ات الت صورات           ةمختلف العملي ة وت ة المراجع شكل دوري  للجن صليه ب ارير تف ديم تق ات وتق ة المطالب ا مراجع ا فيه  إدارة بم

  .، وأخطار المجلس بشأنهاحلول المقترحةالشرآة لل

  

  : النظاميةالمدفوعات :   عشرالسابع 

  

ا  في  م2011خالل  الشرآة على المستحقة النظامية المدفوعات تتشكل اة  من  جله شرعية  الزآ ضريبة  ال ستحقة  وال ذلك  الم  في  وآ

اليف  ي  شراف اإل تك دفع  الت ذلك  شرافية اإل للجهات  ت الغ  وآ ة  للمؤسسة  المدفوعة  المب ات  العام ة جتماعاإل للتأمين ي  ي ل  والت  تمث

  .النظامية المدفوعات بكل إيضاح والتالي الشرآة، في للعاملين التأمين شتراآاتإ

  

  م2010  م2011  بيانال

  3,970,341  3,965,498  الزآاة

  989,254  2,222,408  الضريبة المستقطعة

  -  767,688  ضريبة الدخل

  1,595,788  1,772,463  يةجتماعالتأمينات اإل

  2,000  2,200  الهيئة العامة لإلستثمار

  5,200  10,000  الغرفة التجارية

  864,400  508,419  مؤسسة النقد العربي السعودي

  7,426,983  9,248,676  المجمـوع

  

  : العقوبات و الجزاءات و القيود النظامية:    عشرالثامن

  
شرآة  ارس ال وائح  أعمالتم نظم والل ضيه ال ا تقت ق م ا وف ام ه رافية، وخالل الع زاءات  2011اإلش ات أو ج م تفرض أي عقوب         م ل

  .أو قيود نظامية على الشرآة من قبل أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية

  

  : حوآمة الشرآة : التاسع عشر
  

ل مجلس اإل               2011قامت الشرآة خالل العام      راره من قب ـ  18/01/1433اريخ  بت دارةم بإصدار دليل لحوآمة الشرآة وقد تم إق  ه

ل هيئ         م وقد تم إعداد الدليل على ضوء القو       13/12/2011الموافق   صادرة من قب ة      اعد التنظيمية ال سوق المالي ي سيراعى    ة ال والت

  .مراجعتها من حين آلخر للتوائم وأفضل السياسات المتبعة

ى مه  دليل عل ذا ال تمل ه د إش س اإلاموق سؤوليات مجل هدارة وم ة ل ان التابع ة  واللج ة  وسياس صالح اتعمعالج ل رض الم المحتم

  . يختص بحقوق المساهمين والجمعيات العموميةاواإلفصاح وم
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ة      رالئحة حوآمة الشرآات الصاد   قواعد   تضمنتهاوتلتزم الشرآة بكافة األحكام والتوجيهات اإللزامية التي         سوق المالي  ة من هيئة ال

  :إستثناء األحكام التالية ة األحكام ذات الطابع اإلرشادي ببيبغالالشرآة آما تلتزم . نها الدليليتضمالتي جرى و

  

  أسباب عدم التطبيق  نص المادة  رقم المادة في الالئحة

  فقرة ب/  6المادة 

  

يجب إتباع أسلوب التصويت التراآمي        

د ا ار أعضاء مجلس لتصويت إلعن ختي

  . في الجمعية العامةدارةاإل

ى أن التصويت   من نظام الشرآة األس   ) 34(تنص المادة    اسي عل

تم    . في الجمعيات يتم على أساس صوت لكل سهم        م ي الي ل وبالت

ار       د أختي ي عن صويت التراآم ة الت ى طريق راحة عل نص ص ال

لوب   ق أس شرآة بتطبي وم ال س اإلدارة ، وسوف تق أعضاء مجل

ة               ر العادي ة غي ة العام التصويت التراآمي بعد إقرارة من الجمعي

د الحصول      للشرآة قبل إنتهاء الدورة      الحالية لمجلس اإلدارة وبع

  .على الموافقات الالزمة من الجهات ذات اإلختصاص

  فقره هـ/  10المادة 

  

ل  نظم   ُوه ة ت ة مكتوب عت سياس ض

العالقة مع أصحاب المصالح من أجل          

ث تغطي  وقهم، بحي ظ حق ايتهم وحف حم

 -: اآلتي–  بوجه خاص –هذه السياسة 

  .يةجتماع مساهمة الشرآة اإل-5

ياغه        تم ص م ي ى ول شغيلها األول نوات ت ي س ت ف شرآة الزال ال

شرآة اإل      ساهمات ال ستقلة، إال أن       جتماعسياسة لم ة م ة في وثيق ي

 في   دارةدليل حوآمة الشرآة الذي تم أعتمادة من قبل مجلس اإل          

ق 18/1/1433 ـ المواف اديء  . م13/12/2011ه ضمن المب د ت ق

شرآة ب         راد      الرئيسية لهذا المتطلب وسوف تعمد ال ى أف إذن اهللا ال

  .ية في المستقبل القريبجتماعسياسة خاصة لمساهماتها اإل

  

  : مراقبي الحسابات الخارجيين : عشرونال

  
ي إم جي  (تعين شرآة علي م 22/03/2011 هـ الموافق   17/04/1432 بتاريخ     تي عقدت وافقت الجمعية العامة ال    وزان  )آي ب  الف

دور    والسدحان وشرآة الدار لتدقيق الحساب      ام ب ى الحسابات الخارجيين      ات للقي ة        مراقب سنة المالي ى توصية       2011 عن ال اء عل بن

تبدال  أي ولم يصدر  لجنة المراجعة بعد عرضها على مجلس اإلدارة       ة        هما أتوصية بإس اء ثالث سنوات مالي ل إنته ا قب و أحد منهم

  . م 2011 لقوائم المالية السنوية للعام  اعلىآما لم يتضمن تقرير المحاسبيين القانونيين أي تحفظات   .متتالية

  

    :التأآيدات واإلقرارات : عشرونال والحادي

  
  -: شرآة ساب للتكافل أنة تؤآد

 م2011العام  في أية قروض خالل  الشرآة لم تدخل . 

  أو تنشئ أي احتياطيات لمزايا الموظفينإستثمارات أية الشرآةلم توظف . 

   شرآة ب م ال م تق نح أي إل دار أو م اب      ص ق أآتت ذآرات ح ة أو م ة تعاقدي ل أو أي أوراق مالي ة للتحوي ن قابل          أدوات دي

 .م2011أو حقوق مشابهة خالل السنة المالية 

                       ار وق خي لم تقم الشرآة بإصدار أو منح أي حقوق تحويل أو اآتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى اسهم، أو حق

 بهةأو مذآرات حق إآتتاب أو حقوق مشا

 ستردادلغاء أي أدوات دين قابلة لإلإسترداد أو شراء أو لم تقم الشرآة بإ.  
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 ومن آافة النواحي  التامةمعرفته حسب و األخرى ذات العالقة جهاتين وال للمساهمدارةآما ويؤآد مجلس اإل

  -:المادية ما يلي

 بالشكل الصحيحأعدت  سجالت الحسابات أن. 

 ونفذ بفعاليهلى أسس سليمة أن نظام الرقابة الداخلية أعد ع. 

 أنه ال يوجد أي شك يذآر في قدرة الشرآه على مواصلة نشاطها. 

   ة                          2011 خالل العام    يوجدال ة مصلحة جوهري ا نت توجد في ة و توجد أو آ ًا في آلي من  م  أي عقد آانت الشرآة طرف

رة في     . قة بأي منهم  أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو ألي شخص ذي عال           دارة مجلس اإل  أعضاء اتم ذآ دا م ما ع

  .  في هذا التقرير المعامالت مع الجهات ذات العالقةتبيان

  

   :ةــــــــالخاتم

ه األ           شرآة ساب للت     إدارةيعرب مجلس    ديره لعمالئ ل عن شكره وتق رام          كاف ساهمين الك ع الم تهم، ولجمي ى ثق عزاء عل

شرآة من   الذين آانوا الدافع في إستمرار الشرآه ونجاحها، آما    املين  إدارة يسجل المجلس تقديره لجميع منسوبي ال  وع

  .على جهودهم التي بذلوها لتحقيق اإلنجازات و النتائج الجيدة خالل العام
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