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U م 2201تقرير مجلس اإلدارة لعام 
 
 

               للس�نة المالي�ة المنتهي�ة ف�ي خ�امسالشركة ساب للتكافل أن يقدم للس�ادة المس�اهمين الك�رام تقري�رة الس�نوي  إدارةيسر مجلس 

لتطورات والنتائج المالية وأنشطة التشغيل واإلفصاحات، ومرفقاً به القوائم المالية المدقق�ة متضمناً أهم ا م2012ديسمبر  31

 .نيالخارجي واإليضاحات وتقرير مراقبى الحسابات

 ةــدمــمقال
 

ه��ـ 18/90/1427وت��اريخ  60/مش��ركة س��اب للتكاف��ل ه��ي ش��ركة س��عودية مس��اهمة تأسس��ت بموج��ب المرس��وم الملك��ي رق��م 

وت��اريخ ) 108(وق��د باش��رت الش��ركة س��نتها المالي��ة األول��ى بع��د ص��دور الق��رار ال��وزاري رق��م  .م11/10/2006المواف��ق 

ف��ي المملك��ة العربي��ة الس��عودية تأس��يس الش��ركة. وتعم��ل الش��ركة بالموافق��ة عل��ي م 15/5/2007ه��ـ المواف��ق 27/04/1428

م، وت�رخيص 06/06/2007ه�ـ المواف�ق 20/05/1428ف�ي  صادر من الرياض 1010234032ي رقم بموجب سجل تجار

ف�ي  ت�م تجدي�دهال�ذي و م،11/90/2007ه�ـ المواف�ق 29/80/1428وت�اريخ  5/20079مؤسسة النق�د العرب�ي الس�عودي رق�م 

لحماي�ة اتأمين  و التأمين العام يخول الشركة ممارسة والذي م لمدة ثالث سنوات ،10/08/2010 هـ الموافق 29/08/1431

 .واالدخار

  

 10  س�هماً بقيم�ة أس�مية وق�درها 34,000,000لایر س�عودي مقس�م إل�ى  340,000,000ة الم�دفوع يبلغ رأس م�ال الش�رك 

البن��ك الس��عودي البريط��اني (س��اب) ومجموع��ة وه��م  كتت��ب المس��اهمون المؤسس��ونق��د إري��االت س��عودية للس��هم الواح��د. و

HSBC لش�ركة، وت�م ط�رح األس��هم % م�ن رأس م�ال ا65س�هماً مقاب�ل اش�تراكات نقدي�ة ويمث�ل ذل��ك  22,100,000، بع�دد

س�تمر إ% من رأس مال الشركة لإلكتتاب العام م�ن خ�الل ط�رح أول�ي 35سهماً وتمثل نسبة  11,900,000المتبقية وقدرها 

م بس��عر ع��رض 26/03/2007ه��ـ المواف��ق 8/03/1428م حت��ى 17/03/2007ه��ـ المواف��ق 27/2/1428خ��الل الفت��رة م��ن 

للمس���اهمين المس���جلين كم���ا ف���ي  أولوي���ة  الحق���اً م���ن خ���الل إص���دار حق���وقري���االت س���عودية للس���هم الواح���د، و 10وق���دره 

إلى  م15/8/2009هـ 24/8/1430لایر سعودي خالل الفترة من  12.50بسعر   م80/08/2009هـ الموافق 17/08/1430

أولوي��ة م. وكان��ت ه��ذه أول م��رة ت��تم فيه��ا زي��ادة رأس الم��ال م��ن خ��الل إص��دار حق��وق 26/08/2009ه��ـ 05/09/1430

 من قبل شركة تأمين في المملكة العربية السعودية.ساهمين للم

 

العام�ة المتوافق�ة م�ع أحك�ام الش�ريعة الحماي�ة العائلي�ة والحماي�ة ك المنتج�ات التأميني�ةتقدم ساب للتكافل مجموع�ة واس�عة م�ن 

 عمالئها من األفراد والشركات. لتفي بإحتياجات اإلسالمية

 

، فقد شهدت شركة ساب للتكافل نمواً جيداً منذ المالية السعودية يتم ترخيصها في السوق شركات التيالولى ولكونها من بين أُ 

عل�ى اآلف�اق اإليجابي�ة عل�ى الم�دى الطوي�ل  عتم�اداً إأن باشرت عملياتها وأصبحت في موقع جيد يمكنها م�ن  مواص�لة النم�و 

المتوافق�ة  التع�اوني  بحل�ول الت�أمينق وإزدي�اد ال�وعي . ومع تزايد النمو في الس�وفي المملكة العربية السعودية لقطاع التأمين

بما يمكنها من زيادة قدرتها التنافس�ية وبالت�الي زي�ادة حض�ورها  رضيمُ الشركة في موقف  فإن مع أحكام الشريعة اإلسالمية

 ها وأنشطتها.أعمالفي السوق وتوسيع نطاق 
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 : خالل العام أهم التطورات - 1
 

متتالية  سنوية أرباعانفردت شركة ساب للتكافل بتحقيق أرباح على مدار تسعة  م 2012كما في نهاية عام  1.1

مقارنة بالشركات النظيرة التي تعمل وفق نموذج التأمين البنكي، كما حققت أعلى اجمالي أرباح سنوية بين 

ة بين سبمكت /إشتراكاتلایر سعودي . باإلضافة لتحقيقها أعلى نسبة أقساط ألف 13,785بلغ  تلك الشركات 

 .%98الشركات النظيرة بلغت 

حصلت الشركة عل�ى لق�ب أفض�ل ش�ركة ت�أمين عل�ى الحي�اة بالش�رق األوس�ط وذل�ك ض�من فعالي�ات م�ؤتمر  2.1

بمدينة دبي حيث تن�افس عل�ى الج�ائزة كب�رى ش�ركات الت�أمين عل�ى  2012أكتوبر  9انشوريكس المنعقد في 

تكاف�ل للف�وز به�ذا اللق�ب م�ن قب�ل للار شركة س�اب مستوى إحدى عشر دولة في الشرق األوسط. وقد تم اختي

لجنة تحكيم تألفت من أشهر خبراء صناعة التأمين عل�ى مس�توى الع�الم تق�ديراً ألداء الش�ركة االس�تثنائي ف�ي 

وتوفيره�ا باق�ات متنوع�ة م�ن ب�رامج التكاف�ل لقط�اعي  ،مجال التأمين على الحياة (تكافل الحماية واالدخ�ار) 

 األفراد والشركات.

 
تكافل النقود وتكافل ضمان األمان�ة به�دف تق�ديم أفض�ل مس�توى  برنامجي أطلقت شركة سـاب للتكافل 3.1

  والعاملين به.حماية تكافلية لقطاع الشركات 
 

والتي ه�دفت لألخ�ذ ب�أعلى الئحة حوكمة الشركة م  22/04/2012بتاريخ  تقدعُ  التي العامة الجمعية تقرأ 4.1

 تعمي��ق جمي��ع التع��امالت وبم��ا يش��مل الش��فافية واإلفص��اح وبم��ا يس��اهم ف��يالمع��ايير المهني��ة واألخالقي��ة ف��ي 

ها الئح�ة تتطوير كفاءة المنشأة وعالقاتها مع جميع أصحاب المصالح وبما ينسجم مع الضوابط التي تض�منو

م��ن النظ��ام  22تع��ديل الم��ادة رق��م  ىكم��ا وافق��ت عل��، حوكم��ة الش��ركات الص��ادرة ع��ن هيئ��ة الس��وق المالي��ة

ليتماش�ى م�ع التع�ديل  والخ�اص بتع�ديل نص�اب الحض�ور ف�ي إجتماع�ات مجل�س اإلدارة  ش�ركةاألساسي لل

 .) أعضاء8) عضواً الي (11أعضاء مجلس اإلدارة من ( عدد السابق  الذي قضى يتخفيض

 
م  خط�اب م�ن األمان�ة العام�ة للج�ان  24/6/2012هـ المواف�ق  4/8/1433تلقت شركة ساب للتكافل بتاريخ  5.1

نازعات والمخالفات التأمينية يفيد بتلقيها دعوى ضد الشركة تم رفعها من قب�ل الس�ادة / ش�ركة الفصل في الم

لایر س�عودي  65,884,231انمائية لإلستثمار والتطوير العقاري والس�ياحي طالب�ت في�ه الش�ركة ب�دفع مبل�غ 

ن�ة ج�دة، وق�د كتعويض عن األضرار الت�ي لحق�ت ب�المركز التج�اري الممل�وك للش�ركة (س�نترال ب�ارك) بمدي

قام��ت الش��ركة بع��د التنس��يق م��ع ش��ركة إع��ادة الت��أمين بتكلي��ف مكت��ب ح��ازم م��دني للمحام��اة واالستش��ارات 

القانونية لتمثيلها في الدعوى والتواصل مع األمانة العامة بهذا الخص�وص علم�اً ب�أن الش�ركة ت�رى أن�ه ل�يس 

 حتى إعداد هذا التقرير.للمدعي أي حق في المطالبة المذكورة، وما زال الموضوع قائماً 

 

 خدمة المجتمع: - 2
 

قره�ا مجل�س أة الت�ي حوكمالتؤمن شركة ساب للتكافل بدورها ومسئوليتها اإلجتماعية والتي جرى تضمين أطرها في الئحة 
 وتتناول برامج المسئوولية المجتمعية للشركة اوجه خدمة البرامج المجتمعية ومن ذلك: ،اإلدارة
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برعاية وتنفيذ برنامج الخدمة جمعية النهضة النسائية الخيرية بالتعاون مع فل قامت شركة ساب للتكا .1.2

 ائة أسرة سعودية من محدودي الدخلاإلجتماعية الذي يهدف الى توزيع سلة رمضان الغذائية ألكثر من م

 بالرياض وستستمر الشركة مستقبالً في العمل على مثل هذه المبادرات. وذلك بمقر الجمعية

جمعية زهرة لسرطان الثدي والمجموعة السعودية للعالج الطبيعي التعاون مع ساب للتكافل ب قامت شركة .2.2

عاية يوم رياضي خاص بإعادة التأهيل الصحي للمريضات الناجيات من مرض برفي صحة المرأة 

زة بتوفير العديد من األجهالشركة  قامت، وقد سرطان الثدي بالركن الرياضي ببانوراما المرأة بالرياض 

ة الرياضية المتخصصة لهذا الغرض فضالً عن تزويد المشاركات بحقيبة رياضية تحتوي على ما قد تحتاج

 عوية وتثقيفية لإلستفادة من هذا الحدث. المشاركة من زي رياضي وأدوات تو

 :ل العمإستراتيجية  - 3
 

ة س�اب للت�أمين المح�دودة م�ن قب�ل ش�ركة وكال� لبي�ععمليات ا حيث تتم ،التكافل البنكي لنموذج العمل وفقاً  ساب للتكافلتعتمد 

أقس�ام خدم�ه  باإلض�افة ال�ي (س�اب) لبن�ك الس�عودي البريط�انيمنافذ الخدمات المصرفية الشخصية ف�ي ا خاللمن  "الوكيل"

وتعزي��ز ع��روض الش�ركاء م��ن خ��الل المزاي��ا المختلف��ة  محاك��اةلمتط��ورة ط��ورت س��اب للتكاف��ل حل�والً و  .عم�الء الش��ركات

إل�ى تجربته�ا الناجح�ة ف�ي  س�تناداً إف�تح مزي�د م�ن القن�وات لتق�ديم خ�دماتها في المستقبل  ات والخدمات. وتنوي الشركة للمنتج

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

 

ث األنظم�ة التقني�ة وأفض�ل الممارس�ات الس�وقية لض�مان إلدخ�ال أح�د بإس�تمرار تس�عىباإلضافة إلى ذلك فإن س�اب للتكاف�ل 

موق�ع والبيع اإللكتروني من خالل ويشمل ذلك تعزيز تقنية خدمة الهاتف الجوال  ،خدمات غير مسبوقة لجميع العمالءتوفير 

 .ياً ودولياً محلأفضل ممارسات التكافل المطبقة ستفادة من اإل وأيضاً ،  أخذ الموافقات الالزمة بعد اإللكتروني الشركة

 

 : الخطط المستقبلية - 4
 

 ىويتجل� أنش�طتها ق�د س�اهمت بنت�ائج إيجابي�ةفي جميع  إن طرق اإلبداع  والتطوير التي تعتمدهما ساب للتكافل 1.4

الت�ي العربية الس�عودية ذلك من خالل المجموعة الكبيرة من تغطيات التكافل التي تقدمها الشركة داخل المملكة 

حتياج�ات العم�الء المالي�ة الوف�اء بإ ىت التكاف�ل العائلي�ة إل�والشركات. حيث تهدف خدما تخدم قطاعات األفراد

 ت�وفيروتتوافر خدمات التكافل العائلي أيض�اً للش�ركات م�ن خ�الل  م   و اإلدخار والتقاعد واإلستثمارمثل التعلي

خص���ية والمن���ازل موظفيه���ا. وتش���مل خ���دمات التكاف���ل الع���ام منتج���ات  مث���ل الس���فر والح���وادث الشلحماي���ة ال

نقل البضائع والممتلكات  وبرامج مخصصة للشركات مثل حماية ألفراد.ا ة للعمالءالممتلكات، وجميعها متاحو

وع�روض الخ�دمات  وبرن�امج  الح�وادث الشخص�يه للم�وظفين نقط�اع األعم�ال والمس�ئولية العام�ةإووالحريق 

 . المصرفية التجارية المصممة للشركات الصغيرة والمتوسطة

 بط�رح -بع�د الحص�ول عل�ى الموافق�ات الالزم�ة م�ن مؤسس�ة النق�د العرب�ي الس�عودي   – الش�ركة تق�وم وفس� 2.4

مث�ل  نخدمة قطاع الشركات من خالل ب�رامج حماي�ة األعم�ال ومن�افع الم�وظفي تستهدفمنتجاتها الجديدة التي 

 وبرنامج تكافل االئتمان التجاري)  .  (برنامج تكافل االدخار للمجموعة
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على تطوير نظام إلكتروني للبيع وخدم�ة العم�الء والحص�ول عل�ى الموافق�ات الالزم�ة م�ن حالياً لشركة تعمل ا 3.4

سوف يمثل هذا النظام القناة الرئيسية للتوزيع وخدمات ما بعد و. للبدء في تفعيله مؤسسة النقد العربي السعودي

ث��ائق التكاف��ل الع��ام م��ن خ��الل الموق��ع ش��راء وم��ن عم��الء النظ��ام اليمكن س�� حي��ثالبي��ع لمنتج��ات التكاف��ل الع��ام. 

أي�ام ف�ي  7س�اعه /  24ال�ـ  اراإللكتروني للشركة على االنترنت بطريقة مباش�رة وبك�ل س�هولة ويس�ر عل�ى م�د

 البيع كإمكانية التعديل على بيانات العميل وتفاصيل الوثيقة. داالسبوع. باإلضافة الى تقديم خدمات ما بع

 

 : الرئيسية العمل قطاعات - 5
 

وفقاً للبرامج الت�ي تق�دمها الش�ركة  والثانيةتصنف قطاعات العمل الرئيسية بالشركة الى فئتين، األولى وفقاً لعمالء الشركة 

 : كما يليوذلك 

 

 : لعمالء الشركةوفقاً لقطاعات العمل الرئيسية إيضاح تفصيلي  1.5

 

 عروض األفراد : ) أ

 

 ء المتعلق�ة بمتطلب�اتحتياج�ات العم�الإممة أص�الً م�ن أج�ل الوف�اء بي المص�تركز الشركة عل�ى تق�ديم منتج�ات التكاف�ل الع�ائل

ه�ذه الب�رامج عل�ى عنص�ري  وتش�تمل. االس�تثماربغ�رض  وت�وفير تقاع�د م�ريح أ االدخار من أجل تعل�يم األبن�اء أو م�ن أج�ل

التكاف�ل الع�ام فت�وفر تغطي�ة  أو العجز الدائم ال سمح هللا. أم�ا منتج�اتفراد عائلة المشترك في حالة الوفاة ألدخار والحماية اإل

 .شنغندول مجموعة السفر إلى والسفر و كذلك للمنازل ومحتوياتها والحوادث الشخصية 

 

 عروض الشركات : ) ب

 

الش�حن البح�ري حماي�ة األعم�ال كتقديم نط�اق واس�ع م�ن ب�رامج  تستهدف بالنسبة للشركات والعمالء التجاريين فإن الشركة 

والمسئولية العامة وعروض الخدمات المصرفية التجارية المص�ممة  عمالنقطاع األإخاطر وريق والممتلكات وكافة الموالح

ف�ي حال�ة  المجموع�ات حماي�ةالش�ركات م�ن خ�الل ب�رامج  منافع م�وظفيكما توفر منتجات للشركات الصغيرة والمتوسطة، 

 للموظف ال سمح هللا. او حاالت الحوادث الشخصيه الوفاة أو العجز الدائم

 

 :التي تقدمها الشركة وفقاً للبرامجلقطاعات العمل الرئيسية إيضاح   2.5

 

 :التكافل العائلي ) أ

 

ت�وفر الش�ركة و ز ال�دائم لحام�ل البرن�امج المح�ددتوفر محفظة التكافل العائلي األمان المالي للمستفيد في حالة الوف�اة أو العج�

  :تشمل ت، برامج التكافل العائلي للعمالء من قطاعي األفراد والشركاعدداً من  
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0Bالبرامج التجارية البرامج الشخصية 

 حماية كبار الموظفين –برنامج تكافل للرعاية  تكافل للرعايةبرنامج 

 حماية ديون المجموعةل كافلبرنامج ت تكافل للتعليمبرنامج 

  تكافل لالستثماربرنامج 

  تكافل للتقاعدبرنامج 

  تكافل لالدخاربرنامج 

  خار الميسردتكافل لإلبرنامج 
 

 التكافل العام: ) ب

 التي ال يمكن التنبؤ بها، وتشمل: الحوادثاألفراد والشركات ضد من منتجات التكافل العام للعمالء الشركة عدداً من توفر 

  
 : المخاطر إدارة - 6
 

 مع نطاق تحمل المخ�اطر المعتم�د ل�دى الش�ركة.مخاطرها بطريقة حكيمة وفعالة بالتوافق  إدارةتواصل شركة ساب للتكافل 

بع�د  )HSBC(لمجموع�ة  دليل اإلرشادات العمل�ي للت�أمينالمخاطر في شركة ساب للتكافل مبنية على إطار  إدارةإن فعالية 

والت�ي تحك�م أعم�ال ش�ركات  ة ع�ن مؤسس�ة النق�د العرب�ي الس�عوديالمخ�اطر الص�ادر إدارةأن تم موائمته ليتوافق مع الئحة 

العمليات وغي�ر العملي�ات بم�ا ف�ي ذل�ك  ) مخاطرIFIM( للتأميندليل اإلرشادات العملي ويغطي ، لتأمين العاملة في المملكةا

المخاطر يمثل عملي�ة متواص�لة  دارةوتعتمد ساب للتكافل نظاماً رسميًا إل، التكافل أعمالالمخاطر ذات العالقة ب جوانبكافة 

 وعبر اإلجراءات المعتمدة لديها. التكافل أعمالوتفاعلية مدمجة ضمن 

 

 

1Bالبرامج 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

 )عمال(خدمات األ فل للمنشئات الصغيرة والمتوسطةبرنامج تكا 

 برنامج تكافل للنقود 

 برنامج تكافل لضمان األمانة 

 برنامج تكافل للحوادث الشخصية للمجموعات 

 برنامج تكافل الشراء ببطاقة اإلتمان 

برنامج تكافل لتغطية مخاطر السفر (خاص بمستخدمي بطاقات  
 االئتمان) 

 إرسالبرنامج تكافل  

 برنامج تكافل لحماية الممتلكات 
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وقد وضعت الشركة هيكالً تنظيمياً متماسكاً من أج�ل تحدي�د وتقي�يم ومراقب�ة والس�يطرة عل�ى كاف�ة أن�واع المخ�اطر. وتتجل�ى 

حوكمة مخاطر الشركة من خالل مجموعة من القواعد واإلجراءات والضوابط الراسخة والتي تعتمد على الهيك�ل التنظيم�ي 

درج�ة معين�ة م�ن التقب�ل تتناس�ب  علىكز فلسفة الشركة بالنسبة للمخاطر تتحقيق األهداف اإلستراتيجية للشركة. وترالحالي ل

 .دارةوالخطة اإلستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس اإل لةمع إطار المخاطر المقبو

 

 

 
 

 

 

 

 

ف�ي ش�ركة س�اب للتكاف�ل. ويتمث�ل دور ك�ل لجن�ة م�ن ه�ذه اللج�ان ف�ي تق�ديم  وهناك عدد من لج�ان المخ�اطر الت�ي ت�م تش�كيلها

مناقشة نشاطات اإلدارات المختلفة و إجراءاته�ا و قراراته�ا  بهدف و في إطار بنود مرجعيتها اإلشراف ومناقشة اإلجراءات

المواق�ع الت�ي يج�ب  بيرة وأيضاً تحقيق إجماع واسع لماهية المخاطر الك الهدف النهائي هوإن و تقديم النصح عند الضرورة. 

المخ�اطر ض�من نط�اق تقب�ل المخ�اطر المعتم�د ل�دى ش�ركة  إدارةوتركيز الجه�ود عل�ى  مصادر الخطرستهداف إأن يتم فيها 

 ساب للتكافل. 

  أو وفق�اً  عنه على أساس ربع سنويواللجان المنبثقة  دارةوتملك شركة ساب للتكافل هيكل حوكمة راسخ، ويجتمع مجلس اإل

س�اب للتكاف�ل. وباإلض�افة إل�ى ذل�ك، تجتم�ع مختل�ف  إدارةشامالً وتوجيهاً إل�ى  ويقدمون إشرافاً  األنظمة اإلشرافية هما تقررل

 الشركة. أعمالعن مراقبة وفهم التعرض للمخاطر ضمن  مسؤولةاللجان المشار إليها أعاله على أساس ربع سنوي وهي 

 :عملها تتمثل في التالي ونموذجطها بيعة نشاأهم المخاطر التي تواجهها الشركة نظراً لط

 ير ش�كاومخاطر حوكمة الشركة، مخاطر تطوير المنتجات، مخاطر معالج�ة المطالب�ات، مخ�اطر تقني�ة المعلوم�ات، مخ�اط

التكاف��ل الع��ام، تكاف�ل كاف��ة مخ��اطر الممتلك��ات والحري��ق  (التكاف��ل الف�ردي وتكاف��ل المجموع��ات، االكتت��ابالعم�الء، مخ��اطر 

 و مخاطر عدم االلتزام بالقوانين.ادث الشخصية والشحن البحري )، مخاطر األسعار، والحو

 

 

 

 

اللجنة التنفيذية  

لجنة االشراف على جميع 
 المخاطر

لجنة مخاطر العمليات و المراقبه 
 الداخليه

لجنة السوق و السيولة و المخاطر 
 االئتمانية

لجنة مخاطر التأمين  

لجنة الموجودات و 
 المطلوبات

 مجلس ادارة ساب تكافل

 لجنة المراجعه

 لجنة المنتجات و مخاطر االسعار

 هيكل الحوكمة

 بيئة المراقبة –اطار هيكل حوكمة الشركة و ادارة المخاطر 
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 النتائج التشغيلية: - 7

 
 قائمة الدخل : 1.7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

م 2012 )000لایر سعودي (  م2008 ديسمبر 31 –م 2007 مايو 15 م2009 م2010 م 2011 

      عمليات التكافل
املي ش��تراكات التكاف��ل المكتتب��ة ومص��اريف ح��إإجم��الي 

 وثائق التكافل               
222,610 267,942 367,785 389,325 212,778 

 46,229 63,037 146,927 166,081 218,202 شتراكات التكافل المكتسبةإصافي 
 3,889 6,043 7,600 6,664 7,836 دخل اتعاب وعموالت

 50,118 69,080 154,527 172,745 226,038 كتتابإيرادات اإل
 (4,135) (12,237) (9,007) (15,955) (7,333) لمطالبات المتكبدةصافي ا
 618 607 850 1,611 1,475 ستثماراتدخل اإل

 (54,927) (66,645) (145,584) (143,856) (206,255) النفقات والمصروفات األخرى

 (8,326) (9,195) 786 14,545 13,925 صافي فائض/ (عجز) السنة من عمليات التكافل

      يات المساهمينعمل
 3,226 687 2,071 1,966 4,617 إجمالي اإليرادات

 (8,326) (9,195) 707 13,090 12,532 عمليات التكافل حصة المساهمين من فائض
 (11,044) (7,950) (8,361) (4,842) (3,364) مصاريف عمومية وإدارية
 (32,061) - - - - مصروفات ما قبل التشغيل

 (48,205) (16,458) (5,583) 10,214 13,785 الفترة  )سارةخ ربح/ ( صافي
 (2.29) (0.65) (0.16) 0.30 0.41 األساسية والمخفضة للسهم (لایر)  )الخسارة (الربح /
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 : الميزانية العمومية 2.7

 

م 31/12/2011 م 31/12/2012 )000لایر سعودي (  م 31/12/2008 م 31/12/2009 م 31/12/2010 
      الميزانية العمومية كما في      

      موجودات عمليات التكافل                                
 93,700 374,348 545,319 587,886 531,120 اإلستثمارات والنقد في البنوك                

 25,744 35,513 43,918 7,519 24,938 إشتراكات تكافل مستحقة، صافي
 35,793 50,164 54,805 55,057 64,864 موجودات أخرى

 155,237 460,025 644,042 650,462 620,922 إجمالي موجودات عمليات التكافل
      موجودات المساهمين

 27,520 287,475 278,970 319,333 343,735 اإلستثمارات والنقد في البنوك                
 24,907 45,475 48,402 14,837 3,170 موجودات  أخرى

 52,427 332,950 327,372 334,170 346,905 إجمالي موجودات المساهمين
 207,664 792,975 971,414 984,632 967,827 إجمالي الموجودات

      مطلوبات عمليات التكافل                                
 21,257 26,982 38,546 8,185 11,757 ذمم معيدي التكافل، صافي

 114,784 403,180 565,830 616,539 589,386 اإلحتياطيات الفنية
 19,196 29,863 39,587 24,283 18,386 المطلوبات األخرى 

 155,237 460,025 643,963 649,007 619,529 إجمالي مطلوبات عمليات التكافل
 - - 79 1,455 1,393 فائض عمليات التكافل                                

 155,237 460,025 644,042 650,462 620,922 إجمالي مطلوبات وفائض عمليات التكافل
      حقوق ومطلوبات المساهمين

 51,137 329,747 320,470 326,203 334,313 إجمالي حقوق المساهمين
 1,290 3,203 6,902 7,967 12,592 إجمالي مطلوبات المساهمين

 52,427 332,950 327,372 334,170 346,905 وبات المساهمينإجمالي حقوق ومطل
 207,664 792,975 971,414 984,632 967,827 إجمالي المطلوبات

 

 : نتائج التشغيليةتحليل ال  3.7
 

م 2012 )000لایر سعودي (  النسبة التغير م2011 

     عمليات التكافل

 %17- (45,332) 267,942 222,610 ي وثائق التكافل إجمالي إشتراكات التكافل المكتتبة ومصاريف حامل
 %31 52,121 166,081 218,202 صافي إشتراكات التكافل المكتسبة

 %18 1,172 6,664 7,836 دخل اتعاب وعموالت
 %38 53,293 172,745 226,038 إجمالي اإليرادات

 %54- 8,622 (15,955) (7,333) صافي المطالبات المتكبدة
 %8- (136) 1,611 1,475 ماراتدخل اإلستث

 %43 (62,399) (143,856) (206,255) النفقات والمصروفات األخرى
 %4- (620) 14,545 13,925 صافي فائض السنة من عمليات التكافل

     عمليات المساهمين

 %135 2,651 1,966 4,617 إجمالي اإليرادات
 %4- (558) 13,090 12,532 حصة المساهمين من فائض عمليات التكافل

 %30- 1,478 (4,842) (3,364) مصاريف عمومية وإدارية
 %35 3,571 10,214 13,785 صافي ربح/ (خسارة) الفترة

 %37 0.11 0.30 0.41 الربح / (الخسارة) األساسية والمخفضة للسهم (لایر)
 



            
 
                                                                                                                              

                                                                                                 

 11 

 اإلشتراكات :      ) أ

مليون  222م ، 2012ديسمبر  31وثائق للسنة المنتهية في بلغت اإلشتراكات اإلجمالية المكتتبة ومصاريف حاملي ال

 م.2011% عن اإلشتراكات المكتتب بها في نفس الفترة من عام 17لایر سعودي  بإنخفاض 

م، وتمثل زيادة 2012ديسمبر  31مليون لایر سعودي للسنة المنتهية في  218وبلغ صافي اإلشتراكات المكتسبة 

مليون لایر سعودي. وقد سجلت  166م والتي بلغت 2011المكتسبة خالل عام  % عن صافي اإلشتراكات31بنسبة 

مليون لایر سعودي  173م مقارنة بمبلغ 2012مليون لایر سعودي في عام  226الشركة إيرادات إكتتاب بلغت 

 م.2011خالل عام 

 المطالبات :  ) ب

 16% مقارنة بمبلغ 54انخفاض بنسبة مليون لایر سعودي ب 7م 2012بلغت المطالبات التي تم تكبدها خالل عام 

 م.2011مليون لایر سعودي لعام 

 ج) اإلستثمارات :

 م. 2011مليون لایر لعام  1.611مليون لایر مقابل مبلغ  1.475م 2012بلغ ربح اإلستثمار من عمليات التكافل لعام 

ودي مقابل إيرادات إستثمار مليون لایر سع 4.617م 2012بلغ دخل اإلستثمار من عمليات المساهمين خالل عام 

 م. 2011ديسمبر  31مليون لایر سعودي للفترة  المنتهية في  1.966بلغت 

 د) المصروفات :

مليون لایر سعودي مقارنة  206م 2012بلغت حصة عمليات التكافل من التكاليف والمصروفات األخرى لفترة عام 

 م. 2011مليون لایر لعام  144بمبلغ 

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

مليون لایر سعودي  14م، فقد سجلت عمليات التكافل فائض صافي بلغ 2012ديسمبر  31بالنسبة للسنة المنتهية في 

 م. 2011مبر ديس 31مليون لایر سعودي للفترة المنتهية في  15مقارنة بفائض صافي وقدره 

مليون لایر سعودي  3.4م 2012بلغت المصروفات العامة والمصروفات اإلدارية لعمليات المساهمين خالل عام 

 م. 2011ديسمبر  31مليون لایر سعودي  للفترة المنتهية في  4.8مقارنة بمبلغ 

 هـ) الربح / الخسارة :

 10.214 سعودي مقارنة بصافي ربح بمبلغ مليون لایر 13.785ربح بلغ صافي م 2012سجلت الشركة في عام 

 م. 2011ديسمبر  31مليون لایر سعودي للفترة المنتهية في 

لایر سعودي للسهم الواحد للفترة  0.30لایر سعودي مقابل ربح  0.41م 2012بلغ الربح األساسي للسهم الواحد لعام 

 م.2011ديسمبر  31المنتهية في 

 عام السابق الى التالي:يعود سبب تحقيق الربح مقارنة بال

 زيادة مبيعات برامج التكافل العائلي ذات الدفعات المتكررة. ·

بلغت نسب تشكيلة المنتجات بين برامج التكافل العائلي اإلستثمارية ذات الدفعات المتكررة و الدفعة  ·

 م.2011في  63:37م مقابل 2012خالل  35:65الواحدة 

 م.2012% في 73م الى 2011في  %78إنخفاض نسبة التكلفة الى الدخل من  ·

مليون في  16مقارنة بـ  2012مليون في  7% حيث بلغت 54انخفاض المطالبات المتكبدة بنسبة  ·

2011. 
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مليون لایر عن مجموع دخل اإلستثمارات في  2.5م بـ 2012إرتفاع مجموع دخل اإلستثمارات في  ·

 مليون لایر.  3.6م والتي بلغت 2011

ألف لایر من خالل  بيع استثمارات متاحة للبيع والتي تمت خالل الربع األول  412تحقيق ارباح بلغت  ·

 من العام.

 

 : الشركات التابعة والتوزيع الجغرافي ألنشطة العمل - 8
 

أص�ول أو أنش�طة مت�اجرة أو  منش�أت أو ال تملك شركة ساب للتكافل أي فروع في الوقت الحاضر. كما ال تمل�ك الش�ركة أي

ش�تراكات المكتت�ب به�ا مص�نفة حس�ب ش�ريحة إلجم�الي اإل تحليلرج المملكة العربية السعودية. وفيما يلي أنشطة تجارية خا

 : العمالء والتوزيع الجغرافي ألنشطة العمل

 السنة
المنطقة  الشرائح (القيم بآالف الرياالت السعوديه)

 الوسطى
المنطقة 
 الشرقية

المنطقة 
 الغربية

المجموع 
 الكلي

 م 2012

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

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

 م 2011 

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

 34,862 3,955 3,483 27,424 التكافل العام
 30,209 5,131 682 24,396 التكافل العائلي للمجموعات

 م  2010

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

 41,528 4,235 4,964 32,329 التكافل العام
 47,532 4,613 1,220 41,699 ائلي للمجموعاتالتكافل الع

 م 2009

 إجمالي اإلشتراكات المكتتبة
 293,863 115,303 91,032 87,528 التكافل العائلي لألفراد

 35,934 4,196 3,419 28,319 التكافل العام
 33,715 932 1,294 31,489 التكافل العائلي للمجموعات

 م2008ديسمبر  31  –م 2007مايو  15
 إجمالي اإلشتراكات المكتتبة

 111,862 45,507 33,054 33,301 التكافل العائلي لألفراد
 46,530 2,685 6,097 37,748 التكافل العام

 37,530 426 1,391 35,713 التكافل العائلي للمجموعات
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 :  المعايير المحاسبية - 9
 

لكش�وف فقد ت�م إع�داد اوعلية  تخضع إلشراف مؤسسة النقد العربي السعودي وتلتزم بتوجيهاتها،ؤسسة مالية ساب للتكافل م

 ، ول�م ي�تم إع�دادها وفق�اً في ه�ذا الش�أن وفقاً لتوجيهات المؤسسة للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية وفقاً لشركة لالمالية 

. وتؤك�د الش�ركة ع�دم وج�ود أي فروق�ات جوهري�ة أو أث�ر م�الي حاسبين الق�انونيينالصادرة عن الهيئة السعودية للملمعايير ل

 للمعايير الدولية عن معايير المحاسبة السعودية.  على القوائم المالية نتيجة إلعدادها وفقاً 

 

 : المساهمينأرباح  - 10
 

د ل��دى الش��ركة أي معلوم��ات ع��ن أي  م . وال يوج��2012ع��ن الع��ام الم��الي  أي��ة أرب��اح للمس��اهمين توزي��عل��م ت��تم التوص��ية ب

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

 

 :  سياسة توزيع األرباح - 11

 

) م�ن 44الم�ادة (على التعليمات الصادرة في الجهات اإلش�رافية وعل�ى م�ا تض�منته تستند سياسة الشركة في توزيع األرباح 

 :التاليتوزع حسب  أرباح المساهمين فإن ذلكوبحسب األساسي للشركة النظام 

 

 .بعد احتسابها تجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة   -1

حتياطي نظامي، ويج�وز للجمعي�ة العام�ة العادي�ة وق�ف إ%) من األرباح الصافية لتكوين 20( ما مقداره يجنب  -2

 إجمالي رأس المال المدفوع.حتياطي المذكور بلغ اإلما متى   هذا التجنيب

أن تجن�ب نس�بة مئوي�ة م�ن األرب�اح الس�نوية الص�افية  دارةقت�راح مجل�س اإلإللجمعية العامة العادية بناءاً عل�ى    -3

 .حتياطي إضافي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينه تقررها الجمعية العامةإلتكوين 

 .%) من رأس المال المدفوع5ل عن (ال تققي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين يوزع من البا   -4

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

 )4توزي�ع أرب�اح دوري�ة تخص�م م�ن األرب�اح الس�نوية المح�ددة ف�ي الفق�رة ( دارةيج�وز بق�رار م�ن مجل�س اإل   -6

 والصادرة من الجهات المختصةالواردة أعاله وفق للقواعد المنظمة لذلك 

 

 :  يينالتنفيذأعضاء مجلس اإلدارة وكبار مزايا ومكافآت - 12
 

وف�ق األط��ر الت�ي ح�ددتها التعليم��ات اللج�ان فوع�ة ألعض��اء مجل�س إدارة الش�ركة أو أعض��اء دتتح�دد المكاف�آت الم
ج��دول الت��الي تفص��يل ج��اء ف��ي نظ��ام الش��ركة األساس��ي ، ويوض��ح ال الص��ادرة م��ن الجه��ات اإلش��رافية ووف��ق م��ا

 المكافآت والتعويضات التي جرى دفعها ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في الشركة:
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تن�ازل أعض�اء مجل�س اإلدارة غي�ر التنفي�ذيين ال�ذين يمثل�ون المس�اهمين المؤسس�ين للش�ركة (البن�ك  فق�د بموجب إتفاق خاص

) أعض�اء بم�ا ف�يهم رئ�يس مجل�س اإلدارة ع�ن حقه�م ف�ي الحص�ول  5وع�ددهم ( HSBC ) وع�ة السعودي البريطاني ومجم

م إستمراراً منهم لدعم 2012عن العام المالي نظير مشاركتهم في عضوية المجلس على بدالت الحضور والمكافآت السنوية 

ء مجل�س اإلدارة المس�تقلين أو أح�د كب�ار الشركة وأنشطتها. وال يوجد أي ترتيب آخر أو إتفاقية تنازل بموجبها أي من أعضا

 التنفيذيين عن أي مزايا أو مكافآت.

 

    : ذات العالقة جهاتمع ال عقود و معامالت فيها مصلحة - 13

 
، وشركات يعتبر المساهمون دارة، وكبار موظفي اإلدارةتمثل الجهات ذات العالقة كبار المساهمين، وأعضاء مجلس اإل

ئيسيون فيها، ومنشآت أخرى مدارة، أو مدارة بصورة مشتركة أو تمارس عليها هذه الجهات تأثيراً بالشركة المالكون الر

 م.2012وفيما يلي تفصيالً لتلك المعامالت خالل العام  هاماً.

  

 : المعامالت مع الجهات ذات العالقة  1.13

 
 البيـــان

2012 
 بآالف الرياالت السعودية

2011 
 بآالف الرياالت السعودية

 )1االشتراكات  (
 البنك السعودي البريطاني(ساب)  

 شركة أمالك العالمية للتطوير والتمويل العقاري
49,982 
     991 

29,687 
  594        

 المطالبات
 البنك السعودي البريطاني(ساب)  

 شركة أمالك العالمية للتطوير والتمويل العقاري
13,970 

 - 
14,312 
-  

 ) 2(تكاليف االكتتاب 

  وكالة ساب للتأمين المحدودة  
12,087 

 
12,780 

   )3دراة صناديق استثمارية (إ
 HSBC 542,646 509,613 العربية المحدودة السعودية 

 عمولة إعادة التكافل 
 منشآت مدارة، مدارة بصورة مشتركة أو يمارس عليها  تأثيراً   
 ة التامينللوساط HSBC  هاماً من قبل الجهات ذات العالقة 

 
- 

 
1,623 

 )4المصاريف األخرى (

  البنك السعودي البريطاني (ساب)  
 

 
 

 4,418 5,670 تكلفة صيانة أجهزة تقنية معلومات   -  
 1,498 730 النفقات العامة  -  
 
 

تنفيذيين بمن فيهم ال من كبار 5ما حصل علية  دارةمجلس اإلأعضاء  (لایر سعودي)م 2012
 المستقلين تنفيذيينالغير  تنفيذيينال الماليرئيس الالرئيس التنفيذي و

 3,571,238 - - - رواتب وتعويضات
 - 51,000 - - حضور بدالت

 479,875 360,000 - - مكافآت سنوية
 - - - - برامج حوافز

 - - - - أخرى
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ع جهات  ذات تشتمل اإلشتراكات في الجدول السابق على تفاصيل لعدد من العقود التي كانت الشركة طرفاً فيها م )1(

عالقة. وتشمل عقود تأمين  مختلفة مع  شركة أمالك العالمية للتطوير والتمويل العقاري والبنك السعودي البريطاني 

 (ساب) بقيمة والتي تمت بنفس الشروط المطبقة علي المعامالت مع الجهات اآلخرى.

الة ساب للتأمين المحدودة، و هي شركة ذات تشمل تكاليف اإلكتتاب  " العموالت التي دفعتها الشركة لشركة وك )2(

مسئولية محدودة مملوكة للبنك السعودي البريطاني (ساب). ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في العمل كوكيل تأمين 

 حصري لشركة ساب للتكافل حسب اإلتفاقية المبرمة بين الطرفين. 

ية العربية المحدودة  في ادارة استثمارات حملة وثائق السعود HSBCتتمثل ادارة صناديق االستثمار من قبل شركة  )3(

 التكافل العائلي لالفراد في صناديق االمانة االستثمارية.

تشتمل "المصاريف األخرى" على تكاليف خدمات مختلفة بموجب إتفاقية إدارة مبرمة بين البنك السعودي البريطاني  )4(

بنك السعودي البريطاني (ساب) بتقديم خدمات تشغيلية للشركة بما (ساب) والشركة. وبموجب هذه االتفاقية، يقوم ال

 في  ذلك إستخدام الموجودات الثابتة والبنية التحتية الخاصة بتقنية المعلومات مقابل مبلغ متفق عليه من قبل الطرفين.

 

 : أرصدة الجهات ذات العالقة  2.13

 
 : المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة ) أ

 
 

 نالبيــا
 م 2012

 بآالف الرياالت السعودية
 م2011

 بآالف الرياالت السعودية
 
 المساهمون عمليات التكافل المساهمون عمليات التكافل 

  دارة، وكبار موظفي اإلدارةمساهمون، وأعضاء مجلس اإل

470 - 
 

3,270 - 
منشآت مدارة، مدارة بصورة مشتركة أو منشآت يمارس  

 348 - 368 110 بل الجهات ذات العالقةعليها تأثيراً هاماً من ق

 348 3,270 368 580 المجموع
 
 

 : المبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة ) ب

  
 يتم السداد نقداً. وسإن األرصدة القائمة بتاريخ إعداد القوائم المالية غير مضمونة وغير مرتبطة بعموالت.  -

 جنب مخصص لالنخفاض في القيمة بتاريخ إعداد القوائم المالية. لم ي -

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

 فيه الجهة ذات العالقة.

 

 

 

 
 البيــان

 م 2012
 بآالف الرياالت السعودية

 م2011
 بآالف الرياالت السعودية

عمليات  المساهمون عمليات التكافل 
 المساهمون التكافل

، وكبار موظفي دارةمساهمون، وأعضاء مجلس اإل
 - 1,043 35 131 دارةاإل

منشآت مدارة، مدارة بصورة مشتركة أو منشآت  
 1,120 - - - يمارس عليها تأثيراً هاماً من قبل الجهات ذات العالقة
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 : النظاميةالمدفوعات  - 14
 

 وك�ذلك المس�تحقة والض�ريبة الش�رعية الزكاة من جلها في م2012خالل الشركة على المستحقة النظامية المدفوعات تتشكل

 تمثل والتي يةجتماعاإل للتأمينات العامة للمؤسسة المدفوعة المبالغ وكذلك شرافيةاإل للجهات تدفع التي شرافاإل تكاليف في

 : النظامية المدفوعات بكل إيضاح والتالي الشركة، في للعاملين التأمين شتراكاتإ

 م2011 م2012 البيان
 3,965,498 4,067,268 الزكاة

 2,222,408 1,141,612 الضريبة المستقطعة
 767,688 1,130,982 ضريبة الدخل

 1,772,463 1,105,414 التأمينات اإلجتماعية
 2,200 2,200 الهيئة العامة لإلستثمار

 10,000 10,200 الغرفة التجارية
 508,419 464,014 مؤسسة النقد العربي السعودي

 9,248,676 7,921,690 المجمـوع
 

أعضاء مجلس اإلداره و كبار التنفيذيين و أقربائهم في أسهم أو أدوات دي�ن  إلىوصف ألي مصلحة تعود  - 15

 :  الشركة
 

أس�هم  لم تتلق الشركة خالل العام أي اشعارات من المساهمين أو األشخاص ذوي العالقة بخصوص تغي�ر نس�بة ملكي�تهم ف�ي

تعليمات اإلفصاح التي استندت عليها قواع�د التس�جيل واإلدراج الص�ادرة م�ن هيئ�ة الس�وق ه تالشركة وذلك حسب ما تتضمن

المالية، وتوض�ح الج�داول التالي�ة وص�فاً بالمص�الح الت�ي تع�ود لكب�ار المس�اهمين وألعض�اء مجل�س اإلدارة وكب�ار التنفي�ذيين 

 أسهم وأدوات الدين: بالشركة وأزواجهم وأبناءهم القصر في

 

  م :2012خالل العام  دارةأعضاء مجلس اإل 1.15

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

 نسبة الملكية عدد األسهم ملكيةنسبة ال عدد األسهم نسبة الملكية عدد األسهم
 % 0.00 0 % 0.00 0 % 0.00 0  بحراوي عبدالوهاب فؤادالسيد 

 % 0.00 0 % 0.00 0 % 0.00 0 ديفيد ديوالسيد 
 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 السيد هاربل كارلكت

 % 0.00 0 % 0.00 1,105 % 0.00 1,105  الهويش إبراهيم عبد هللالسيد 
 % 0.00 0 % 0.00 1,000 % 0.00 1,000 الحقيل عبدهللا حسامالسيد 
 % 0.00 0 % 0.00 1,000 % 0.00 1,000 البورشيد أحمد يوسفالسيد 
 % 0.00 0 % 0.00 0 % 0.00 0 نجم كمال الدين ماجدالسيد 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 السيد زين الدين أسحاق
 % 0.00 0 % 0.00 0 % 0.00 0 وسال*خارات السيد ف

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 السيد بروس هاو*

 م.2012ام خالل الع إستقال من عضوية المجلس *
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  : كبار المسئولين التنفيذيين  2.15

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

 نسبة الملكية عدد األسهم نسبة الملكية عدد األسهم نسبة الملكية عدد األسهم
 % 0.00 0 % 0.00 0 % 0.00 0 السيد محمد الدويس

 % 0.00 0 % 0.00 0 % 0.00 0 أدريان فالورزالسيد 
 % 0.00 0 % 0.00 0 % 0.00 0 الهبيلي حسين أحمدالسيد 

 

   الش�ركة  وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التص�ويت تع�ود ألش�خاص (ع�دا أعض�اء مجل�س إدارة - 16

 كبار التنفيذيين و أقربائهم) قامو بإبالغ الشركة : و 
 

 : كبار المساهمين

 عود له المصلحةاسم من ت
 صافي التغيير خالل العام نهاية العام بداية العام

عدد  لملكيةانسبة  عدد األسهم نسبة الملكية عدد األسهم
 نسبة الملكية األسهم

 %0.00 0 %32.50 11,050,000 %32.50 11,050,000 (ساب) البنك السعودي البريطاني
 %0.00 0 %31.00 10,540,000 %31.00 10,540,000 بي في القابضة HSBCمجموعة 

 
  : للمجلس أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة - 17

 
 دارة :مجلس اإل تشكيل  1.17
 عض�وينم�نهم  ،س�نوات ميالدي�ة 3ي�تم انتخ�ابهم وتعيي�نهم ل�دورة م�دتها  ) أعض�اء8ثماني�ة ( م�ن الشركة إدارةمجلس  يتشكل

 يك�ونبحي�ث  ،بينهم�ا فيم�ا وعض�واً واح�داً  )HSBC(مجموعة  يمثالن نوعضوي ،(ساب) البنك السعودي البريطاني يمثالن

 ،األعض�اء المس�تقلين م�ن ) أعضاء المكملين للمجل�س ه�م3( ـو ال، أعضاء )5عدد األعضاء الممثلين ألشخاص إعتباريين (

بحس�ب م�ا م م م�ن األعض�اء التالي�ة أس�ماؤهم وال�ذين ص�نفت عض�ويته 31/12/2012ويتشكل مجلس إدارة الشركة كما في 

 ) من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية: 2جاء في المادة (
 

 أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاليين: -1

 أسم عضو مجلس اإلدارة
الشركات المساهمة  األخرى خالف الشركة  العضوية تصنيف

التي يشغل عضو المجلس عضوية مجلس 
 تنفيذي غير تنفيذي مستقل إدارتها

 (ساب) البنك السعودي البريطاني  √  (رئيس مجلس اإلدارة) السيد فؤاد عبد الوهاب بحراوي

 (ساب) البنك السعودي البريطاني   √  السيد ديفيد ديو

   √  نجم كمال الدين السيد ماجد

    √ البورشيد أحمد السيد يوسف

   √ الهويش ابراهيم السيد عبد هللا

ير والتمويل وطتلة لشركة أمالك العالمي -
 ي العقار

 شركة إتقان كابيتال -

 شركة اإلتفاق للصناعات الحديدية -

    √ الحقيلعبدهللا السيد حسام 

   √  السيد زين الدين إسحاق

   √  السيد هاربل كارلكت
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 ات مجلس اإلدارة:إجتماع 2.17

) إجتماع��ات، ويب��ين الج��دول الت��الي بيان��ات لك��ل اإلجتماع��ات وس��جل 4م عق��د مجل��س إدارة الش��ركة ( 2012خ��الل الع��ام 

 حضور األعضاء:

 
 اإلدارة:لجان مجلس  3.17

ن اللج�ان، فق�د تشكيل عدد مناسب مقيام مجلس اإلدارة ب تتطلبوالتي انسجاماً مع الضوابط اإلشرافية ونظام الشركة األساسي 

، واللجن�ة التنفيذي�ة ، والت�الي ) لجان رئيسية وهي لجنة المراجعة، ولجن�ة الترش�يحات والمكاف�آت3شكل مجلس إدارة الشركة (

 :وبيانات تشكيلها واجتماعاتهاوصف بتلك اللجان ومهامها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عضو المجلس
 م2012اإلجتماعات المنعقدة خالل عام 

مجموع 
 الرابع لثالثا الثاني األول مالحظات الحضور

22/04 07/08 15/10 11/12 
  4 √ √ √ √ بحراويعبد الوهاب  فؤادالسيد 

  3 √ √ √ × السيد ديفيد ديو
  4 √ √ √ √ البورشيد أحمد يوسفالسيد 
  4 √ √ √ √ الهويش إبراهيم عبد هللالسيد

  4 √ √ √ √ نجم كمال الدين ماجدالسيد 
  3 √ √ × √ الحقيل عبد هللا حسامالسيد 

 معين  1 × √ ليس عضواً بعد زين الدين أسحاق
 م07/08/2012بتاريخ 

معين بتاريخ  2 √ √ ليس عضواً بعد هاربل كارلكت
 م07/08/2012

 مستقيل 0 ليس عضوا × × السيد بروس هاو
 م07/08/2012بتاريخ 

 مستقيل 2 ليس عضوا √ √ وسالخارات السيد فا
 م07/08/2012بتاريخ 

  %87 %100 %75 %75 ورنسبة الحض

 أعضاء مجلس إدارة الشركة المستقيلين -2

 أسم عضو مجلس اإلدارة
الشركات المساهمة  األخرى خالف الشركة  العضوية تصنيف

التي يشغل عضو المجلس عضوية مجلس 
غير  مستقل إدارتها

 تنفيذي تنفيذي

   √  واالسيد بروس ه

   √  وسالخارات السيد ف
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 : ةــة المراجعـلجن ) أ

 
وفقاً تهتم اللجنة ، ووالعضوين اآلخرين من خارج المجلسستقل م إدارةأعضاء أحدهم عضو مجلس ) 3(من  تتكون اللجنة

) الت�ي أقرته�ا الجمعي�ة العام�ة للش�ركة ختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عض�ويتهم وأس�لوب عمله�مإقواعد لما تضمنته (

الت�ي يح�ددها  امم�دى فاعليته�ا ف�ي تنفي�ذ األعم�ال والمه�المراجع�ة الداخلي�ة ف�ي الش�ركة والتحق�ق م�ن  إدارة باإلشراف على

التوصية لمجلس للمالحظات الواردة فيها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية وإنفاذ اإلجراءات التصحيحيه وتقييم و المجلس

ي عم�ل خ�ارج نط�اق أعتماد إهم وأعمالستقالليتهم ومتابعة إابهم والتأكد من أتعبتعيين المحاسبين القانونيين وتحديد  دارةاإل

قب��ل  الس��نويةو ةعل��ى الق��وائم المالي��ة ومتابعته��ا ودراس��ة الق��وائم المالي��ة الرب��ع س��نويمالحظ��اتهم وك��ذلك المراجع��ة  أعم��ال

حولها، وقد عقدت اللجنة خ�الل الع�ام والتوصيات  بداء الرأيإوالسياسات المحاسبية المتبعة و دارةمجلس اإل ىعرضها عل

 ) إجتماعات وفقاً للتالي:5م (2012

 

 الصفة عضو اللجنة
 م2012جتماعات خالل عام اإل

 الخامس الرابع الثالث الثاني األول مجموع الحضور
03/03 14/04 10/07 14/10 10/12 

 4 √ √ × √ √ رئيس السيد عبد هللا إبراهيم  الهويش
 4 √ √ √ × √ عضو كيال عبد العزيز وليدالسيد 
 4 √ × √ √ √ عضو وهيبة عبد السالم ساميالسيد 
 

 : ة التنفيذيةللجنب) ا

 
 ة العمل ورفعه�ا لمجل�س اإلدارةتهتم بمراجعة إستراتيجي) أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة و3تتشكل اللجنة التنفيذية من (

   ، وايض�اً مراجع�ة إعتم�اد العق�ود حس�ب تف�ويض مجل�س اإلدارةو مراجعة وإعداد التوصيات لخطة العمل السنوية، و ك�ذلك 

وقد عقدت اللجنة خ�الل الع�ام   .دارةأخرى يكلفها بها مجلس اإل أعمال  التشغيلية، وأي عمالعن األو تقييم الخسائر الناتجة 

  ) إجتماعات وفقاً للتالى:7م (2012

 

 الصفة عضو اللجنة
مجموع  م2012اإلجتماعات خالل عام 

 السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول الحضور
06/02 22/04 17/06 05/08 14/10 18/11 10/12 

 7 √ √ √ √ √ √ √ رئيس البورشيد أحمد يوسفالسيد 
 7 √ √ √ √ √ √ √ عضو نجم كمال الدين السيد ماجد

 1 × × √ ليس عضوا بعد عضو السيد زين الدين أسحاق
 4 لم يعد عضوا  √ √ √ √ عضو وسالخرات السيد فا
 

 : لجنة الترشيحات والمكافآتج) 

 

و مس�ئوليات اللجن�ة  ) أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين والمستقلين وتتضمن مهام3ة من (تتشكل اللجن

الت��ي أقرته��ا  ختي��ار أعض��اء لجن��ة الترش��يحات والمكاف��آت وم��دة عض��ويتهم وأس��لوب عمله��مإقواع��د وفق��اً لم��ا ورد ف��ي 

ار التنفيذيين والتأكد من نزاه�ة و كب دارةلس اإلح لعضوية مجعتماد السياسات والمعايير للترشإالجمعية العامة للشركة 

حتياج�ات المطلوب�ة م�ن مه�ارات و ق�درات ألعض�اء س�نوية لإل ب�إجراء مراجع�ةلك تق�وم اللجن�ة عضاء المجلس و ك�ذأ

ورف�ع توص�يات ب�التغييرات  دارةستقاللية األعضاء المستقلين، ومراجع�ة هيك�ل مجل�س اإلإ، والتأكد من دارةمجلس اإل
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قت��راح معالجته��ا ووض��ع سياس��ات التعويض��ات إجراؤه��ا و تحدي��د جوان��ب الض��عف والق��وة ف��ي المجل��س وإالت��ي يمك��ن 

) إجتماعات وفقاً 3م (2012دارة و كبار التنفيذيين، وقد عقدت اللجنة خالل العام والمكافآت لكٍل من أعضاء مجلس اإل

  للتالى:
 

 تصنيف عضو المجلس 
 العضوية

 م2012اإلجتماعات خالل عام 
 الثالث  الثاني األول موع الحضورمج

12/03 07/08 10/12 
 3 √ √ √ رئيس بحراوي عبد الوهاب فؤادالسيد 

 3 √ √ √ عضو السيد ديفيد ديو
 1 × × √ عضو حسام عبد هللا الحقيلالسيد 

 
 

 : العقوبات والجزاءات والقيود النظامية - 18
 

م ل�م 2012اإلشرافية، وخالل العام والتعليمات الصادرة عن الجهات م واللوائح ها وفق ما تقتضيه النظأعمالتمارس الشركة 

 أو قيود نظامية على الشركة من قبل أي جهة إشرافية أو تنظيمية. تفرض أي عقوبات أو جزاءات

 

 : حوكمة الشركة - 19
 

جل���س اإلدارة بت���اريخ ت���م إق���راره م���ن قب���ل مال���ذي بإص���دار دلي���ل حوكم���ة الش���ركة  م2012قام���ت الش���ركة خ���الل الع���ام 

  الموافقة علي�ه م�ن قب�ل الجمعي�ة العام�ة الغي�ر عادي�ة الت�ي ُعق�دت بت�اريختمت و م13/12/2011هـ الموافق  18/01/1433

ليك�ون إط�اراً منظم��اً لتفعي�ل جوان�ب الحوكم��ة الت�ي تنهجه��ا وق��د ت�م إع�داد ال��دليل  م .22/04/2012ه�ـ المواف�ق  1/6/1433

ت�وائم ي س�يراعى مراجعته�ا م�ن ح�ين آلخ�ر لتوالتلتنظيمية الصادرة من قبل هيئة السوق المالية على ضوء القواعد ا الشركة

  المتبعة. والتطبيقات وأفضل السياسات

المحتم�ل تع�ارض المص�الح معالج�ة وقد إشتمل هذا الدليل على مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة واللجان التابعة ل�ه وسياس�ة 

 والجمعيات العمومية. وأصحاب المصالح ساهمينواإلفصاح وما يختص بحقوق الم

الئحة حوكمة الشركات الصادرة من قواعد تلتزم بكافة األحكام والتوجيهات اإللزامية التي تضمنتها بشكل عام فأن الشركة و

اإلرش�ادي  بغالبي�ة األحك�ام ذات الط�ابعالشركة . كما تلتزم في دليل حوكمة الشركةنها يتضمالتي جرى هيئة السوق المالية و

 بإستثناء األحكام التالية :
 

 أسباب عدم التطبيق نص المادة رقم المادة في الالئحة

 / فقره هـ 10المادة 

 

هل ُوضعت سياسة مكتوبة تنظم العالقة 
مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم 
وحفظ حقوقهم، بحيث تغطي هذه 

  -اآلتي: –بوجه خاص   –السياسة 
 تماعية.مساهمة الشركة اإلج -5

مساهمات  عامة تعالج وتحكم قامت الشركة بوضع سياسة
جنة المختصة لالشركة اإلجتماعية ويجري دراستها من قبل ال

 . عرضها علي مجلس اإلدارة إلقرارهاتمهيداً ل
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المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية : -20  
 

أظه�رت أن  ام، كم�2012الش�ركة خ�الل ع�ام  ته�اأنتهجالرقابة الداخلي�ة الت�ي  أكدت نتائج المراجعة السنوية فاعلية إجراءات

نظام الرقابة الداخلية والتحكم بالمخاطر الذي تطبقه ساب للتكافل أع�د عل�ى أس�س س�ليمة وت�م تنفي�ذه بكف�اءة وفعالي�ة لض�مان 

تقييم تكامل وكفاية ه�ذا النظ�ام بش�كل دوري . مصداقية التقارير المالية والتوافق مع اللوائح المطبقة . وتقوم لجنة المراجعة ب

ويسعى نظام الرقابة الداخلية الذي تشرف علية إدارة المراجعة الداخلية إلى توفير ضمان بأن وسائل ال�تحكم والرقاب�ة داخ�ل 

ختل�ف ويتم ذلك عن طريق مراجع�ة م الشركةكافية لتحقيق أهداف  الحوكمةالشركة مناسبة للحد من المخاطر، وأن عمليات 

العمليات التشغيلية بما فيها مراجعة المطالبات وتقديم تقارير تفصليه بشكل دوري  للجنة المراجعة وتصورات إدارة الشركة 

 .للحلول المقترحة، وأخطار المجلس بشأنها
 

 مراقبي الحسابات الخارجيين : - 21
 

 )ك�ي ب�ي إم ج�ي( ك�ل م�ن تع�ين ىم عل�22/04/2012هـ الموافق  01/06/1433وافقت الجمعية العامة التي عقدت بتاريخ  

بن�اء  2012الحس�ابات الخ�ارجيين ع�ن الس�نة المالي�ة  يالفوزان والسدحان وشركة الدار لتدقيق الحسابات للقي�ام ب�دور مراقب�

قب�ل انته�اء توص�ية بإس�تبدالهما أو أح�د منهم�ا ص�در أي تول�م على توصية لجنة المراجعة بعد عرضها على مجل�س اإلدارة. 

 م . 2012لم يتضمن تقرير المحاسبيين القانونيين أي تحفظات على القوائم المالية السنوية للعام  و. فترة المعين من أجلهاال
 

  : التأكيدات واإلقرارات - 22
 

 -: هتؤكد شركة ساب للتكافل أن 1.22

 . م2012العام في أية قروض خالل  الشركة  لم تدخل ·

 و تنشئ أي احتياطيات لمزايا الموظفين.أ إستثماراتأية  الشركةلم توظف  ·

لم تقم الشركة بإصدار أو منح أي أدوات دي�ن قابل�ة للتحوي�ل أو أي أوراق مالي�ة تعاقدي�ة أو م�ذكرات ح�ق أكتت�اب          ·

 م.2012أو حقوق مشابهة خالل السنة المالية 

ابلة للتحويل إلى اس�هم، أو حق�وق لم تقم الشركة بإصدار أو منح أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين ق ·

 .خيار أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة

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

 

ومن كافة  التامة معرفتهحسب  واألخرى ذات العالقة  جهاتين والللمساهم دارةكما ويؤكد مجلس اإل 2.22

 -يلي:النواحي المادية ما 

 بالشكل الصحيح.أعدت سجالت الحسابات  أن ·

 .بفاعليةونفذ أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة  ·

 أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركه على مواصلة نشاطها. ·

م  أي عقد كانت الشركة طرفاً فية و توجد أو كا ن�ت توج�د في�ة مص�لحة جوهري�ة آلي 2012ال يوجد خالل العام  ·

ن أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو ألي شخص ذي عالقة بأي م�نهم. م�ا ع�دا م�اتم م

 ذكرة في تبيان المعامالت مع الجهات ذات العالقة في هذا التقرير. 
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 : ةــــــــالخاتم
 

، ولجميع المساهمين الك�رام عزاء على ثقتهمكافل عن شكره وتقديره لعمالئه األشركة ساب للت إدارةيعرب مجلس 

 إدارةالذين كانوا الدافع ف�ي إس�تمرار الش�ركه ونجاحه�ا، كم�ا يس�جل المجل�س تق�ديره لجمي�ع منس�وبي الش�ركة م�ن 

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