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 م2019 تقرير مجلس اإلدارة لعام 

 

  ديسمبر  31يسر مجلس إدارة شركة ساب للتكافل أن يقدم للسادة المساهمين الكرام التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 

 يوتقرير مراقب المدققةلية وأنشطة التشغيل واإلفصاحات، ومرفقاً به القوائم المالية متضمناً أهم التطورات والنتائج الما، 2019

 الحسابات الخارجيين.

 

 المقــدمــة

هـ الموافق 18/9/1427بتاريخ  60شركة ساب للتكافل هي شركة سعودية مساهمة تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم م/

هـ الموافق 27/4/1428( بتاريخ 108ية األولى بعد صدور القرار الوزاري رقم )م. وقد باشرت الشركة سنتها المال11/10/2006

تجاري رقم السجل التأسيس الشركة. وتعمل الشركة في المملكة العربية السعودية بموجب  علىم بالموافقة 15/5/2007

 5/20079ي السعودي رقم م، وترخيص مؤسسة النقد العرب6/6/2007هـ الموافق 20/05/1428بتاريخ صادر ال 1010234032

 للحماية واالدخار والتأمين العام،م، والذي يخول الشركة ممارسة أنشطة التأمين 11/9/2007هـ الموافق 29/8/1428وتاريخ 

 م لمدة ثالث سنوات.03/05/2019 هـ الموافق28/08/1440 تم تجديده اعتباراً منالذي و

رياالت  10سهماً بقيمة اسمية وقدرها  34,000,000سعودي مقسم إلى  لاير 340,000,000يبلغ رأس مال الشركة المدفوع  

، بعدد HSBCسعودية للسهم الواحد. وقد اكتتب المساهمون المؤسسون البنك السعودي البريطاني )ساب( ومجموعة 

وقدرها  -من رأس مال الشركة، وتم طرح األسهم المتبقية  %65سهماً مقابل اشتراكات نقدية ويمثل ذلك  22,100,000

لإلكتتاب العام من خالل طرح أولي إستمر خالل الفترة من  - من رأس مال الشركة %35سهماً وتمثل نسبة  11,900,000

رياالت سعودية للسهم  10م بسعر عرض وقدره 26/3/2007هـ الموافق 8/3/1428م حتى 17/3/2007هـ الموافق 27/2/1428

لاير  12.50م  بسعر 8/8/2009هـ الموافق 17/8/1430اهمين المسجلين كما في الواحد، والحقاً من خالل إصدار حقوق للمس

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

والشركات التابعة لها الرغبة في بيع حصتهم المملوكة لهم والتي  HSBC م أبدى الشريك مجموعة2017أغسطس  20وبتاريخ 

من إجمالي رأس مال الشركة لصالح البنك السعودي البريطاني )ساب(، وقد أعلن  %32.5سهم أي ما نسبته  11,050,000تبلغ 

 .م20/08/2017البنك والشركة للجمهور عن هذه الرغبة خالل موقع تداول بتاريخ 

لبنك لصفقة شراء كامل حصص م أعلن كل من البنك السعودي البريطاني )ساب( والشركة عن إتمام ا2017نوفمبر  23وبتاريخ 

م، وذلك بعد 2017نوفمبر  23هـ الموافق 1439ربيع األول  05في أسهم شركة ساب للتكافل بتاريخ يوم الثالثاء  HSBC مجموعة

ائح حصول البنك على موافقة الجمعية العامة العادية للبنك والموافقات اإلشرافية الالزمة، ومن أن تسوية ثمن الشراء ستتم وفقاً للو

 .واإلجراءات ذات العالقة

سهم من اسهم الشركة البالغ  22,100,000وبإتمام هذه الصفقة، فقد اصبح البنك السعودي البريطاني )ساب( يملك مامجموعه 

من رأس مال ساب للتكافل، وقد تم بعد الحصول على موافقة الجهات اإلشرافية  %65سهم اي ما نسبته  34,000,000عددها 

م االساسي للشركة بما يعكس هذا األمر والذي جرى عرضه على الجمعية العامة غير العادية للشركة التي عقدت بتاريخ تعديل النظا

 م.2018يناير  09
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تقدم ساب للتكافل مجموعة واسعة من منتجات الحماية العائلية والحماية العامة المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية لتفي 

أو ئها من األفراد والشركات، وتمارس الشركة أعمالها وأنشطتها في المملكة العربية السعودية، وليس لها أي نشاط عمال حتياجاتاب

 كما أن الشركة ال تمارس أي أنشطة خارج المملكة العربية السعودية. ،أخرىشركات تابعة أو مؤسسات 

تحديات وصعوبات مما انعكس تكافل للشركة ساب واجهت  فقدبين أوائل الشركات التي تم ترخيصها في السوق،  كونها من بالرغم

 :ومن هذه الصعوبات والتحديات على سبيل المثال ال الحصر ،نتائجهاأدائها وسلبا على 

 الحدة التنافسية لسوق التامين 

  العامةاالقتصادية التحديات 

  وقد كان لهذا اإليقاف  2018من عام حتى نهاية الربع األول  2017اإليقاف الذي تعرضت له الشركة في أواخر عام

 .أصحاب األقساط التأمينية الكبيرةالعمالء أضراراً كبيرةً على الشركة حيث سبب خسارة لعدد ال يستهان به من 

 .التركيز على قنوات بيع محدودة 
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 أهم التطورات خالل العام .1

 التطورات الرئيسية

، بما في ذلك 2030تكافل جهودها على تطبيق المبادرات ذات الصلة برؤية للست شركة ساب تماشياً مع استراتيجية الشركة، كر

إعادة تهيئة البنية التنظيمية والخدمات والمنتجات المطروحة للعمالء، ويأتي ذلك في سبيل تطوير أطر التعاون وضمان انسيابية 

الرقمية االستراتيجية الضرورية لتلبية احتياجات العمالء األعمال المشتركة مع بنك ساب والتي تهدف إلى تحقيق المبادرات 

 المتزايدة.

منتج اإلدخار الميسر إلى قائمة منتجاتها بهدف  إعادة إطالق م2019تكافل خالل العام للوفي ذلك السياق، بادرت شركة ساب 

دوات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن مساعدة العمالء على التخطيط المالي طويل األجل لمدخراتهم، مما يمثل أداة هامة من أ

بالنسبة منتجات االدخار الحالية بهدف تحسين القيمة مقابل المال  رسومهيكل  وقد قامت الشركة أيضا بمراجعة. 2030رؤية 

  وتسهيل ثقافة االدخار. ،لمنتجاتها

، واستكشاف سوق إعادة التأمين درات االكتتابالل االستثمار في البنية التحتية، وتعزيز قعززت الشركة قدرة المبيعات من خوقد 

ويجري تطوير المنتجات  ،الجديد وملء الوظائف الرئيسية ذات الصلة مع التركيز على استكشاف القطاع غير المستغل من السوق

 .لدعم اإلطار المحسن للمبيعات

حيث تم  ،نى على تلبية المعايير المطلوبة للعمل في السوقالشركة اهتماماً بالغاً بتحسين البيئة التنظيمية، والتركيز كحد أد كما تبدي 

إنجاز الكثير من المهام من أجل تعزيز أطر عمل الشركة فيما يتعلق بإدارة المخاطر والحوكمة وااللتزام بمكافحة الجرائم المالية 

 .العمالء ومتطلبات إطار األمن السيبراني خدمةوفيما يخص أيضاً 

 تأهيل الموظفين . 2

على سبيل المثال ال  ،. ويشمل ذلكموظفيهافيما يخص  للتكافلساب ء القدرات هو أحد الموضوعات الرئيسية إلستراتيجية بنا

، شهادات مهنية في التأمينلموظفيها الموهوبين الفرصة للحصول على  للتكافلساب توفر  ،تطوير التعلم والمواهب. لذلك ،الحصر

 كادر وظيفيرفة التأمينية للموظف والتي ستساعد في تنويع األعمال الحالية وكذلك تطوير تعمل هذه البرامج على تعزيز المعو 

 بل ربما األهم من ذلك هو االحتفاظ بالموظفين الموهوبين. ،. ليس ذلك فحسبلإلحالل الوظيفيسعودي للمساعدة في بناء خطتنا 

 :شهادات التأمينبرامج 

 شهادات التأمين المهنية 

 بلوم التأميند 

 مالة جمعية االكتواررين ز(ASA) 

مثل إدارة المخاطر والتأمين ومعايير التقارير المالية الدولية  ،هذا باإلضافة إلى برامج التدريب األخرى إلدارات الشركة المختلفة

(IFRS وتحليل البيانات وتقنيات اإلبالغ عن األعمال والتحليل المالي والتنبؤ واالستجابة للحوادث والتواصل )األزمات  لخال

 حضور بما في ذلك ،المطالبات والحسابات وإدارة االستثمار و المرأة تطويربرنامج و  البشريةإدارة الموارد وواالمتثال 

وأفضل الممارسات  واستكشاف أحدث التوجهات ،موظفينالمؤتمرات وورش العمل داخل وخارج المملكة من أجل تعزيز خبرة ال

 في جميع المجاالت ذات الصلة.

 إستراتيجية العمل  .3

وبرامج تالئم األفراد والشركات وقد تحقق ذلك من خالل مواصللة اإلسلتثمار فلي البنيلة على تقديم خدمات  تعمل شركة ساب للتكافل

. وتهللدف نطاقللات العمللل الرئيسللية فللي سللاب الحمايللة واإلدخللارتللأمين تيجية لاالتحتيللة األساسللية للعمللل فللي مختلللف المجللاالت اإلسللتر

افل إلى تعزيز الخدمات المالية التي تقدمها إدارات الخدمات الشخصية وإدارة الثروات والخدمات المصرفية التجارية ببنك ساب للتك

الوسلطاء التجاريلة ملن خلالل الخلدمات وكذلك مبيعات التجزئلة و من خالل تقديم خدمات تكافل متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية

  .اإلنترنت وعبر 
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 ط المستقبلية. الخط4

 :تضمنت الخصائص الرئيسية للخطة على البنود التالية

  المقدم الرائد لحلول التامين اإلدخاري المرتبط بإدارة الثروات الشخصية بالمملكة العربية  للتكافلأن تصبح شركة ساب

  .السعودية من خالل قنوات وفروع بنك ساب

  جدد في جميع أنحاء المملكة.زيادة قنوات التوزيع من خالل التوقيع مع وسطاء 

 في سوق التكافل العائلي بالمملكة العربية السعودية الرائدة الشركة كونأن ت. 

 إستمرار اإلستثمار في التقنية والقنوات الرقمية لتعزيز تجربة العمالء. 

 .فتح قنوات البيع المباشر للعمالء من الشركات في جميع أنحاء المملكة 

 توقيع مع منصات البيع الرقمية التابعة لوسطاء التأمين المرخصينقمية من خالل الرتحسين قنوات التوزيع ال. 

 في الحث على  اإلستمرار في توعية المجتمع بأهمية برامج اإلدخار المبكر وذلك في سياق جهود مؤسسة النقد العربي السعودي

 .المالي المبكر بالمجتمع السعودي تخطيطتعزيز ثقافة ال

  مين قطاع األعمال وحماية الموظفينأالتجارية بحلول مبتكرة لتتعزيز الخدمات. 

  والمتمثلة في معاملة العمالء بشكل منصف وأيضاً بالقواعد واألنظمة وحماية سرية  للتكافلاإللتزام التام بمعايير ساب

 .المعلومات

 التركيز المستمر على فعالية العمليات وأيضاً الفعالية التنظيمية للشركة. 

  لى سبيل المثال ال الحصر الحمايةعروض المنتجات بإدخال منتجات التكافل العامة والعائلية الجديدة التي تشمل عتحسين 

 الهندسية واألمراض الخطيرة.

 الحفاظ على نهج استراتيجي محافظ إلدارة المخاطر. 

  السعوديمع لوائح مؤسسة النقد العربي  شياً الجريمة المالية تممكافحة اتقوية ضوابط وتعزيز. 

  أفضل مكان للعمل جعل الشركةواالحتفاظ بها من خالل وتنميتها جذب المواهب. 

 قطاعات العمل الرئيسية .5

 يلي:  كماوفقاً لعمالء الشركة  قطاعين رئيسيينعمل الرئيسية بالشركة الى تصنف قطاعات ال

 األفرادجات تمن (أ

وقد والرعاية.  ،االستثمار ،مالتعلي التقاعد،، الميسر إلدخارئنا من األفراد: امنتجات التكافل العائلي الفردي التالية لعمال تقدم الشركة

لغرض أو تأمين التقاعد المريح أو في تعليم أطفالهم  اإلدخارمثل  ،حتياجات المختلفة للعمالءإللتلبية ا تلك المنتجاتتم تصميم 

 ،دخارة الدائمة لحامل الوثيقة. باإلضافة إلى خطط الحماية واإلاإلعاقأو االستثمار وفي نفس الوقت توفير الحماية في حالة الوفاة 

 .الذي يغطي المبنى ومحتوياتهالمنزل وبرنامج السفر والحوادث الشخصية  برامجالتكافل العامة مثل  برامجنوفر أيًضا العديد من 

 الشركاتمنتجات  (ب

ذلك تأمين  بما في ،من المنتجات لحماية مصالحهم التجاريةتقدم الشركة مجموعة واسعة  ،بالنسبة للعمالء من الشركات والمؤسسات

وتأمين الشحن البحري للواردات والصادرات وكذلك عمليات النقل الداخلي  ،التأمين ضد الحريق، جميع مخاطر الممتلكات

تأمين و ،األمانةضمان تأمين و ،تأمين األموالو ،المسؤولية العامةتأمين و ،والتأمين ضد انقطاع األعمال ،للمنتجات التجارية

أيًضا تكافل رعاية المجموعة وهو منتج يغطي موظفي  الشركةوتقدم لتغطية موظفي العمالء إلخ. الشخصية للمجموعات الحوادث 

مثل  ،للمؤسسات الماليةمحافظ القروض المستحقة من الشركات وأيًضا غطاء ائتمان تكافل مدى الحياة لحماية األنواع المختلفة 

 وقروض بطاقات االئتمان وما إلى ذلك. ،والقروض الشخصية ،عقاريالرهن ال
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 إدارة المخاطر .6

تواصل شركة ساب للتكافل إدارة مخاطرها بطريقة حذرة وفعالة بلالتوافق ملع نطلاق تحملل المخلاطر المعتملد للدى الشلركة. وتعتملد 

المبنيله  للتكافللسلاب ل ادارة المخلاطر واالجلراءات سياسلةواستراتيجية المخلاطر  فعالية إدارة المخاطر في شركة ساب للتكافل على

االطلار اإلشلرافي المبنلي عللى تقيليم  المخلاطر الصلادر علن ولللوائح واألنظملة الصلادرة علن مؤسسلة النقلد العربلي السلعودي  وفقلا

 كذلك أفضل الممارسات الدولية إلدارة المخاطر.  ومؤسسة النقد العربي السعودي 

تشغيلية بما في ذلك كافة جوانب المخاطر ذات العالقة بأعمال الوغير  ةتشغيليالمخاطر جميع الالمخاطر دارة إوتغطي سياسة 

. وتعتمد ساب للتكافل نظاما ًرسميًا إلدارة المخاطر بنطاق عملي مستمر، استباقي، يطبق من خالل أعمال ساب للتكافل، التامين

 وعبر اإلجراءات المعتمدة لديها.

مخاطر في الشركة في مجموعة من السياسات واإلجراءات والضوابط الراسخة المضمنة في الهيكل التنظيمي تتجلى حوكمة ال

قبول المخاطر بما يتناسب مع الرغبة في المخاطرة بفلسفة الشركة  سمحتوقيق األهداف االستراتيجية. الحالي والمصممة لتح

 افق عليها مجلس اإلدارة.والتي و لمخاطرواستراتيجية المخاطر التي أقرتها لجنة ا

يجتمع مجلس اإلدارة ولجانه على أساس ربع سنوي على األقل ويمارسون حيث وتملك شركة ساب للتكافل هيكل حوكمة راسخ، 

على األقل على أساس ربع سنوي وهي ارة المخاطر تجتمع لجنة إد ذلك،. باإلضافة إلى للتكافلساب إشرافهم وتوجيههم إلدارة 

 .أعمال الشركةب الخاصةومراقبة التعرض للمخاطر  مسؤولة عن فهم

مجلس المنبثقة من لجنة المخاطر  من قبل عينةمجهة هو العمل ك "RMC"للتكافل ساب ماع لجنة إدارة مخاطر إن الغرض من اجت

المنبثقة من  ة المخاطرته لجنالستراتيجي على النحو الذي حددإلدارة المخاطر والتوجيه ا للتكافلساب فلسفة  نفيذلت" BRC"االدارة 

في ممارسة سلطاتهم  ،مخاطر لتقديم التوصيات والمشورة إلى كبير مسؤولي المخاطرالتم تأسيس لجنة إدارة وقد . االدارةمجلس 

ساب داخل إلدارة المخاطر  نظيميةوالمبادئ التوالسياسات  ،لمخاطر التي قد ثؤثر على الشركةبإدارة جميع اوتقديرهم فيما يتعلق 

من خالل  اتقاريره ترفعو مجلس االدارةالمنبثقة من  مخاطرالأمام لجنة  لةمسؤو للتكافلساب ل لجنة ادارة المخاطر تبرتعو. تكافللل

 إلى مجلس اإلدارة.لجنة المخاطر 

 المخاطر الرئيسية التي تواجه الشركة في ضوء طبيعة أعمالها وعملياتها

 حوكمة المخاطر

في الشركة في مجموعة من السياسات واإلجراءات والضوابط المعمول بها والتي تستخدم الهيكل المخاطر إدارة تتجلى حوكمة 

المخاطر في قبول المخاطر المحتسبة على دراية بما  في تحملفلسفة الشركة  تعتمدو. التنظيمي الحالي لتحقيق األهداف االستراتيجية

تتعرض الشركة وة المعتمدة والموافق عليها من قبل مجلس االدارة. الخطة االستراتيجيويتناسب مع رغبة الشركة في المخاطرة 

مخاطر عدم التقيد السيولة والعملة وواالئتمان وصول والسوق ادارة مخاطر االوسعر العمولة و التأمينوإعادة  التأمينلمخاطر 

المخاطر بتوفير التوجيهات الضرورية  عن حوكمة مجلس اإلدارة مسؤوالً ويعد التشغيلية.  اإلسالمية والمخاطربمباديء الشريعه 

 . وضعهاتحقيق األهداف التي تم  كافلتساب للات وسياسات المخاطر حتى يتسنى ليوالموافقة على استراتيج

 إدارة المخاطر -تضارب المصالح 

مبدأ " عليها يطبقوبدون تفضيل وأن  تتم بإنصاف العالقةالتأكد من أن المعامالت مع األطراف ذات بمجلس اإلدارة  يقوم

وتحديد معامالت األطراف ذات  التنظيميةتم تطوير السياسة وقد ويتم اإلفصاح عنها في ضوء التوجيهات التنظيمية.  ،"االستقاللية

 . م2019 عام في العالقة
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 هيكل إدارة المخاطر

  اآلتي:ك مخاطردارة الإهذه المخاطر من قبل وإدارة طريقة تقليص والشركة  تشمل المخاطر التي تواجهو

 أمينأ (  مخاطر الت

بشأن أحداث التكافل التي تزيد عن التوقعات. ويمكن أن  للمؤمن لهمالمطالبات الفعلية المستحقة  تمثل المخاطر المتعلقة بتجاوز

من قبل الشركة  يتم مراقبة مخاطر التكافل بانتظاملغ المطالبات أكثر مما هو متوقع. وأن مباأو يحدث ذلك بسبب تكرار المطالبات 

 المتوقعة. التكرار حدودمستوياتها ضمن أن للتأكد من 

المخاطر بتنويع مخاطر الخسائر على المحافظ الكبرى من عقود التأمين حيث أن المحافظ األكثر تنوعا ستكون أقل  يتم الحد منو

المخاطر عن طريق اإلختيار والتطبيق الحذر  الحد منيتم كذلك تأثيرا بالتغير في أي جزء من المحفظة وبالنتائج غير المتوقعة، 

 .أمينوباستخدام ترتيبات إعادة الت والتعليمات المتعلقة بها اإلكتتابإلستراتيجية 

وبالتالي فإنها  وبالرغم من وجود ترتيبات إعادة تأمين لدى الشركة، فإنها غير معفاة من إلتزاماتها المباشرة تجاه حملة الوثائق

 مهاتالتأمين من الوفاء بإلتزام يتمان بشأن عمليات إعادة التأمين المسندة وذلك بقدر عدم تمكن أي من معيدئتتعرض لمخاطر اإل

 .أمينبموجب ترتيبات إعادة الت

تتبنى فلسفة متحفظة في ما يتعلق  مع هدف توفير الضمان من الدرجة األولى والربحية المستمرة للمساهمين، فإن الشركة تماشياً و

قل آلرسة اختبار التحمل سنويًا على ابمما كافلتللساب قوم ت ،إلى ذلك باإلضافة .أمينالتمخاطر وترتيب برامج إعادة كتتاب الإب

والتشغيل ومخاطر  اإلكتتابلتقدير التأثير المحتمل للمركز المالي للشركة في ظل العديد من السيناريوهات التي تغطي مخاطر 

 .ىخرف اآلاطراأل

 بشكل رئيسي داخل حدود المملكة العربية السعودية. أميناجمة عن عقود التالمخاطر الن وتتركز

 التكافل العائلي

يتم إدارة هذه و له.للمؤمن أو مشترك المؤقت( للأو بالنسبة للتكافل العائلي لألفراد، تتمثل المخاطر الرئيسية في الوفاة والعجز )الدائم 

عن الصحة  فصاحهناك مستويات مختلفة للتغطية تشتمل على اإلوالمعالم. ددة فعالة ومح إكتتابل إستراتيجية المخاطر من خال

تقوم الشركة والجيدة، وإجراء استبيان طبي، والحصول على تقارير من األخصائيين / االستشاريين وإجراء فحوصات طبية شاملة. 

 إمكانيةوتحديد  له رجة المخاطر التي يتحملها المؤمن أيًضا بتقييم المعلومات المالية ونمط الحياة والمعلومات المهنية للتأكد من د

 ".قياسيةتصنيفها كـ "حياة 

تعتبر مخاطر الوفاة و. للمشتركالمؤقت( أو بالنسبة للتكافل العائلي للمجموعات، تتمثل المخاطر الرئيسية في الوفاة والعجز )الدائم 

واضحة  إكتتابلدى الشركة إستراتيجية و (،في أماكن العملمثل تواجد الموظفين )مركبة بسبب تركز المخاطرمن المخاطر ال

ضمان الحصول على وعن الصحة الجيدة، وإجراء استبيان طبي  فصاحالمعالم وهناك مستويات مختلفة للتغطية تشتمل على اإل

ل الذي تقوم به تقارير من األخصائيين / االستشاريين، وإجراء فحوصات طبية شاملة. كما تقوم الشركة بدراسة طبيعة العم

 المجموعة، وحجم المجموعة، والسكان حسب المنطقة الجغرافية، والخلفية الثقافية، والعمالة اليدوية / غير اليدوية. 

. وهذا يحمي الشركة من أية آثار عكسية نتيجة تأمينبموجب ترتيبات إعادة  يتم حماية محفظة التكافل العائلي لألفراد والمجموعاتو

 ز. للوفاة / العج

 

لتقدير التأثير المحتمل للمركز المالي للشركة في  آلقلسة اختبار التحمل سنويًا على ابممار للتكافلساب قوم ت ،إلى ذلك باإلضافة

 .خرىاألف اطرظل العديد من السيناريوهات التي تغطي مخاطر التأمين والتشغيل ومخاطر األ
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 التكافل العام 

 

عام قصيرة األجل والتي يتوقع أن ينتج عنها مطالبات قصيرة األجل فقط، وبالتالي فإنه من غير  تقوم الشركة بإصدار وثائق تكافل

تشمل المنتجات الرئيسية ما والمحتمل أن ينتج عنها تغيرات هامة في االحتياطيات. وهذا يساعد في التقليل من مخاطر التكافل العام. 

 يلي:

 

 والحوادث الشخصيةوتوقف االعمال يق كافة مخاطر الممتلكات، ومخاطر الحرمنتجات 

 

وتقوم الشركة باإلكتتاب العمل. بالنسبة لعقود التكافل المتعلقة بالممتلكات، تتمثل المخاطر الرئيسية في اندالع الحرائق والتوقف عن 

 اإلرشادي لإلكتتاب. وشروط إعادة التأمين والدليل في هذه الوثائق حسب المتعارف عليه في اتفاقية

 

تعتبر تكلفة إعادة بناء الممتلكات والقيام وإصدار هذه العقود بالرجوع إلى قيمة االستبدال للممتلكات ومحتوياتها المؤمن عليها.  يتمو

باستبدال المحتويات والوقت المطلوب إلعادة بدء العمليات التي تؤدي إلى توقف العمل بمثابة العوامل الرئيسية التي تؤثر على حجم 

دى الشركة غطاء لو مطالبات.على هذه األضرار وذلك لوضع حد للخسائر المتعلقة بال تأمينى الشركة تغطية إعادة لدوالمطالبة. 

الحد األقصى لصافي االحتفاظ بالشركة فيما يتعلق بالمطالبة وإعادة تأمين لمثل هذا الضرر للحد من الخسائر ألي مطالبة فردية. 

 تيبات إعادة التأمين المعمول بها.يقتصر على مليون لاير سعودي وفقًا لتر

 

. العرضية الحوادثبسبب مؤمن عليهم فإن المخاطر الرئيسية هي الوفاة والعجز لل الشخصية،بالنسبة لعقود التأمين ضد الحوادث 

 .رديةالف حد للخسائر المتعلقة بالمطالبات بموجب اتفاقية تأمين فائض الخسارة وذلك لوضع تأمينلدى الشركة تغطية إعادة و

 الشحن البحريمنتج 

وقوع أضرار على السفن وكذلك الحوادث التي ينتج أو بالنسبة لبرنامج تكافل الشحن البحري، تتمثل المخاطر الرئيسية في فقدان 

 كلي. أو عنها فقدان البضاعة المشحونة بشكل جزئي 

 

تقوم و ين بحيث تغطي الشحن والسفن وخطوط الشحن.تتمثل إستراتيجية التكافل للشحن البحري في التأكد من تنوع وثائق التأمو

 الفردية. من الخسائر الناجمة عن المطالباتوذلك للحد  أمينالشركة بإعادة الت

 

لتقدير التأثير المحتمل للمركز المالي للشركة في قل األبممارسة اختبار التحمل سنويًا على  كافلتللساب  تقوم ،إلى ذلك باإلضافة 

 .ىاآلخرف اطرسيناريوهات التي تغطي مخاطر التأمين والتشغيل ومخاطر األظل العديد من ال

 ر وحجم المطالباتاتكر

أثر تكرار وحجم المطالبات بواسطة العديد من العوامل مثل الكوارث الطبيعية والفيضانات، والكوارث البيئية تييمكن أن 

تقوم الشركة بإدارة هذه ول الشغب المدني وما إلى ذلك. ، واضطرابات الغالف الجوي، وتركيز المخاطر، وأعماإلقتصاديةوا

مطالبات المبالغ لقصى حد أ مبالغ تحمل، حددت الشركة مخاطرها من خالل فرضوكذلك المخاطر من خالل التدابير المبينة أعاله. 

لزالزل وااألعاصير يعتها )استخدام ترتيبات اعادة التامين من اجل الحد من التعرض لالحداث الكارثية بطبو ،عقود معينةعلى 

إن الغرض من استراتيجيات التأمين وإعادة التأمين هو الحد من التعرض للكوارث بناًء على الناجمة عن الفيضانات(. واألضرار 

بحد ويكون ثي واحد، يتمثل الهدف العام حاليًا في الحد من تأثير حدث كارووفقًا لما يقرره مجلس اإلدارة. ورغبة الشركة للمخاطر 

قد  .مليون لاير سعودي 1يكون أيضاً بحد أقصى عائلي تأمين الالوفي حالة العام، تأمين الفي حالة مليون لاير سعودي  1أقصى 

 تقليل الحد األقصى المسموح به بناًء على ظروف السوق وعوامل أخرى.أو يقرر مجلس اإلدارة زيادة 

 تركز أخطار التكافل

يعتبر المبنى  بشكل أساسي حسب قطاع األعمال. وبالنسبة لخطر الحريق والممتلكات أمينالت ارلشركة بمراقبة تركز أخطتقوم ا

. وبالمثل لخطر م إعتبارها جميعاً مكاناً واحداً وما يجاوره من المباني التي من الممكن أن تتأثر بواقعة مطالبة واحدة فيتالمحدد 

تقوم ولة سفينة واحدة تعتبر كخطر واحد أثناء تقييم تركيز المخاطر. ، فإن المخاطر المتعددة المشمولة في رحالشحن البحري

مستويات ل الوصولللحد من  أمينالشركة بتقييم تركيز التعرض لمخاطر التكافل الفردية والتراكمية وتضع سياستها في إعادة الت
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يوضح الجدول تركيز  كما. م2019ديسمبر  31كما في  أمينخاطر التلدى الشركة أي تركيز جوهري لم و ال يوجد مقبولة للشركة. 

 االشتراكات غير المكتسبة وفقاً لقطاعات األعمال في تاريخ إعداد القوائم المالية:والمطالبات القائمة 

 

الف آبالمبالغ ) م2018

 الرياالت السعودية(

إجمالي -لتسويةمطالبات قيد ا

 االحتياطات

التسوية  قيد مطالبات

 صافي اإلحتياطات–

جمالي إ

االشتراكات غير 

 المكتسبة

 صافي االشتراكات غير المكتسبة

 - - 1,059 1,285 عائلي لألفراد

 946 1,431 8,554 38,040 عائلي للمجموعات

 1,650 8,134 3,843 31,861 تكافل عام

 2,596 9,565 13,456 71,186 المجموع

 

 مصادر عدم اليقين في تقدير مبالغ المطالبات المستقبلية

يتعلق المصدر الرئيسي لعدم التأكد من التقدير في تاريخ بيان المركز المالي بتقييم المطالبات المعلقة، سواء تم اإلبالغ عنها أم لم 

المطالبات تطور الرئيسي الذي يستند إليه تقدير االلتزامات هو أن يتم، ويشمل تكاليف تسوية المطالبات المتوقعة. إن االفتراض 

تكاليف المطالبة يتضمن ذلك االفتراضات المتعلقة بمتوسط والمطالبات السابقة. لتطورالمستقبلية للشركة سوف يتبع نمطًا مشابهًا 

تم استخدام أحكام نوعية إضافية لتقييم مدى عدم يو. وتكاليف معالجة المطالبات وعوامل تضخم المطالبة وأرقام المطالبة لكل سنة

 لمرة واحدة؛ التغيرات في عوامل السوق مثل الموقف العام حصل السابقة في المستقبل، على سبيل المثال: حدث توجهاتالإنطباق 

عالجة المطالبات. وإجراءات م وثيقةالمحفظة وشروط ال تنوعوكذلك العوامل الداخلية مثل  الظروف االقتصادية، ،من المطالبة

والتشريعات الحكومية والتي تؤثر على مثل هذه  ةالقضائي حكامأثير العوامل الخارجية مثل األيستخدم الحكم كذلك لتقييم مدى تو

لمبالغ المستحقة لحاملي وثائق التأمين الناشئة عن المطالبات المقدمة ويكون على عاتق االدارة عمل تقدير جوهري على ا التقديرات.

من التحكيم وعدم تستند هذه التقديرات بالضرورة إلى افتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة و. التأمينموجب عقود ب

يتم استخدام األحكام . تقدير المطلوبات ، وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة مما يؤدي إلى تغييرات مستقبلية فياليقين

حدوث لمرة واحدة ، والتغيرات في عوامل الم تطبيق االتجاهات السابقة في المستقبل، على سبيل المثال النوعية لتقييم مدى عد

 السوق مثل الموقف العام من المطالبة والظروف االقتصادية.

 

 حساسية المطالبات

، فهذه المبالغ غير مؤكدة وقد لك. ومع ذكافيةمين القائمة في نهاية السنة بموجب عقود التأ عتقد الشركة أن التزامات المطالباتت

التزامات مطالبات التأمين حساسة إن المالية.  القوائمتختلف المدفوعات الفعلية عن التزامات المطالبات المنصوص عليها في 

على  نتيجة االكتتابعلى صافي قد يؤثر، غيير االفتراضي في نسبة المطالبة، وصافي إعادة التأمينالت ، وحسبلمختلف االفتراضات

 :النحو التالي

 طالبةمعدل صافي المفي  %10 -اثر تغيير +|
2019 2018 

 المبالغ بأالف الرياالت السعودية

 42 48 حوادث ومسئوليات

 280 41 الشحن البحري

 20 95 ممتلكات

 1,149 1,008 مجموعات

الف آب)المبالغ  م2019  

 الرياالت السعودية(

إجمالي  - مطالبات قيد التسوية

 االحتياطات

 قيد مطالبات

صافي -التسوية 

 اإلحتياطات

لي االشتراكات جماإ

 غير المكتسبة
 صافي االشتراكات غير المكتسبة

 - - 1,852 2,595 عائلي لألفراد

 2,823 8,149 9,277 36,897 عائلي للمجموعات

 1,934 7,554 3,517 22,798 تكافل عام

 4,757 15,703 14,646 62,290 المجموع
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 المطالباتحركة 

ن سنوات الحوادث المتعاقبة بتاريخ كل قائمة مركز مالي بما في ذلك يعكس الجدول أدناه، المطالبات المتراكمة المتكبدة لكل سنة م

 الدفعات المتراكمة حتى تاريخه. 

تسعى الشركة إلى االحتفاظ وإن تطور التزامات التكافل يوفر مقياساً لمقدرة الشركة على تقدير القيمة النهائية للمطالبات. 

اجهة التطورات السلبية للمطالبات المستقبلية، وكلما تطورت المطالبة وأصبحت وذلك لموأمين يات كافية تتعلق بعمليات التباحتياط

التكلفة النهائية للمطالبة أكثر تأكيداً، فإن التطورات السلبية ستنتهي مما يترتب على ذلك إلغاء جزء من االحتياطيات المجنبة في 

ة بتحويل مبالغ االحتياطيات المعكوسة في سنوات سابقة إلى سنوات الحوادث السابقة. ولالحتفاظ باحتياطيات كافية، ستقوم الشرك

من التكلفة النهائية  احتياطيات الحوادث للسنوات الحالية حيث أن تطور المطالبات سيكون أقل درجة وهناك عدم تأكد أكبر

 للمطالبات.

 

 )المبالغ باالف الرياالت السعودية (جدول حركة المطالبات

   المجموع 2019   2018   2017   6201   5201   هاوما قبل 2014   سنة الحادث
                        تقدير خسائر المطالبة النهائية

 37,117 37,117 54,787 63,579 63,245 51,118 239,056   في نهاية سنة الحادث -

 46,758 - 46,758 48,474 57,030 47,611 222,403   بعد سنة -

 48,779 - - 48,779 54,691 45,029 216,448   بعد سنتين -

 52,403 - - - 52,403 44,204 219,783   بعد ثالث سنوات -

 43,687 - - - - 43,687 199,922   بعد أربع سنوات -

 199,993 - - - - - 199,993   بعد خمس سنوات -

 428,737 37,117 46,758 48,779 52,403 43,687 199,993   التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة

 394,343 23,270 41,579 46,908 51,226 43,593 187,767   اآلنالمدفوعات المتراكمة حتى 

 34,394 13,847 5,179 1,871 1,177 94 12,226   احتياطيات المطالبات قيد التسوية

 86   إضافة: متكبدة وغير مبلغ عنها واحتياطيات أخرى

 

46 162 579 2,663 24,360 27,896 

 12,312   يالمطلوبات المعترف بها في قائمة المركز المال

 

140 1,339 2,450 7,842 38,207 62,290 

 المجموع   2018   2017   6201   5201   2014   وما قبلها 2013   سنة الحادث

                        تقدير خسائر المطالبة النهائية
 54,787 54,787 63,579 63,245 51,118 45,350 193,706   في نهاية سنة الحادث -
 48,474 - 48,474 57,030 47,611 44,884 177,519   بعد سنة -
 54,691 - - 54,691 45,029 44,471 171,977   بعد سنتين -
 44,204 - - - 44,204 44,471 175,313   بعد ثالث سنوات -
 44,470 - - - - 44,470 155,452   بعد أربع سنوات -
 154,766 - - - - - 154,766   بعد خمس سنوات -

 401,392 54,787 48,474 54,691 44,204 44,470 154,766   التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة
 355,102 27,272 46,243 51,067 43,512 43,440 143,568   المدفوعات المتراكمة حتى اآلن

 46,290 27,515 2,231 3,624 692 1,030 11,198   احتياطيات المطالبات قيد التسوية

 24   إضافة: متكبدة وغير مبلغ عنها واحتياطيات أخرى

 

60 111 1,136 2,669 20,896 24,896 
 11,222   المطلوبات المعترف بها في قائمة المركز المالي

1,090 
803 4,760  4,900 

48,411 71,186 
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 أمينمخاطر إعادة التب( 

طالبات الناتجة عن الملدى أطراف أخرى وذلك لتقليل تعرضها للمخاطر المالية المحتملة  أمينشركة بإبرام اتفاقيات إعادة تتقوم ال

هذه الترتيبات تؤمن تنوع أكثر في األعمال وتسمح لإلدارة بمراقبة الخسائر المحتملة التي قد تنشأ عن المخاطر الكبيرة والكبرى. 

، أمينبموجب اتفاقيات إعادة ت أمينجزء كبير من عمليات إعادة التيتم ونمو إضافي.  وتعزز من قدرة الشركة في الحصول على

 فائض الخسارة.  أميناختيارية، وإعادة ت تأمينادة وعقود إع

متحفظة في ما  استراتيجيةتماشيا مع الهدف بتوفير الضمان من الدرجة األولى والربحية المستمرة للمساهمين، فان الشركة تتبنى و

 .أمينمخاطر وترتيب برامج إعادة التيتعلق باكتتاب ال

، تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي لمعيدي أمينشركات إعادة الت فالسإتعرضها لخسائر كبيرة نتيجة  عالوة على ذلك، ولتقليل

. أمينلخصائص االقتصادية لمعيدي التاأو التأمين ومتابعة التركيز على مخاطر االئتمان الناشئة عن أقاليم جغرافية مماثلة واألنشطة 

 مع معيدي تأمين بتصنيف ائتماني عالي.لتعاملها جة ينتعلى أنها مخاطر غير جوهرية،  أمينمخاطر إعادة التالى الشركة  تنظرو

نتيجة لذلك فان الشركة تبقى مسؤولة عن جزء من والمسندة ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حملة الوثائق  أمينإن عقود اعادة الت

 .أمينبموجب اتفاقية إعادة التماته عن الوفاء بالتزا أمينللحد الذي يعجز معيد الت أمينهاالتسوية المعاد ت قيدالمطالبات 

  معدالت العمولةج (  مخاطر 

على الشركة هي مخاطر  مخاطر معدل العمولةإن . لمخاطر أسعار العمولة تستثمر الشركة في األوراق المالية ولديها ودائع تخضع

محدودة  وهيالثابت.  معدل العمولةمما يقلل من العائد اإلجمالي على األوراق المالية التي تحمل  التغيرات في معدالت العمولة

ال يوجد لدى الشركة تركيز كبير لمخاطر معدل وبمراقبة التغيرات في معدالت العمولة واالستثمار في أدوات سعر الصرف العائم. 

 العمولة.

 العادلة لألدوات المالية. القيمأو تنشأ مخاطر معدل العمولة من احتمال تأثير التغيرات في معدالت العمولة على الربحية المستقبلية و

 ليس لدى الشركة تركيز هام لمخاطر أسعار العموالت الخاصة.

قاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، على ربح ، مع بالخاصة في أسعار العموالتالمتوقعة  التغيراتإن حساسية الدخل هي تأثير 

 30 . إن تغييراً إفتراضياً من2019ديسمبر  31المحتفظ به في عائم لافائدة السعر ، بناًء على األصول المالية ذات الشركة لسنة واحدة

 2019ديسمبر  31 نقطة أساس في المعدل المرجح ألسعار العموالت، على أرصدة الموجودات المالية ذات العائد العائم كما في

 .ي األجماليف ألف لاير سعودي( سنويًا 877: 2018ألف لاير سعودي ) 449العموالت بنحو ستؤثرعلى دخل 

قصيرة  ذات طبيعة حةإن ودائع المراب ، ووصكوك مرابحة ودائع ملكها الشركة والمرتبطة بعموالت علىتشتمل االستثمارات التي ت
 .أما الصكوك فأكثر من عام  ،تستحق خالل عام واحدو جل األ

 :2018و  2019ديسمبر  31ها كما في بدون عموالت للشركة واستحقاقاتوعموالت خاصة ب االستثمارات فيما يلي جدول يبين

  

 المبالغ باالف الرياالت
 المجموع بدون عمولة  أكثر من سنة أقل من سنة 

   عمليات التأمين

2019 25,072 9,844 - 34,916 

2018 30,696 - - 30,696 

          

   المساهمينعمليات 

2019 170,676 136,528 - 307,204 

2018 241,684 70,669 - 312,353 
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 د( مخاطر السوق وإدارة الموجودات والمطلوبات

سعار السوق. أبسبب التغيرات في  ةالمالي ةدالألالتدفقات النقدية أو  عادلةالقيمة ال لب فيهاتتقلتي تتمثل مخاطر السوق بالمخاطر ا

فائدة السوق أسعار  ،(ةر العملسعار صرف العمالت االجنبية )مخاطأنواع من المخاطر: أتشتمل مخاطر السوق على ثالثة و

 االخرى(.األسعار ر السوق )مخاطر سعاأو( عمولةالسعار أ)مخاطر 

 إرشادات عامه:

  تزام بالسياسة إللتتم مراقبة اوسوق للشركة. يشكل مخاطر ال تقييم وتحديد ما للتكافلساب تحدد سياسة مخاطر السوق في

كد من مالئمتها أتتتم مراجعة السياسة بانتظام  لل ، والشركة في ستثمارااللى لجنة إعن التعرضات واالنتهاكات واإلبالغ 

 . رمخاطال للتغيرات المتعارف عليها في بيئة

  صول وأن األ ،وثائقالحاملي ل محددة لتزاماتإصول تدعم ن األأوذلك لضمان صول، لتخصيص األ إرشاداتوضع يتم

 اسب لحملة الوثائق التي توافق توقعاتهم.يرادات ومكإمحتفظ بها لتقديم هيكلة حدود المحافظ و

 

، يتحمل حامل وثيقة التكافل استثمارية المرتبطة بوحداتالوثائق وفي حالة  ،استثمارية بوحدات مرتبطة تقوم الشركة بإصدار وثائق

لحامل لوحدات يعود ا صولأة بقيمة المرتبط بالوحدات ألن عوائد االستثمار المرتبطالمتعلقة باالستثمارستثمارية المخاطر اال

 فيما يتعلق باالستثمارات المرتبطة بالوحدات.  ةبناء على ذلك التتعرض الشركة لمخاطر جوهريوالوثيقة. 

 مع رأس المال المتاح.سقة تبشكل عام عند مستويات مدروسة وم يضمن مجلس إدارة الشركة الحفاظ على التعرض لمخاطر السوق

، فإن مهمة إدارة المخاطر المتعلقة بمخاطر السوق هي هداف االستراتيجية بشكل واضحلأل هاإلدارة التوجيبينما يعطي مجلس 

المختلفة في والتغيرات المحتملة  ربإعداد تنبؤات توضح تأثيلجنة االستثمار بشكل أساسي. حيث تقوم اللجنة  أعضاءمسؤولية 

 لألوراق المالية.  مالئمل االختيار اليتم تخفيف هذا الخطر من خالوظروف السوق المتعلقة بالتعرض للمخاطر. 

، تتم مراقبة العوامل واق ذات الصلة. باإلضافة إلى ذلكبمحفظة متنوعة وتقوم بمراقبة منتظمة للتطورات في األس الشركةتحتفظ 

 .صدرينبما في ذلك تحليل األداء التشغيلي والمالي للم ،الرئيسية التي تؤثر على تحركات سوق الصكوك

 

 ر عدم االلتزام بالشريعة هـ( مخاط

نتيجة عدم  للتكافلساب األضرار التي تلحق بو/أو مخاطر عدم االلتزام بالشريعة هي مخاطر الخسارة المالية والعقوبات التنظيمية 

وتسويق  تعلق بالتطوير والتنفيذ والتسليمالشرعية فيما ي للتكافلساب االلتزام بالتوجيهات واإلرشادات والشروط الصادرة عن لجان 

ساب مخاطر محتملة من أن منتج  فهناكمفتوحة أمام تفسيرات مختلفة؛  بالمنتجاتوحيث أن قواعد التكافل الخاصة  منتجات تكافل.

أن أعضاء  للتكافلساب يمكن تفسيره على أنه غير متوافق مع مرئيات اللجان الشرعية األخرى. ولتخفيف ذلك، ضمنت  للتكافل

متخصص في وتكافل فريق متخصص في الشؤون الشرعية لللدى ساب  ذلك،عالوة على  .كانة عاليةجنة الشرعية لديهم مللا

 الشريعة.ب المرتبطةالقضايا 

تم تحديد مخاطرعدم االلتزام بالشريعة أيًضا على أنها مخاطر مميزة معترف بها في خرائط مخاطر األعمال الذي يتم مراقبته من ي

 (. دارةاإلومجلس  مجلس اإلدارةالمنبثقة من طر مخااللجنة  ،نة إدارة المخاطرخالل لجان الحوكمة المناسبة )لج

 

 االئتمان  و( مخاطر

تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية ما، مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. 

فظ بها لدى الشركة، يمثل الحد األقصى لمخاطر االئتمان التي تتعرض لها الشركة القيمة بالنسبة لكافة فئات األدوات المالية المحت

 الدفترية المفصح عنها في قائمة المركز المالي.

 

 

 

 

 



            

 

                                                                                                                              

                                                                                                 

12 
 

 فيما يلي بياناً بالسياسات واإلجراءات المتبعة من قبل الشركة لتقليل مخاطر االئتمان التي تتعرض لها الشركة: 

 لوضع المالي لشركات إعادة ، تقوم الشركة بتقييم اأمينجمة عن إعسار شركات إعادة التر الكبرى النالتقليل تعرضها للخسائ

لديها مصنفة كحد أدنى ضمن مستوى  أمينن األطراف التي يتم إعادة التكشرط مسبق، يجب أن يكوو. وتبعاً لذلك لتأمينا

 ي.ائتماني مقبول، من حيث الضمان، بحيث يؤكد متانة وضعها المال

 .تتم مراقبة مستحقات الشركة من عقود التأمين وإعادة التأمين بشكل مستمر من أجل تقليل تعرض الشركة للديون المعدومة 

 ويتم االحتفاظ باالرصدة  ،ليس هناك حد أدنى لمخاطر االئتمان، حسب طبيعة االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

حلية معتمدة من اإلدارة. وتبعاً لذلك وكشرط مسبق، يجب أن تكون البنوك التي تودع لديها شبة النقدية لدى بنوك موالنقدية 

 النقدية وشبه النقدية مصنفة على أنها ذات مستوى ائتماني عالي، لتأكيد متانة وضعها المالي. 

 

 

 يعكس الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان لبنود ذات صلة في قائمة المركز المالي:

 

 

 

2019   

   بآالف الرياالت السعودية

   عمليات التكافل   المساهمين

 اشتراكات تكافل مستحقة، صافي 26,406   -
 حصة معيدي التكافل من المطالبات قيد التسوية 47,644   -

 النقد وما يماثله 40,735   106,251
 ودائع مرابحة قصيرة اآلجل -   66,277

 دات مالية متاحة للبيعموجو  376,834   7,035
 موجودات مالية مقتناة حتى تاريخ االستحقاق 9,844   136,528

 وديعة نظامية -   34,000
 مدينون آخرون 220   -

350,091   501,683   

      
  2018 

 بآالف الرياالت السعودية
   عمليات التكافل   املسامهني

 ايفاشرتاكات تكافل مستحقة، ص 12,650   -
 حصة معيدي التكافل من املطالبات قيد التسوية 57,730   -

 النقد وما مياثله 49,707   194,312
 موجودات مالية متاحة للبيع 352,115   -

 موجودات مالية مقتناة حىت تاريخ االستحقاق -   120,899
 وديعة نظامية -   34,000

 مدينون آخرون 440   -
349,211   472,642   
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 السيولة ز( مخاطر

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها الشركة في الوفاء بالتعهدات المتعلقة باألدوات المالية. وفيما يتعلق بالكوارث، هناك 

  .أمينردادات المتوقعة من معيدي التأيضاً مخاطر سيولة تتعلق بالفروقات الزمنية بين إجمالي التدفقات النقدية الصادرة واإلست
 

 فيما يلي بياناً بالسياسات واإلجراءات المتبعة لتقليل مخاطر السيولة التي تتعرض لها الشركة: 

  مراقبة مع السيولة التي تتعرض لها الشركة أن يتم تقويم وتحديد أسباب مخاطر تنص سياسة السيولة الخاصة بالشركة على

السياسة بانتظام  اجعةيتم مرومخالفات والمخاطر التي يتم التعرض لها. مدى االلتزام بهذه السياسة، ويتم إبالغ لجنة المخاطر بال

 مراقبة التغيرات في بيئة المخاطر. و

 ومحفظة استحقاق الموجودات وذلك لضمان توفر األموال  هيكلة حدود المحفظة،وضع إرشادات بشأن توزيع الموجودات، و

 . شركةالكافية للوفاء بالتزامات ال

 ئة تبين الحد األدنى من األموال الالزمة للوفاء بالحاالت الطارئة وتبيان األحداث التي تندرج ضمن هذه وضع خطط تمويل طار

 الخطط. 

 فائض الخسارة المتعلقة بالكوارث نصوصاً تسمح بالسحب الفوري لألموال من أجل سداد المطالبات  أمينن عقود إعادة تتتضم

 وذلك في حالة زيادة الحوادث عن حجم معين. 

  مجلس ودارة ستثمار التابعة لمجلس اإللجنة اإلوة دارلى لجنة اإلإتم تقديم نتائجها والمطلوبات وجراء دراسة إلدارة األصول إتم

 .دارةاإل

 

 جدول االستحقاقات 

لتزامات وذلك على أساس اال دارة مخاطر السيولة()إل يلخص الجدول أدناه تواريخ استحقاق الموجودات المالية والمطلوبات المالية

تحدد تواريخ االستحقاق  ومحفظة االستحقاق التأمينوموجودات إعادة  أمين. بالنسبة لمطلوبات عقود التالتعاقدية المتوقعة المتبقية

التي تم إثباتها. إن االلتزامات المرتبطة  أمينالنقدية الصادرة من مطلوبات الت على أساس التوقيت الزمني المقدر لصافي التدفقات

يتم اعتبار وقابلة للتحويل عند الطلب، وتدرج في عمود "لغاية سنة واحدة" من هذا التحليل. أو ت تعتبر مستحقة الدفع بوحدا

 المدفوعات بموجب إخطار وكأن اإلخطار قد تم تقديمه فوراً. 

2019 
   اآلف الرياالت 

   عمليات التكافل   المساهمين

  
 

          

 المجموع
أكثر من 

 سنة

 إلى يصل

 المجموع   سنة واحده
أكثر من 

 سنة

 يصل إلى
 سنة واحده

  

                

 األصول              

7,035 - 7,035 
 

 األصول المالية المتاحة للبيع 376,834 - 376,834

136,528 136,528 - 
 

 األصول المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق - 9,844 9,844

- - - 
 

26,406 - 26,406 
 المساهمات المستحقة القبض وإعادة التكافل،

 الصافي

- - - 
 

 قيد التسويةحصة إعادة التكافل من المطالبات  47,644 - 47,644

106,251 - 106,251 
 

 النقد والنقد المعادل 40,735 - 40,735

66,277 - 66,277 
 

 جلاألودائع قصيرة  - - -

316,091 136,528 179,563 
 

501,463 9,844 491,619   

        
 المطلوبات              

- - - 
 

 حتياطي ألنشطة التكافلإ 376,834 - 376,834

- - - 
 

 قيد التسويةإجمالي المطالبات  62,290 - 62,290

- - - 
 

 أرصدة إعادة التكافل المستحقة الدفع 15,864 - 15,864

2,648 - 2,648 
 

 خصوم األخرىالمستحقات وال 40,634 - 40,634

2,648 - 2,648 
 

495,622 - 495,622   
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2018 

   اآلف الرياالت

   عمليات التكافل   المساهمين

            

 المجموع
أكثر من 

 سنة

 يصل إلى
 المجموع   سنة واحده

أكثر من 

 سنة

 يصل إلى
 سنة واحده

  

                

 األصول              

- - - 
 

 األصول المالية المتاحة للبيع 352,115 - 352,115

120,899 70,669 50,230 
 

 األصول المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق - - -

- - - 
 

 الصافي المساهمات المستحقة القبض وإعادة التكافل، 12,650 - 12,650

- - - 
 

 قيد التسويةحصة إعادة التكافل من المطالبات  57,730 - 57,730

194,312 - 194,312 
 

 النقد والنقد المعادل 49,707 - 49,707

315,211 70,669 244,542 
 

472,202 - 472,202   

       
  

       
 المطلوبات

- - - 
 

 حتياطي ألنشطة التكافلإ 352,115 - 352,115

- - - 
 

 قيد التسويةإجمالي المطالبات  71,186 - 71,186

- - - 
 

 ادة التكافل المستحقة الدفعأرصدة إع 5,880 - 5,880

1,414 - 1,414 
 

 المستحقات والخصوم األخرى 17,964 - 17,964

1,414 - 1,414 
 

447,145 - 447,145   

 

 ح(  مخاطر العمالت 

 تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي.

تراقب اإلدارة التقلبات في أسعار صرف العمالت وتتصرف ولشركة أساًسا بالريال السعودي والدوالر األمريكي. تتم معامالت ا

 وفقًا لذلك وتعتقد أن مخاطر العمالت األجنبية ليست جوهرية.

 ( المخاطر التشغيليةط

متنوعة من القضايا المرتبطة بالعمليات غير المباشرة الناجمة عن مجموعة أو المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة المباشرة 

كذلك من عوامل وخارجها عند مقدمي الخدمات للشركة، أو والتقنية والبنية التحتية الداعمة لعمليات الشركة سواًء داخل الشركة 

لمعايير المقبولة السوق والسيولة مثل تلك التي تنشأ من المتطلبات القانونية والتنظيمية واوخارجية أخرى غير مخاطر االئتمان، 

 تنشأ المخاطر التشغيلية من جميع أنشطة الشركة.و، عموما من سلوك إدارة االستثمار

إن هدف الشركة هو إدارة المخاطر التشغيلية وذلك لتحقيق التوازن بين الحد من الخسائر المالية واألضرار التي قد تلحق بسمعتها 

 للمستثمرين. مع تحقيق أهدافها االستثمارية من تحقيق عوائد

هذه المسؤولية تشمل الرقابة في وتقع المسؤولية األساسية لتطوير وتنفيذ الرقابة على المخاطر التشغيلية على عاتق مجلس اإلدارة. 

 المجاالت التالية:

 مختلف الوظائف واألدوار والمسؤوليات؛في ن الواجبات متطلبات الفصل المالئم بي 

 ية ورصد المعامالت؛المتطلبات الالزمة لتحقيق التسو 

 األخرى؛ القانونية و لتنظيميةامتطلبات بال لتزاماال 

 توثيق عناصر الرقابة واإلجراءات؛ 

 متطلبات للتقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تواجهها، ومدى كفاية الرقابة واإلجراءات لمواجهة المخاطر التي تم تحديدها؛ 

  ؛لمهنيةاوالمعايير األخالقية 

 

بإدارة المخاطر  ة، وتشجع التواصل الفعال المتعلقدارة العليا أن لدى موظفي الشركة ما يكفي من التدريب والخبرتضمن اإل

 التشغيلية.
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 (  إدارة رأس المالي

 

تقوم و، للمساهمين قيمةالالشركة وتعظيم توضع األهداف من قبل الشركة للحفاظ على توازن نسب رأس المال وذلك لدعم أهداف 

، والمستويات المطلوبة ن مستويات رأس المال المبلغ عنهابإدارة متطلبات رأس المال من خالل تقييم أوجه القصور بيالشركة 

حيث يتم إجراء التعديالت على مستويات رأس المال الحالية في ضوء التغيرات الناجمة في ظروف السوق وفي ، بشكل منتظم

لغ األرباح المدفوعة امبتسوية بقد تقوم الشركة  ،تعديلهأو لى هيكل رأس المال من أجل الحفاظ عو. للتكافلساب خصائص أنشطٍة 

 أسهم.إصدار أو للمساهمين 

 

الصادرة من الجهات متطلبات الب لتزاموفقاً لمتطلبات الشركة واال كد من قدرتها على االستمرارأتدير الشركة رأسمالها للتو

يتكون هيكل رأس مال وأداء الدين وحقوق الملكية. تحسين من خالل لمساهمين ئد الى ا، مع زيادة العاالخاصة برأس المال التنظيمية

 المتراكمة.الشركة من حقوق ملكية تنسب الى حاملي األسهم الذين يشملون في حسبة رأس المال المدفوع واالحتياطات والخسائر 

 

والتي الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين من  66 وفقًا لإلرشادات التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي في المادة

بهامش المالءة االعلى من الطرق الثالث  للتكافلساب تحتفظ و ،تبين بالتفصيل هامش المالءة المطلوب الحفاظ عليه في الشركة

 لنظام مراقبة شركات التأمينالتالية وفقًا لالئحة التنفيذية 

 

 مليون لاير سعودي 100 الحد األدنى لرأس المال هو 

 لالقساط المكتتبة ءةهامش المال 

 للمطالبات ءةهامش المال 

 

. ويتكون جيدمالية  وتلتزم ساب للتكافل بجميع متطلبات رأس المال المفروضة من مؤسسة النقد العربي السعودي مع هامش مالءة 

مليون لاير سعودي، واحتياطي نظامي بمبلغ   340من رأس مال مدفوع بقيمة  2019 ديسمبر 31 الشركة فيهيكل رأس مال 

رأس المال المدفوع بقيمة  - 2018ديسمبر  31) مليون لاير سعودي. 33.26مليون لاير سعودي والخسائر المتراكمة البالغة  14.8

دي كما مليون لاير سعو 8.5خسائر متراكمة بقيمة ومليون لاير سعودي،  14.8مليون لاير سعودي، واحتياطي نظامي ب  340

 هو موضح في بيانات القوائم الماليه(.

 خالل السنة المالية. اإلشرافيةمجلس اإلدارة بأن الشركة قد التزمت بكافة متطلبات رأس المال المفروضة من قبل الجهات  في رأيو

 العادلة لألدوات المالية  ك( القيمة

دفعها لتسوية التزام في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق و ألقيمة التي سوف يتم استالمها من بيع أصل ا القيمة العادلة هي

 يستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن المعاملة تمت إما: والرئيسي في تاريخ القياس. 

  اإللتزام، أوأو في سوق رئيسية متاحة لألصل 

 اإللتزام.و من األصل اعليه في حال غياب السوق الرئيسية، الفائدة القصوى التي يمكن للشركة الحصول 

التجارية والذمم  ذمم الدائنة، الالقروض، العالقةالذمم المدينة من االطراف ذوي والودائع قصيرة األجل ووترى اإلدارة أن النقد 

ها تقارب قيمالدائنة األخرى، السحب على المكشوف من البنوك، القروض ذات المعدالت المتغيرة والمطلوبات المالية األخرى 

 الدفترية إلى حد كبير بسبب االستحقاق قصير األجل لهذه األدوات.
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 قيمة العادلةمستويات القيمة العادلة وتحديد ال

 اإلفصاح عنها:ولتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية  هالتالي مستوياتتستخدم الشركة ال

مطابقة لها التي تستطيع المنشأة أو داة لة في أسواق نشطة لنفس األقياسات القيمة العادلة باستخدام األسعار المتداو لمستوى االول:ا

 الوصول إليها بتاريخ القياس؛

طرق أو مطلوبات مماثلة وقياسات القيمة العادلة باستخدام األسعار المتداولة في أسواق مالية نشطة لموجودات  المستوى الثاني:

 و السوق؛انات قابلة للمالحظة في تقييم أخرى يتم تحديد كافة مدخالتها الهامة وفق بي

 قياسات القيمة العادلة باستخدام طرق تقييم ال تستند أي مدخالتها الهامة على بيانات السوق المالية القابلة للمالحظة. المستوى الثالث:

 خطر الموارد البشرية( ل

السعودية إلى ارتفاع الطلب على األشخاص ة في المملكة العربيأدت الحاجة إلى الموارد البشرية المؤهلة في صناعة التأمين 

ومن الصعب الحفاظ على األشخاص الرئيسيين في مثل هذه البيئة. وخاصة بالنسبة للمواطنين السعوديين بسبب دفع  ،المؤهلين

إلى نسبة  من الوصول للتكافلساب الحكومة لالحتفاظ وزيادة نسبة القوى العاملة السعودية في صناعة التأمين. ومع ذلك تمكنت 

ع المستويات في ذلك من خالل التخطيط الدقيق لتطوير السعوديين على جميو 2019في ديسمبر  ٪ 76.12عالية من السعودة بلغت 

إدارات كجزء من هيكلها التنظيمي،  10لديها  للتكافلساب . كما تجدر اإلشارة إلى أن ةالعليا إلى المبتدئ وظائفالشركة من ال

دارات مواطنين سعوديين مؤهلين وذوي خبرة في حين توجد خطط إحالل لباقي اإلدارات التي يرأسها غير من هذه اإل 5ويترأس 

سعوديين على المدى القصير إلى المتوسط. إن التخطيط المستمر لإلحالل على المدى الطويل للشركة ملتزم بضمان أن يتم شغل 

 استقطابهم من السوق المحلية.أو ين يتم تطويرهم داخل الشركة المناصب القيادية للشركة من قبل مواطنين سعوديين مؤهل

 ( المخاطر االستراتيجيةم

يتمثل خط العمل الرئيسي للشركة في "التكافل العائلي" )التأمين على الحياة( وسوق التأمين السعودي الذي يسيطر عليه حالياً قطاع 

يقدم التأمين على الحياة والممتلكات والتأمين الصحي والتأمين على السيارات التأمين العام المتمثل في التأمين البحري والتأمين على 

  في األسواق المحلية. تبةجمالي أقساط التأمين المكتإمساهمة بسيطة في 

 الطلب على المنتجات( خطر ن

السعودية حاليا يغلب عليها قطاع السوق التأمينية في حين أن  ،لشركةلعمال الرئيسي األخط هو التكافل العائلي )تأمين الحياة( يعد 

تأمين الحياة مساهمة بسيطة في مجمل ويساهم التأمين الصحي. ووالتأمين ضد الحوادث التأمين العام المتمثل في تأمين الممتلكات 

وامل تتلخص األقساط التأمينة المكتتبة في السوق المحلية. والسبب في قلة مساهمة تأمين الحياة في السوق السعودية يرجع لعدة ع

نظرا ألن أغلبية عدد السكان هم من الشباب الذين ال ينظرون و ،أهمها في: نظرة المستهلك الدينية لتأمين الحياة أنه غير إسالمي

نعدام الوعي لدى المستهلك بفوائد وعوائد إوالعامل الثالث يتمثل في  ،لتأمين الحياة أنه من األولويات خالل الفترة العمرية الحالية

مين الحياة. والطريقة المفيدة للتغلب على هذا الخطر هو نشر الوعي بين المستهلكين بفوائد تأمين الحياة وأن برامج التكافل العائلي تأ

 مدعمة بموافقة لجنة شرعية متمثلة بوجود علماء من أعضاء هيئة كبار العلماء. 
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 ( خطر التوزيعس

شبكته وكليا على بنك ساب  لذلك تعتمد اعتماداو ، (bankassurance)مين البنكيفي توزيعها على طريقة التأ كافلتللساب تعتمد 

فليس من المجدي اقتصاديًا توزيع  ،منخفض للغاية داخل المملكة العربية السعوديةالتكافل العائلي نظًرا ألن وعي السوق بوفي البيع. 

التوزيع المباشر على المدى  من خالل قنوات جم مبيعات كبيرحالتكافل العائلي عبر قنوات التوزيع المباشر حيث ال يمكن تحقيق 

ات ستصبح قنو ،بين السكان السعوديين لعائليالقصير إلى المتوسط. مع نضوج السوق وزيادة الوعي العام بأهمية وفائدة التأمين ا

التجاه الصحيح حيث يؤمن المستهلكون يعد تنفيذ لوائح الرهن العقاري الجديدة خطوة في او. ةاقتصادي ذات جدوىالتوزيع المباشرة 

 الرهن العقاري واضحة. التزاماتسوف تصبح أهمية تأمين تغطية الحياة لتغطية والقروض العقارية. 

 ( خطر التسعيرع

كبر . أصدرت ألاير مليار 38 مايقارب 2019 لعام بلغت أقساط تأمينها المكتتبة شركة تأمين مدرجة 32يوجد في السوق السعودي 

لالستحواذ على أكبر عدد على الشركات  مما شكل ضغطاً جمالي أقساط التأمين المكتتبة، إمن  %75شركات تقريبا مانسبته  ثمان

 قد يكون هذا التوجه مفيداً وللحصول على أكبر قدر ممكن من الحصة السوقية. وممكن من األعمال عن طريق تخفيض األسعار 

التي  الطويلويهدد وجودها بشكل كبير على المدى المتوسط وضر بشركات التأمين لكنه يولحملة الوثائق على المدى القصير 

إنما تعتمد على حساب وهذه الطريقة في حرب األسعار  كافلتساب للال تنتهج  وبدورها تساهم في االقتصاد الوطني من عدة أوجه. 

سعار تنافسية على حساب أمنافسة حيث يتم تقديم ركات فقدان األعمال لصالح شتكرر ذلك قد ينتيجة لو ،فنياً قسط التأمين المربح 

 السعر الفني . 

 خطر مكافحة الجرائم المالية( ف

ضد  كافلتللساب وكان فعاالً للغاية في تحقيق أهدافه وتعزيز دفاعات  ،ستمر برنامج مكافحة الجرائم الماليةإ ،2019عام  خالل

، نظام مراقبة مكافحة غسل األموال الضوابط الداخلية، والتي شملت تحسينتم إحراز تقدم كبير في تعزيز والجريمة المالية. 

 وتحسين وعي الموظفين. لمخاطروسياسة منهجية العقوبات وتقييم ا ،سياسة اعرف عميلكو

لجنة في جميع اجتماعات  مناقشة مخاطر مكافحة الجرائم المالية للتكافلساب يتم في  لهذا الشأن، فإنه نظًرا لألهميه القصوىو

 عمال جميع اجتماعات لجنة المراجعة.وهي عنصر دائم في جدول أ ،ولجنة إدارة المخاطر ،االلتزام

يتم تزويد جميع الموظفين منذ بدء انضمامهم و. للتكافلساب عد توعية الموظفين وتطويرهم من خالل التدريب من أولويات تو

 للتكافلساب أطلقت وقد االحتيال. مكافحة واألمان والسرية و ،لتزاماالأهمية و ل االموال،عن مكافحة غسللشركة بتدريب مكثف 

برامج عدًدا من البرامج التدريبية من خالل التعليم اإللكتروني الذي يغطي المخاطر التشغيلية وأمن المعلومات باإلضافة إلى 

 .لتزامالتدريب المتعلقة باال

 (Covid-19فيروس كورونا الجديد )تأثير ص( 

وخارجهلا  الشعبيةالصين  جمهورية وانتشر في جميع أنحاء 2020( في أوائل عام Covid-19وجود فيروس كورونا الجديد )تم تأكيد 

مما تسبب في اضطرابات في األعمال التجارية والنشاط االقتصادي وزيادة في مطالبات التأمين المتعلقة بشكل رئيسي بقطاع األعملال 

بسلبب  المبيعلاتة تلأثيًرا كبيلًرا عللى يتسلم بلالتطور السلريع، تتوقلع اإلدارو غيلر مسلتقر ن الموقلفأل اً نظلرو. المنلاطقالطبية فلي تللك 

تلم إغلالق  ، حيلثالمتكبدة وغير المبلغ عنهلا على  مخصص المطالباتايضا و 2020لعام  المبيعاتالحكومة للقنوات التي تولد إغالق 

إن اإلدارة لليس للديها رؤيلة حلول اسلتمرارية مثلل هلذه و صلافي االربلاح،تلالي وبال مبيعلاتعللى ال أثلرمملا جميع منافذ البيع الرئيسلية 

 ات الجوهرية المترتبة عليها في الوقت الحالي.اإلجراءات من قبل الحكومة وال يمكن تقدير التأثير

إسلتمرارية ة وبلدأت خطل(، Covid – 19) كورونلا الجديلدلمواجهلة أزملة فيلروس مجموعلة ملن األعملال اإلحترازيلة بقامت الشلركة 

 األعمال وذلك عن طريق العمل عن بعد للعاملين بالوظائف الحساسة والمطلوب تواجدهم بأستمرار.
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 النتائج التشغيلية .7

 قائمة الدخلأ( 

 2015 2016 2017 2018 2019 باآلف الريال السعودي

 228,595 217,464 196,025 154,969 171,327 حاملي وثائق التكافل رسومشتراكات التكافل المكتتبة وإجمالي إ

 169,835 156,880 145,741 113,549 110,489 صافي إشتراكات التكافل المكتسبة

 7,192 7,385 5,743 5,836 5,088 تعاب وعموالتأدخل 

 177,027 164,265 151,484 119,385 115,577 إيرادات اإلكتتاب

 (86,142) (117,665) (87,691) (102,413) (90,936) تكبدةالمزايا االخرى الموصافي المطالبات 

في بنود طة التكافل  واحتياطي التغير التغيرات في احتياطيات أنش

 احتياطي المخاطر الساريةالتغير في وغير مرتبطة بوحدات 

 

821 

 

19,256 (33,075) (105) (41,885) 

 (8,738) (7,216) (5,638) (3,552) (5,630) تكاليف اقتناء الوثائق

 (136,765) (124,986) (126,404) (86,709) (95,745) االكتتاب  ومصاريف يفلالي تكاجمإ

 40,262 39,279 25,080 32,676 19,832 صافي دخل االكتتاب

 6,492 11,082 9,330 11,147 11,756 دخل االستثمارات

 (42,715) (38,010) )39,895( )42,767( (50,686) اداريةومصاريف عمومية 

 4,039 12,351 (5,485) 1,056 (19,098) للسنةالدخل مجموع 

 399 496 - - - فائض عمليات التكافل

 3,640 11,855 (5,485) 1,056 (19,098) صافي الدخل )الخسارة( للمساهمين قبل الزكاة والضريبة

 (4,295) (5,724) (4,414) (6,034)  (5,702) الزكاة والضريبة للسنة

 (655) 6,131 (9,899) (4,978)  (24,800) للمساهمين بعد الزكاة والضريبة صافي الدخل )الخسارة(

 (0.02) 0.18 (0.29) (0.15)  (0.73) لاير سعودي للسهم -للسهم   األرباح/  )الخسائر( 
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 الميزانية العمومية (ب

 باآلف الريال السعودي

 2015   2016   2017   2018   2019  

 االصول            

 ما يماثلة         والنقد  146,986  244,019   239,099   187,990   176,080 

 جلودائع قصيرة األ 66,277 - - - -

 عادة تكافل مدينة , صافيإاالشتراكات وذمم  26,406  12,650     14,496     13,038     16,004   

 حصة معيدي التكافل من اشتراكات التكافل غير المكتسبة 10,946  6,969       10,802     13,976     14,177   

 التسوية قيدة معيدي التكافل من المطالبات حص 47,644  57,730     66,082     56,363     37,960   

 مؤجلةتأمين تكاليف اقتناء وثائق  1,985  1,019       824         1,085       1,180     

 ثماراتاالست         

 موجودات مالية متاحة للبيع 383,869  352,115   381,037   353,740   374,739 

 موجودات مالية مقتناة حتى تاريخ االستحقاق 146,372  120,899   137,864   188,095   187,945 

 أخرىموجودات ومصاريف مدفوعة مقدما  1,062  1,232       1,738       1,754       1,236     

 موجودات ثابتة 75  146         229         108         48         

 موجودات غير الملموسة 2,216  1,859       1,728       1,123       1,394     

 وديعة نظامية 34,000  34,000     34,000     34,000     34,000   

 إيرادات مستحقة من وديعة نظامية 4,355  3,509       2,800       2,277       1,617     

           

 إجمالي األصول 872,193  836,147   890,699   853,549   846,380 

           

 المطلوبات         

 مطلوبات اخرىوالمستحقات  43,282  19,378     18,710     13,275     19,134   

 مخصص الزكاة وضريبة الدخل 5,778  6,034       4,452       5,701       4,984     

 أرصدة معيدي التكافل الدائنة 15,864  5,880       8,574       8,015       5,858     

 االشتراكات غير المكتسبة 15,703  9,565       14,389     20,574     21,441   

 عمولة معيدي التكافل غير المكتسبة 1,910  2,290       2,555       2,794       2,950     

 إجمالي المطالبات قيد التسوية 62,290  71,186     83,529     72,302     47,897   

 حتياطي المخاطر الساريةإ 5,889  2,991       5,531         -             -         

 حتياطي لبنود غير مرتبطة بوحداتإ 6,470  5,579       4,311         -             -         

 مخصص مكافأه نهاية الخدمة للموظفين 5,875  4,916       7,091       7,030       6,273     

 فائض توزيع دائن 6,593  6,593       6,593       6,144       6,018     

 أنشطة التكافلطي حتياإ 376,834  352,115   381,037   353,740   374,739 

 مستحقة من وديعة نظاميةعمولة إيرادات  4,355  3,509       2,800       2,277       1,617     

           

 مجموع المطلوبات 550,843  490,036   539,572   491,852   490,911 

           

 فائض عمليات التكافل -    -             -             -             -         

           

 مجموع المطلوبات وفائض عمليات التكافل 550,843  490,036   539,572   491,852   490,911 

           

 حقوق المساهمين         

           

 رأس المال 340,000  340,000   340,000   340,000   340,000 

 حتياطي نظاميإ 14,788  14,788     14,577     14,577     12,206   

 المتراكمة ( / األرباحالخسائر) (33,264) (8,464)    (3,275)     6,624       2,864     

 عادة قياس التزامات منافع التقاعدإ (823) (213)       (175)        496         399       

ول المالية المتاحة للبيعحتياطي القيمة العادلة لالصإ 649 -  -  -  -    

      

 مجموع حقوق المساهمين 321,350  346,111   351,127   361,697   355,469 

           

 فائض عمليات التكافل ومجموع المطلوبات          

 وحقوق المساهمين 872,193  836,147   890,699   853,549   846,380 

 

 

 



            

 

                                                                                                                              

                                                                                                 

20 
 

 تحليل النتائج التشغيلية (ج

 باآلف الريال السعودي  2019 2018 التغير النسبة

 حاملي وثائق التكافلرسوم المكتتبة وشتراكات اإلإجمالي  171,327 154,969 16,358 10.56%

 صافي إشتراكات التكافل المكتسبة 110,489 113,549 (3,060) 2.69%-

 دخل اتعاب وعموالت 5,088 5,836 (748) 12.82%-

 إيرادات اإلكتتاب 115,577 119,385 (3,808) 3.19%-

 خرى المتكبدةصافي المطالبات والمزايا األ (90,936) (102,413) 11,477 11.21%

-95.74% (18,435) 19,256 821 

التغيرات في احتياطيات أنشطة التكافل  واحتياطي التغير في 

بنود غير مرتبطة بوحدات والتغير في احتياطي المخاطر 

 السارية

 تكاليف اقتناء الوثيقة (5,630) (3,552) (2,078) 58.50%-

 مصروفات االكتتابوإجمالي تكاليف  (95,745) (86,709) (9,036) 10.42%-

 صافي دخل االكتتاب 19,832 32,676 (12,844) 39.31%-

 دخل اإلستثمارات 11,756 11,147 609 5.46%

 داريةمصاريف عمومية وإ (50,686) (42,676) (7,919) 18.52%-

 الزكاة والضريبة قبل الفترةدخل  )خسارة( صافي (19,098) 1,056 (20,154) 1,908.52%-

 

 اإلشتراكات     

مليون لاير  171 م مبلغ 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  التكافل وثائقحاملي  ورسومبلغت اإلشتراكات اإلجمالية المكتتبة 

والتي  م2018في نفس الفترة من عام حملة الوثائق  رسوموإلشتراكات المكتتب بها مقارنة با %10.56 قدرهو سعودي بارتفاع

 مليون. 155بلغت 

عن  %3، وذلك بانخفاض بنسبة م2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي للسنة المنتهية في  110وبلغ صافي اإلشتراكات المكتسبة 

مليون لاير سعودي. وقد سجلت الشركة إيرادات إكتتاب بلغت  114والتي بلغت  م2018صافي اإلشتراكات المكتسبة خالل عام 

 .%3وذلك بانخفاض بلغ نسبة  م2018مليون لاير سعودي خالل عام  119مقارنة بمبلغ  م2019مليون لاير سعودي في عام  116

 المطالبات

بنسبة  نخفاضامليون لاير سعودي ب 91 م2019خالل عام االستحقاقات( وعادات )شاملة اإلبلغت صافي المطالبات التي تم تكبدها 

 .م2018مليون لاير سعودي لعام  102مقارنة بمبلغ  11%

 اإلستثمارات

 %5بزيادة قدرها  م2018مليون لاير في عام  11.1 بمبلغ مقارنة م2019مليون لاير في عام  11.8 إيرادات االستثمار بلغت

 المصروفات

مليون لاير سعودي في عام  43مقارنة بـمبلغ  م2019لاير سعودي في عام مليون  51العمومية واإلدارية المصروفات  بلغت

 .%19بزيادة قدرها  م2018
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 صافي الربح

مليون لاير سعودي مقارنة  19.10خسارة قبل الزكاة والضريبة وقدرها بلغت ال، فقد م2019ديسمبر  31بالنسبة للسنة المنتهية في 

 وقدره انخفاض، وذلك بم2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي للفترة المنتهية في  1.056 وقدره بربح قبل الزكاة والضريبة

1909% 

مقابل  سعودي،لاير  0.73 م2019ديسمبر  31الواحد للسنة المالية المنتهية في سهم خسارة )بعد حسم الزكاة والضريبة( للال تبلغ

 .م2018ديسمبر  31للفتره المنتهية في لاير سعودي للسهم الواحد  0.15)بعد حسم الزكاة والضريبة( خسارة 

 

  التوزيع الجغرافي ألنشطة العمل. 8

أنشطة تجارية خارج أو أصول أو  متلكاتاضر. كما ال تملك الشركة أي مال تملك شركة ساب للتكافل أي فروع في الوقت الح

فة حسب شريحة العمالء والتوزيع الجغرافي المملكة العربية السعودية. وفيما يلي تحليل إلجمالي اإلشتراكات المكتتب بها مصن

 العمل:ألنشطة 

 السنة

 )القيم بآالف الرياالت السعوديه(
 المجموع الكلي المنطقة الغربية المنطقة الشرقية المنطقة الوسطى الشرائح

 م 2019

 إجمالي اإلشتراكات المكتتبة

 77,080 25,930 25,523 25,627            التكافل العائلي لألفراد

 26,651 2,746 4,036 19,869 التكافل العام

 51,422 797 22 50,603 التكافل العائلي للمجموعات

 م 2018

 إجمالي اإلشتراكات المكتتبة

 77,971  27,419   23,893  26,659             التكافل العائلي لألفراد

 20,422  2,947  5,172 12,303  التكافل العام

 41,573  599   119  40,855  العائلي للمجموعاتالتكافل 

 م 2017

 إجمالي اإلشتراكات المكتتبة

            التكافل العائلي لألفراد
33,824 28,507 34,622 96,953 

 26,698 4,245 5,151 17,302 التكافل العام

 51,433 4,712 227 46,494 التكافل العائلي للمجموعات

 م 2016

 إجمالي اإلشتراكات المكتتبة

 101,134 37,827 28,441 34,866 التكافل العائلي لألفراد

 28,849 4,565 4,481 19,803 التكافل العام

 64,385 10,854 1,195 52,336 التكافل العائلي للمجموعات

 م 2015

 إجمالي اإلشتراكات المكتتبة

 112,306 42,454 34,237 35,616 التكافل العائلي لألفراد

 29,043 9,226 1,928 49,679 التكافل العام

 60,834 4,509 3,570 20,964 التكافل العائلي للمجموعات
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 المعايير المحاسبية. 9

على التوالي،  ،م2018ديسمبر  31و م2019 مارس 31المنتهية في المالية تم إعداد القوائم المالية للشركة كما في وللفترة والسنة 

فيما يتعلق )للتقرير المالي، المعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لمحاسبة الزكاة وضريبة الدخل  ا للمعايير الدوليةوفقً 

 21 -"ضرائب الدخل" وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي رقم  12 بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم

 الشركات المعمول بها في المملكة العربية السعودية. -ونظام  (وضريبة الدخل فيما يتعلق بالزكاة"الرسوم" 

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعليمات إلى شركات التأمين في المملكة العربية السعودية للمحاسبة  ،م2019يوليو  17في 

ة للتقرير المالي وتفسيراتها الصادرة عن مجلس وضرائب الدخل في قائمة الدخل. وذلك يتماشى مع المعايير الدولي عن الزكاة

والمعتمد في المملكة العربية السعودية ومع المعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية  معايير المحاسبة الدولي

 .)لمملكة العربية السعودية""المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في ا(باسم  يشار إليها مجتمعةو للمحاسبين القانونيين (

غيرت الشركة معاملتها المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل من خالل ، 2019يونيو  30الفترة المنتهية في وابتداء من وفقًا لذلك، 

اء "السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات واألخط 8رقم  تعديل األثر بأثر رجعي بما يتماشى مع معيار المحاسبة الدولي

 .2019يناير  1من  اً اعتبار( "عقود اإليجار") 16قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم كما  . المحاسبية"

 

 . أرباح المساهمين10

أو وال يوجلد للدى الشلركة أي معلوملات علن أي  ترتيبلات   ،م2019لم تتم التوصية بتوزيع أية أربلاح للمسلاهمين علن العلام الملالي 

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

 

 . سياسة توزيع األرباح 11

( ملن النظلام 45تستند سياسة الشركة في توزيع األرباح على التعليمات الصلادرة ملن الجهلات اإلشلرافية وعللى ملا تضلمنته الملادة )

 زع حسب التالي:األساسي للشركة وبحسب ذلك فإن أرباح المساهمين تو

 

 تجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة بعد احتسابها. .1

( من األرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى %20يجنب ما مقداره ) .2

 ما بلغ اإلحتياطي المذكور إجمالي رأس المال المدفوع.

خرى، وذلك بالقدر الذي يحقق أيد نصيب األسهم في صافي األرباح أن تقرر تكوين احتياطيات للجمعية العامة العادية عند تحد  .3

 يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين.أو مصلحة الشركة 
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 كبار التنفيذيينوواللجان التابعة  مكافأت أعضاء مجلس االدارهو. مزايا 12

أعضاء اللجان وفق األطر التي حددتها التعليمات أو التعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس إدارة الشركة ويتم تحديد المكافأت 

 .الصادرة من الجهات اإلشرافية ووفق ماجاء في نظام الشركة األساسي

 

منافع عينية أو أية تعويضات 

 **سنويا أو مدفوعة شهريا 

مكافآت سنوية 

 دورية *و
 بدالت

رواتب 

 مكافآتو

2019 

 آلف الرياالتأ

 مجلس اإلدارة    

 أعضاء مجلس االدارة الغير تنفيذيين 285 27 - -

 مستقلينالدارة اإلأعضاء مجلس  382 42 - -

1,135 631 1,621 3,176 
التنفيذيين )ومن  المدراء من كبار خمسة

 الرئيس المالي(وضمنهم الرئيس التنفيذي 

1,202 853 2,153 4,623 
تطلب تعيينهم عدم ممانعة التنفيذيين الذي ي

 من مؤسسة النقد العربي السعودي

 * يشمل المكافآت النقدية 

 بدل السكن.والتنفيذين المستقيلين  دراءملكبار ال** يشمل منافع نهاية الخدمة 

 

  أعضاء مجلس اإلدارة

2019 

   المكافآت السنوية

  الرياالت(آالف )

 الحضور  بدل

 الرياالت(آالف )
 المجموع

 ألعضاء المستقلينا: أوالا 

 135 15 120 الخيل باافراس عبدالعزيز 

 96 9 87 أيمن وجيه الطويل

 96 9 87 سلمان احمد اكبر

 50 6 44 حسام الحقيل

 47 3 44 بندر المهنا

 424 42 382 المجموع

 ثانياا: األعضاء غير التنفيذيين

محمد عبدالعزيز الشايع )رئيس 

 المجلس(

180 15 195 

 117 12 105 ن موور كيثإيا

 - - - سامي جدعان المهيد )نائب الرئيس(

 - - - بشار بن يحي القنيبط

 - - - ياسر بن علي البراك

 - - - كريمالنايف العبد

 - - - ريتشارد هينشلي

 312 27 285 المجموع

 

 

 المجموع
  المكافآت السنوية

  الرياالت(آالف )

 الحضور  بدل

 الرياالت(آالف )

 ان مجلس الإلدارةلج

2019 

 عضاء لجنة المراجعةأ 115 51 166

 الترشيحاتوعضاء لجنة المكافآت أ - 20 20

 عضاء لجنة المخاطرأ - - -

 عضاء اللجنة التنفيذيةأ - 15 15

 لجنة اإلستثمار - 12 12
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 اللجانأعضاء 
 المكافآت السنوية 

 الرياالت(آالف )

 الحضور  بدل

 الرياالت(آالف )
 لمجموعا

 أوال: لجنة المراجعة

 36.5 19.5 17 كبرأحمد أسلمان 

 79.5 19.5 60 د. أبو بكر باجابر

 50 12 38 خالد الذكير

 166 51 115 المجموع

 ثانياا: لجنة المخاطر

 - - - ريتشارد هينشلي

 - - - سامي جدعان المهيد

 - - - سفافاضل المن

 - - - ياسر بن علي البراك

 - - - مجموعاال

 ثالثاا: لجنة االستثمار

 4.5 4.5 - محمد عبدالعزيز الشايع

 6 6 - إيان موور

 - - - بدر حمد السلوم

 1.5 1.5 - حسام عبدهللا الحقيل

 12 12 - المجموع

 رابعاا: اللجنة التنفيذية

 9 9 - محمد عبدالعزيز الشايع

 - - - ايف العبدالكريمن

 6 6 - وروايان كيث م

 - - - بن يحي القنيبط بشار

 - - - حسام عبدالرحمن الخيال

 15 15 - المجموع

 خامساا: لجنة الترشيحات والمكافآت

 7 7 - بالخيلافراس عبدالعزيز 

 5 5 - أيمن وجيه الطويل

 - - - فيصل جادو

 3 3 - حسام عبدهللا الحقيل

 5 5 - إيان كيث موور

 - - - نايف العبدالكريم

 20 20 - المجموع

 

الذين يمثلون بنك ساب في مجلس إدارة الشركة التالية ومن أعضاء مجلس اإلدارة الغير تنفيذيين  خمسةبموجب اتفاق خاص، فإن 

 أسمائهم:

 

 سامي جدعان المهيد 

 نايف العبدالكريم 

   ريتشارد هينشلي 

 القنيبط بشار 

 البراك ياسر 

   

قرر أيضاً عضو لجنة اإلستثمار وأنشطتها. والمكافآت السنوية دعماً للشركة وقد قرروا التنازل عن حقوقهم في بدالت الحضور 

 اوليسف )سفاضل المنا االستاذ لجنة المخاطروعضو  ،فيصل جادو االستاذالمكافآت ولجنة الترشيحات وعضو  ،بدر السلوم االستاذ

نشاطاتها. وال يوجد والمكافآت دعماً للشركة وفي بدالت حضور اجتماعات  وقهمالتنازل عن حق ،(في مجلس إدارة الشركة أعضاء

أو دارة التنفيذية عن أي منافع اإلودارة المستقلين تنازل بموجبها أياً من أعضاء مجلس اإل اي اتفاقية أخرىأو أي ترتيب آخر 

   .تآمكاف
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ءاً على ماورد في سياسة تكافل على مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة بناللباإلضافة إلى ذلك، إلتزمت شركة ساب 

 من نظام الشركة األساس. 19المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة والمتوافقة مع المادة 

 

 

  معامالت فيها مصلحة مع الجهات ذات العالقة و. عقود 13

شركة المالكون وشركات يعتبر المساهمون بال نموظفيالتمثل الجهات ذات العالقة كبار المساهمين، وأعضاء مجلس اإلدارة، وكبار 

فصيالً لتلك تمارس عليها هذه الجهات تأثيراً هاماً. وفيما يلي تأو مدارة بصورة مشتركة أو الرئيسيون فيها، ومنشآت أخرى مدارة، 

 .م2018و م2019 عاميالمعامالت خالل 

 

 مع الجهات ذات العالقة المعامالت 13.1

 

 ام مع األطراف ذات العالقة هي كما يلي:تفاصيل المعامالت الهامة التي تم تنفيذها خالل الع

 البيـــان
2019 

 بآالف الرياالت السعودية

2018 

 بآالف الرياالت السعودية

 في الشركة ( )مساهمالبنك السعودي البريطاني 

 

 

  

 

 شتراكاتإ

 مطالبات مدفوعة

 

 مصاريف أخرى

 بها متعلقة ومصاريف معلومات تقنية صيانة تكاليف -  

 في ودائع المرابحة عوائد استثمار

 

55,855 

23,942 

 

2,997 

709 

 

 

39,254 

31,964 

 

2,695 

32 

 

يُمارس عليها تأثيراا هاماا من قبل أو بصورة مشتركة أو منشآت مسيطر عليها بصورة مباشرة 

 أطراف ذوي عالقة

 مدفوعةال تكاليف اكتتاب وثائق التكافل

 

3,798 

 

3,581 

 السعودية: العربية اتش اس بي سي
 
 شتراكاتإ

  على رسوم الخدمات االستثمارية لالستثمارات المرتبطة بوحدات خصم

 

 

 

1,141 

1,524 

 

 

 

   149 

1,598 

 

 

 جهات ذاتتشتمل اإلشتراكات والمطالبات المدفوعة في الجدول السابق على عدد من العقود التي كانت الشركة طرفاً فيها مع  (أ

والتي السعودية  العربية يطاني )ساب( وشركة إتش اس بي سي البنك السعودي البر مع تأمين مختلفةعالقة. وتندرج تحت عقود 

 تمت بنفس الشروط المطبقة على المعامالت مع الجهات اآلخرى.

هي شركة ذات و ،المحدودة لشركة وكالة ساب للتأمين شركة ساب للتكافل تشمل تكاليف اإلكتتاب على العموالت التي دفعتها (ب

ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في العمل كوكيل تأمين حصري  ملوكة للبنك السعودي البريطاني )ساب(مسئولية محدودة م

 لشركة ساب للتكافل حسب اإلتفاقية المبرمة بين الطرفين. 

دارة استثمارات حملة وثائق التكافل إالعربية السعودية في إتش اس بي سي  دارة صناديق االستثمار من قبل شركة إتتمثل  (ج

 فراد في الصناديق االستثمارية.ائلي لألالع

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

ام إستخد في ذلكوالشركة. وبموجب هذه االتفاقية، يقوم البنك السعودي البريطاني )ساب( بتقديم خدمات تشغيلية للشركة بما 

 الموجودات الثابتة والبنية التحتية الخاصة بتقنية المعلومات مقابل مبلغ متفق عليه من قبل الطرفين.
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 الجهات ذات العالقة  أرصدة 13.2

 

 فيما يلي تفاصيل الذمم المدينة والدائنة من وإلى أطراف ذوي عالقة كما في تاريخ التقرير:

 

 طبيعةال البيــان
 م2019

 ت السعوديةبآالف الرياال

 م2018

 بآالف الرياالت السعودية

  السعودية العربية تش اس بي سي إ
  

 352,115 376,834 أصل موجودات مالية متاحة للبيع

 440 220 أصل خصم على وحدات مرتبطة بموجودات مالية

    البنك السعودي البريطاني

 13 21,800 أصل شتراكات تكافل مدينة، اجماليإ

 21,869 17,515 أصل ةأرصدة بنكي

 34,000 34,000 أصل وديعة نظامية

 26,560 27,134 خصم جمالي المطالبات قيد التسويةإ

 776 2,114 خصم مصاريف أخرى مرتبطة باتفاقية خدمات

 176 176 خصم عمولة أرباح مستحقة

    وكالة ساب للتأمين المحدودة

 924 954 خصم عمولة مستحقة

 

 

 برمة مع الجهات ذات العالقةالعقود الم 13.3

 

 يبين الجدول التالي العقود المبرمة مع الجهات ذات العالقة.

 
 تاريخ انتهاء العقد تايخ بداية العقد مدة العقد اسم الجهة ذات العالقة العقد

 2021يوليو  2018يوليو  سنوات  3 بنك ساب  * تقنية معلومات –إتفاقية شروط الخدمة

ات لمقدم خدمة اتفاق إسناد الخدم

 امن معلومات –خارجي 

 2024يونيو  2019يونيو  خمس سنوات بنك ساب 

 تلقائيا يجدد  2015يناير  سنوي بنك ساب إتفاقية استئجار مبنى

إتش اس بي سي العربية  إتفاقية خدمة إستثمار 

 السعودية

 يجدد تلقائيا 2016ديسمبر  سنوي

وكالة ساب للتأمين  وكالةإتفاقية 

 ودةالمحد

 2021ديسمبر  2018ديسمبر  سنوات 3

لمدة خمس سنوات للفترة من  مع بنك ساب لتقنية المعلومات اتفاق إسناد الخدمات لمقدم خدمة خارجي*تم توقيع عقد  

 .يحل بدال عنه 2024ديسمبر  31الى  2020يناير 1

 

 

 

 . المدفوعات النظامية14

ضلريبة و اإلسلتقطاعوضلريبة  وضلريبة اللدخل الشلرعية الزكلاة ملن جلها فيم 2019خالل  الشركة على النظامية المدفوعات تتشكل

 اإلجتماعيلة للتأمينلات العاملة للمؤسسلة المدفوعلة والمبلالغ اإلشلرافية للجهلات تدفع التي اإلشراف تكاليف في وكذلك ،القيمة المضافه

يلر للتغتخضلع ة بعلض المصلاريف الملذكورة، فإنهلا علادة حكم طبيعلبوالشركة.  في للعاملين التأمين االجتماعي إشتراكات تمثل والتي

المدفوعات النظامية المدفوعة خالل العام والمستحقة  بكل إيضاح والتعديل في وقت التسوية مع الجهات النظامية ذات العالقة. والتالي

 :م2019ديسمبر  31كما في 
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 البيان
 م )باآلف الرياالت السعودية(2019

 (م2019 ديسمبر 31)كما في مستحقة  تم دفعها

 5,777 5,947 الزكاة

 15 1,627 إستقطاعضريبة 

 - 11 ضريبة الدخل

 199 2,384 المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية 

 - 384 هيئة السوق المالية 

 276 769 مؤسسة النقد العربي السعودي 

 (114) 1,280 ضريبة القيمة المضافة

 6,153 12,402 المجمـوع

 

 قواعد ولوائح عمل لجان مجلس اإلدارة .15

كافة اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس و دارةعوام السابقة باستكمال إعداد قواعد ولوائح عمل مجلس اإلقامت الشركة خالل األ

تأمين وقواعده، نظام مراقبة شركات الو اإلدارة بما يتسق مع أحكام وثيقة مبادىء الحوكمة، ومعايير التعيين في شركات التأمين،

نظام و الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن مؤسسة النقدو

دارة قواعد عمل كافة لجان المجلس، في حين وافقت الجمعية العامة للبنك على إقرار قواعد لجنتي قر مجلس اإلأالشركات. وقد 

 والمكافآت وفق ما تقضي بذلك التوجيهات اإلشرافية. المراجعة والترشيحات 

دائها ووضعها وقواعد عملها بشكل سنوي وذلك لضمان القيام بأعمالها بأقصى فعالية أوتراعي اللجان وفقا لقواعد عملها، مراجعة 

 إلدارة ومن ثم الجمعية العامة.والتزامها بالتمشي مع المتطلبات اإلشرافية، والتوصية بأية تغييرات تراها مالئمة إلقرار مجلس ا

 تقييم فعالية المجلس وأعضاءه وفعاليات لجان المجلس 

وثيقة حوكمة ساب و وفق ما تنص عليه التوجيهات اإلشرافية التي تضمنتها وثيقة مبادىء الحوكمة، والئحة حوكمة الشركات

كمجموعة، أو اركتهم في أعماله سواء بصفة فردية للتكافل، يقوم مجلس اإلدارة وبصفة سنوية بتقييم فعالية أعضاءه وحجم مش

تصميم وإعداد أطُر لتقييم فعالية أعمال اللجان المنبثقة عن المجلس وما قامت به  تم مراعاةوفعالية اللجان المنبثقة عن المجلس. وقد 

 من أعمال في مقابل نطاق العمل الموكل لها. 

 المجلس البرامج التدريبية ألعضاء مجلس اإلدارة ولجان 

تم  ، فقدف أوجه صناعة التأمينرغبة من الشركة في تعزيز مهارات أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس في مختل

البرامج كافة أعضاء المجلس  تشمل هذهو التعليم اإللكترونيبرامج تدريبيه مباشرة وأخرى عن طريق وتنفيذ لتصميم  التخطيط

 وأعضاء لجانه.

مجلس إدارة الشركة وكبار  عدا أعضاء) صلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاصوصف ألي م .16

 (التنفيذيين وأقرباءهم

لم تتلق الشركة خالل العام أي اشعارات من المساهمين أو األشخاص ذوي العالقة بخصوص تغير نسبة ملكيتهم في أسهم الشركة 

ح التي استندت عليها قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة من هيئة وذلك حسب ما تضمنته تعليمات اإلفصا

السوق المالية، وتوضح الجداول التالية وصفاً بالمصالح التي تعود لكبار المساهمين وألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 

 بالشركة وأزواجهم وأبناءهم القصر في أسهم وأدوات الدين.
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 أدوات دين الشركةأو أقربائهم في أسهم و وصف ألي مصلحة تعود إلى أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين .17

 : م2019 عامأعضاء مجلس اإلدارة خالل  (أ

 اسم من تعود له المصلحة
 صافي التغيير خالل العام م2019 /31/12نهاية العام  م01/01/2019بداية العام 

 نسبة الملكية عدد األسهم الملكية نسبة عدد األسهم ةنسبة الملكي عدد األسهم

 % 0.00 0 % 0.00 0  % 0.00 0  محمد عبدالعزيز الشايع األستاذ/

 % 0.00 0 % 0.00 0 % 0.00 0 سامي جدعان المهيد األستاذ/

 بالخيلافراس عبدالعزيز  األستاذ/

 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 

 *بشار بن يحي القنيبطاألستاذ/ 

 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
 *ياسر بن علي البراك /األستاذ

 

 

 

 

 

 

0 0.00 % 0 0.00 0 0.00 % 
 *أيمن وجيه الطويلاألستاذ/ 

 

 

 

 

 

 

0 0.00 % 0 0.00 0 0.00 % 
 *سلمان أحمد أكبر األستاذ/

 0 0.00 % 0 0.00 0 0.00 % 

 % 0.00 0 0.00 0 % 0.00 0 **إيان كيث موور األستاذ/

 م.2019إبريل  11  تاريخ عضو مجلس االدارة كما ورد في خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي فيكتم التعيين  – القنيبطار بن يحي بش* 

 م.2019إبريل  11 تم التعيين كعضو مجلس االدارة كما ورد في خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ  – ياسر بن علي البراك *

 م.2019إبريل  11 تم التعيين كعضو مجلس االدارة كما ورد في خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ  - لطويله اــن وجيــأيم *

 م.2019إبريل  11 تم التعيين كعضو مجلس االدارة كما ورد في خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ  -ر ــد اكبــان احمــ* سلم

 م. 2019نوفمبر  15تقالة كعضو مجلس اإلدارة في تاريخ تم اإلس –إيان كيث موور  **

 التنفيذيين كبار المدراء( ب

 اسم من تعود له المصلحة
 صافي التغيير خالل العام 31/12/2019نهاية العام  01/01/2019بداية العام 

 نسبة الملكية عدد األسهم نسبةالملكية عدد األسهم نسبة الملكية عدد األسهم

 % 0.00 0 % 0.00 0 % 0.00 0 لحسام الخيا 

 % 0.00 0 % 0.00 0 % 0.00 0 الزهراني بخيت 

 % 0.00 0 % 0.00 0 % 0.00 0 جيهان طاشكندي 

 نوال الشمري 

 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

 رانية الشريوفي

 

 

 

 

 

 

0 0.00 % 0 0.00 0 0.00 % 
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 ق الخيار وحقوق االكتتاب للمساهمين الرئيسيينوصف أي مصلحة في أسهم التصويت وحقو .18

 

 المساهمون الرئيسيون -

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

 نسبة الملكية عدد األسهم نسبةالملكية عدد األسهم نسبة الملكية عدد األسهم

 - - %65.00 22,100,000 %65.00 22,100,000 ساب 

 

 إدارة الشركةأعضاء مجلس . 19

 تشكيل مجلس اإلدارة (أ

سللنوات ميالديلة، وفلق أسللوب التصللويت  3( أعضلاء يلتم انتخللابهم وتعييلنهم للدورة ملدتها 8يتشلكل مجللس إدارة الشلركة مللن ثمانيلة )

للين ألشلخاص إعتبلاريين أعضاء يمثلون البنك السعودي البريطاني )سلاب(، بحيلث يكلون علدد األعضلاء الممث التراكمي، منهم خمسة

 ( أعضاء المكملين للمجلس هم من األعضاء المستقلين. 3الـ )و ( أعضاء،5)

 

رد هينشلي، اكالً من األستاذ حسام الحقيل، األستاذ ريتش انتهت عضويةم، تم تغيير تشكيل مجلس اإلدارة حيث 2019خالل عام 

باإلضافة إلى ذلك، تم إستقالة  م.2019مايو  14رة عضوية المجلس بتاريخ دوفي  مهنا، واألستاذ نايف العبدالكريم الاألستاذ بندر 

المجلس الجديدة، تم تعيين األستاذ بشار عضوية خالل دورة و م.2019نوفمبر  15اإلدارة بتاريخ السيد إيان موورمن عضوية مجلس 

أيمن الطويل والسيد سلمان واألستاذ م، 2019مايو  15تاريخ  من اعتباراً كأعضاء غير تنفيذين للمجلس واألستاذ ياسر البراك  القنيبط

 . م2019مايو  15تاريخ  مناعتبارا كأعضاء مستقلين للمجلس أحمد 

من األعضاء التالية أسماؤهم والذين صنفت م 2019 ديسمبر 31شركة يتشكل كما بتاريخ وعلى ضوء ذلك فإن مجلس إدارة ال

الصادرة من  ات الصادرة عن هيئة السوق المالية، والئحة حوكمة شركات التأمينعضويتهم بحسب ما جاء في الئحة حوكمة الشرك

 السعودي:مؤسسة النقد العربي 

 

 اسم عضو مجلس اإلدارة وتصنيف العضوية 

 محمد عبدالعزيز الشايع 

 م2018-اغسطس-2ابتداء من تاريخ  –عضو مجلس إدارة غير تنفيذي رئيس مجلس اإلدارة 

 دسامي جدعان المهي 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة 

 غير تنفيذي عضو مجلس إدارة 

  بالخيلافراس عبدالعزيز  

 مستقلعضو مجلس إدارة 

 القنيبطبشار بن يحي  

 عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

 ياسر بن علي البراك 

 عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

  أيمن وجيه الطويل 

 مستقل  مجلس إدارة عضو

  سلمان أحمد اكبر 

 مستقلمجلس إدارة عضو 
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ا بمجلس إدارتها الحالي  اسم عضو مجلس اإلدارة وتصنيف العضوية مديرها )نوع الكيان أو أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا

 م2019 القانوني/ الموقع( 

 محمد عبدالعزيز الشايع

رئيس  عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

بريل أ 8تاريخ  ابتداء من –مجلس اإلدارة 

 م2018

 م2022و ماي  14وحتى تاريخ

 شركة نجم لخدمات التأمين

 )غير مدرجة/المملكة العربية السعودية(

 

 الشركة السعودية للخدمات األرضية

 )مدرجة/المملكة العربية السعودية(

 

 الشركة السعودية لالسمنت األبيض

 )غير مدرجة/المملكة العربية السعودية(

 

  عالميةشركة أمالك ال

 )غير مدرجة/المملكة العربية السعودية(

 

 شركة اتش اس بي سي العربية السعودية

 /المملكة العربية السعودية(شركة مساهمة مغلقة )

 

 شركة صناعات العيسى

 )شركة مساهمة مغلقة /المملكة العربية السعودية(

 سامي جدعان المهيد

 نائب رئيس مجلس اإلدارة

 فيذيتن غيرإدارة عضو مجلس 

 م2017ديسمبر 21ابتداء من تاريخ 

 م2022 مايو 14و حتى تاريخ 

 السعودية عضو لجنة مراجعة في شركة اتش اس بي سي العربية

 / المملكة العربية السعودية (شركة مساهمة مغلقة )

 فراس عبدالعزيز أبا الخيل

 مستقل مجلس إدارة عضو

 م2018 أكتوبر 15ابتداء من تاريخ 

 م2022مايو  14و حتى تاريخ 

 نائب الرئيس لالستراتيجية والتحول في الشركة السعودية للنقل الجماعي )سابتكو( 

 )مدرجة/المملكة العربية السعودية(

 * القنيبطبشار بن يحي 

 تنفيذي غيرإدارة عضو مجلس 

 م2019 مايو 15ابتداء من تاريخ 

 م2022 مايو 14و حتى تاريخ 

 البنك السعودي البريطاني  في  الخاصةالمصرفية  مدير عام شبكة الفروع والخدمات

 )مدرجة/المملكة العربية السعودية(

 

 ةشركة ساب للتأمين المحدود

 (المملكة العربية السعودية )ذات مسؤولية محدودة/

 

  (شركة سجل) يالتمويلاإليجار السعودية لتسجيل عقود الشركة 

 )شركة مساهمة مغلقة /المملكة العربية السعودية(

 * ياسر بن علي البراك

 عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

م وحتى 2019 مايو 15ابتداء من تاريخ 

 م2022مايو  14تاريخ 

 البنك السعودي البريطانيفي  مدير عام المصرفية المؤسسية 

 )مدرجة/المملكة العربية السعودية(

 ** روايان كيث مو

 دارة غير تنفيذيعضو مجلس إ

 2016بريل أ 03ابتداء من تاريخ 

 م2019 نوفمبر 15 قدم استقالته في تاريخ

- 

 * أيمن وجيه الطويل

 مستقلإدارة عضو مجلس 

حتى و م2019مايو  15 ابتداء من تاريخ 

 م2022 مايو  14تاريخ 

- 

 * أكبرسلمان أحمد 

 مستقل مجلس إدارة عضو

 م2019 مايو 15تاريخ ابتداء من 

 م2022 مايو 14و حتى تاريخ 

 كس السعودية للتأجيريشركة أور

 /المملكة العربية السعودية(غير مدرجة) 

 

 )مدرجة/المملكة العربية السعودية( الشركة السعودية ألنابيب الصلب

 م.2019إبريل  11تاريخ تم التعيين كعضو مجلس االدارة كما ورد في خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي في  – القنيبط*بشار بن يحي 

 م.2019إبريل  11تاريخ تم التعيين كعضو مجلس االدارة كما ورد في خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي في  – ر بن علي البراكـياس *

 م.2019يل إبر 11تاريخ تم التعيين كعضو مجلس االدارة كما ورد في خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي في  - لـه الطويــن وجيــأيم *

 م.2019إبريل  11تاريخ تم التعيين كعضو مجلس االدارة كما ورد في خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي في  -ر ــد اكبــان احمـــ* سلم

 م. 2019نوفمبر  15تم اإلستقالة كعضو مجلس اإلدارة في تاريخ  –** إيان كيث موور 
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 نبذة موجزة عن أعضاء مجلس اإلدارة (ب

 الخبرة المؤهالت المنصب السابق منصب الحاليال االسم

األستاذ/ محمد 

 عبدالعزيز الشايع

 عضو مجلس إدارة في

 

 شركة نجم لخدمات التأمين

 

الشركة السعودية للخدمات 

 األرضية

 

الشركة السعودية لالسمنت 

 األبيض

 

 

 شركة أمالك العالمية

 

شركة اتش اس بي سي 

 العربية السعودية

 

 يسىشركة صناعات الع

 عضو مجلس إدارة في

 

 شركة نجم لخدمات التأمين

 

 الشركة السعودية للخدمات األرضية

 

 الشركة السعودية لالسمنت األبيض

 

 شركة أمالك العالمية

 

 شركة اتش اس بي سي العربية السعودية

 

 الرئيس التنفيذي لشركة ميدقلف

 

 عدة مناصب في مؤسسة النقد

بكالوريوس في 

المحاسبة من جامعة 

االمام محمد بن سعود، 

المملكة العربية 

 السعودية

 

ماجستير في المحاسبة 

 –من جامعة الينوي 

 –اربانا شامبين 

الواليات المتحدة 

 األمريكية

خبرة قيادية ألكثر من 

عاما في المؤسسات  25

المالية والتأمين 

 والمؤسسات الحكومية.

األستاذ/ سامي 

 جدعان المهيد

 عضو مجلس إدارة في

اتش اس بي سي  شركة

 السعوديةالعربية 

 عضو مجلس إدارة في

 السعوديةشركة اتش اس بي سي العربية 

دبلوم دولي في االلتزام 

من الرابطة الدولية 

 ICAلاللتزام 

 

دبلوم عالي في 

العمليات المصرفية 

من معهد االدراة 

العامة، المملكة العربية 

 السعودية

عاما من  18أكثر من 

 الخبرة في القطاع

 ،المالي والمصرفي

السيما في مجال 

الشركات وااللتزام 

 .ومكافحة غسل األموال

األستاذ/ فراس 

 الخيلبااعبدالعزيز 

نائب الرئيس لالستراتيجية 

والتحول في الشركة السعودية 

 للنقل الجماعي )سابتكو(

نائب الرئيس للتسويق وتجارب العمالء 

في الشركة السعودية للنقل الجماعي 

 ()سابتكو

بكالوريوس في 

التسويق من جامعة 

الملك فهد للبترول 

والمعادن، المملكة 

 العربية السعودية

 

ماجستير في التسويق 

الدولي من جامعة 

 ستراثكاليد، اسكتلندا

عاما  18خبر الكثر من 

في القطاعين العام 

والخاص كصندوق 

التنمية الصناعي 

الشركة و السعودي

السعودية لالتصاالت 

تصاالت واتحاد اال

وبرنامج بادر 

 لحاضنات التقنية

والصادرات السعودية 

 .وسابتكو

األستاذ/ بشار بن 

 *القنيبطيحي 

 مدير عام الفروع والخدمات

الخاصة في البنك  المصرفية 

 السعودي البريطاني

 -رئيس مجلس المديرين 

  شركة ساب للتأمين المحدود
شركة   في إدارة عضو مجلس

 سجل

في روع والمبيعات شبكة الف مدير عام

 البنك السعودي البريطاني

 

 في عضو مجلس إدارة 

 شركة سجل

بكالوريوس في إدارة 

األعمال  من جامعة 

الملك سعود، المملكة 

 العربية السعودية

سنة  14خبرة ألكثر من 

في قطاع البنوك، 

 4باإلضافة إلى خبرة 

سنوات في مؤسسة النقد 

 العربي السعودي.

األستاذ/ ياسر بن 

 *علي البراك

مدير عام المصرفية المؤسسية 

 في بنك ساب

رئيس الخدمات المصرفية العالمية 

 في بنك ساب المشارك

بكالوريوس في 

تخصص نظم 

المعلومات اإلدارية 

من جامعة الملك فهد 

للبترول والمعادن، 

المملكة العريبة 

 السعودية.

سنة  15خبرة تتجاوز 

 في قطاع البنوك.

السيد/ ايان كيث 

 **وروم
- 

 رئيس مجلس إدارة في

شركة اتش اس بي سي اليف انترناشيونل 

 الصين –

دكتوراه في إدارة 

الدراسات من جامعة 

كامبريدج، المملكة 

 المتحدة

 

بكالوريوس اقتصاد 

من جامعة  كامبريدج، 

خبير في الخدمات 

المصرفية والمالية، 

عاما من  20واكثر من 

 التعرض للمنتجات

واألسواق المالية 

العالمية على مستوى 

عال،يتمتع بسلسلة من 
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النجاحات مع شركة  المملكة المتحدة

 اتش اس بي سي

األستاذ/ أيمن وجيه 

 *الطويل
- 

 اإللتزامو الحوكمة  المدير التنفيذي إلدارة

 والشؤون القانونية

 في الشركة السعودية للخدمات

 األرضية

بكالوريوس في العلوم 

المالية واإلدارية 

دارة أعمال تخصص إ

من جامعة عّمان 

 بالمملكة األردنية

 ةيالهاشم

خبرة واسعة في مجال 

اإللتزام، مكافحة غسل 

األموال، حوكمة 

لشركات، باإلضافة إلى ا

لشركات ن مجال القانو

التأمين والشركات 

 .المدرجة

 سلمان أحمدالسيد/ 

 *أكبر

 عضو لجنة المراجعة في

 أوريكس السعودية للتأجير

 

اإلدارة ورئيس عضو مجلس 

 لجنة الترشيحات والمكافآت

 في 

الشركة السعودية ألنابيب  

 الصلب

 

 عضو لجنة المراجعة في

 

 اإلستثمار كابيتال

 

 و ميدغلف العربية السعودية

محاسب قانوني 

معهد  -)عضو 

المحاسبين القانونيين 

في إنجلترا وويلز( / 

معهد  -عضو 

المحاسبين القانونيين 

 في باكستان

 

تمويل الشركات  مؤهل

)معهد المحاسبين 

القانونيين في إنجلترا 

 وويلز(

عاًما  43يتمتع بخبرة 

في المملكة المتحدة 

وجزر القنال والبحرين 

والمملكة العربية 

السعودية واإلمارات 

 العربية المتحدة.

 

لقد كان مديًرا لعدد من 

المؤسسات المالية 

ورئيساً للجنة المخاطر 

في بأحد البنوك وعضًوا 

اللجنة التنفيذية ألحد 

البنوك وعضًوا في 

لجان المراجعة في عدد 

 من الشركات.

 م.2019إبريل  11تاريخ تم التعيين كعضو مجلس االدارة كما ورد في خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي في  – القنيبطبشار بن يحي *

 م.2019إبريل  11تاريخ في خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي في تم التعيين كعضو مجلس االدارة كما ورد  – ياسر بن علي البراك *

 م.2019إبريل  11تاريخ تم التعيين كعضو مجلس االدارة كما ورد في خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي في  - ه الطويلــن وجيــأيم *

 م.2019إبريل  11تاريخ سة النقد العربي السعودي في تم التعيين كعضو مجلس االدارة كما ورد في خطاب مؤس -ر ــد اكبـــن احمسلمــا*

 م. 2019نوفمبر  15تم اإلستقالة كعضو مجلس اإلدارة في تاريخ  –إيان كيث موور **

 

 

 

 نبذة عن أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة ج( 
 

 الخبرة المؤهالت الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية االسم

 د. أبوبكر باجابر

 جنة المراجعةعضو ل

 في:عضو لجنة المراجعة 

 سيسكو

 

 شركة النهدي القابضة.

 

 .باعشنشاي شركة 

 

شركة عبداللطيف جميل 

 المتحدة للتمويل.

 

روالكو للتجارة والمقاوالت 

 القابضة.

 

 في:عضو لجنة المراجعة 

 سيسكو

 

 شركة النهدي القابضة.

 

 .باعشنشاي شركة 

 

شركة عبداللطيف جميل 

 يل.المتحدة للتمو

 

روالكو للتجارة والمقاوالت 

 القابضة.

دكتوراه في التمويل 

والمحاسبة من جامعة 

 المملكة المتحدة ،ستراثكاليد

 

ماجستير في المحاسبة من 

جامعة برمنجهام، المملكة 

 المتحدة

 

بكالوريوس في المحاسبة 

من جامعة الخرطوم، 

 السودان

عاما من الخبرة في  32اكثر من 

ة في البنوك التمويل والمحاسب

السعودية، مؤهل تأهيل عاليا 

كأكاديمي وممارس في المحاسبة 

ذو خبرة في تطبيق  ،والمالية

معايير التقارير المالية الدولية 

IFRS    ومعايير المحاسبة الدولية

IAS 

 األستاذ حسام الخيال

 عضو اللجنة التنفيذية

ساب الرئيس التنفيذي لشركة 

 للتكافل

ات المدير العام للخدم

المصرفية للشركات، نائب 

الرئيس للخدمات المصرفية 

 لألفراد

بكالرويوس في درجة 

تخصص إدارة األعمال من 

جامعة إلينوي، الواليات 

 المتحدة األمريكية.

درجة الماجستير في 

تخصص إدارة األعمال من 

جامعة لويوال، الواليات 

 المتحدة األمريكية.

درجة الماجستير في 

عام  23خبرة تمتد ألكثر من 

في قطاع البنوك وقطاع 

التسويق. والرئيس التنفيذي 

لشركة ساب للتكافل من يوليو 

 م إلى تاريخه.2019



            

 

                                                                                                                              

                                                                                                 

33 
 

ن جامعة التسويق الدولي م

 ستراثكاليد، المملكة المتحدة

 *األستاذ بدر السلوم

 لجنة األستثمارعضو 
- 

نائب الرئيس للخدمات 

المصرفية التجارية في 

 طانيالبنك السعودي البري

متخصص في العلوم المالية 

واإلقتصادية من جامعة 

 الملك فهد للبترول والمعادن

عاماً من الخبرة المصرفية  15

المتنوعة في مجال الشركات 

 والتجارة

 األستاذ فيصل جادو

عضو لجنة الترشيحات 

 والمكافآت

مدير عام الموارد البشرية في 

 البنك السعودي البريطاني

، رئيس إدارة األداء

المكافآت، والتطوير 

 التنظيمي

بكالرويوس في تخصص 

نظم المعلومات اإلدارية من 

جامعة الملك فهد للبترول 

والمعادن، المملكة العربية 

. والعديد من السعودية

الشهادات المهنية في مجال 

 اإلدارة والموارد البشرية

سنة خبرة في مجال  15

 الموارد البشرية

 األستاذ خالد الذكير

 لجنة المراجعةعضو 

الرئيس التنفيذي لمراجعي 

الحسابات في الشركة الوطنية 

 لإلسكان

إدارة الثروات في شركة 

 سالك

بكالريوس محاسبة من 

جامعة الملك سعود، المملكة 

 العربية السعودية

سنة خبرة في مجال  28

المراجعة وفي مجاالت اخرى 

مثل المالية، االقتصاد، 

 المحاسبة، واإلدارة.

 فساناذ فاضل الماألست

 عضو لجنة المخاطر 

التشغيلية في رئيس المخاطر 

 البنك السعودي البريطاني

رئيس المخاطر التشغيلية 

في البنك  والرقابة الداخلية

 السعودي البريطاني

بكالرويوس في علوم 

الحاسب، وماجستير في 

إدارة األعمال من جامعة 

والية كالفورنيا، الواليت 

 المتحدة األمريكية

سنة في مجال  15خبرة 

المبيعات والمخاطر في قطاع 

 البنكي. 

 م. 2019ديسمبر  12تم اإلستقالة كعضو لجنة االستثمار في تاريخ  –بدرالسلوم *

 

 

 

 كبار المسئولين التنفيذييند( 

 

 الرقم اإلسم الوظيفة الحالية الوظيفة السابقة المؤهالت الخبرات

 م2019 مايوفي  للتكافلساب ب تحقال

البنوك في مجاالت  23خبره  ولديه

 والتسويق

بكالرويوس في تخصص إدارة  

األعمال من جامعة إلينوي، الواليات 

 المتحدة األمريكية. 

درجة الماجستير في تخصص إدارة 

األعمال من جامعة لويوال، الواليات 

 المتحدة األمريكية.

درجة الماجستير في التسويق الدولي 

 المملكة المتحدةمن جامعة ستراثكاليد، 

المدير العام للخدمات 

المصرفية للشركات، 

نائب الرئيس للخدمات 

 المصرفية لألفراد

 1 الخيال حسام  الرئيس التنفيذي 

 م2019 يونيوفي  للتكافلساب ب تحقال

 سنة في مجال البنوك. 23ولديه خبره 

 ماجستير في المحاسبة

زمالة المحاسب القانوني من هيئة 

 سعوديينالمحاسبين ال

، (CMA)ة ياإلدارة زمالة المحاسب

من   (CFM) ومدير مالي مؤهل

 الواليات المتحدة االمريكية

الرقابة  مستشاريكبير 

 المالية
 2 بخيت الزهراني المدير المالي

في نوفمبر  للتكافلساب التحقت ب

في سنة  20ولديها خبره  م2018

مجاالت مختلفه منها  التحول وتطوير 

 اءاتوتبسيط اإلجر

 بكالوريس في علوم الحاسب اآللي
رئيس التحول وتطوير 

 وتبسيط اإلجراءات

الرئيس التنفيذي 

 للعمليات

جيهان 

 طاشكندي
3 

يوليو  في  للتكافلساب التحقت ب

سنة في  23 لديها خبرة   م2019

 القطاع المصرفي في مجال المخاطر  

ماجستير في تخصص الموارد  

 البشرية

يجية اتإستر رئيس 

 لمخاطرا

 رئيس المخاطر

 
 4 نوال الشمري 

منذ فبراير  للتكافلساب التحقت ب

اعوام في  8ولديها خبره  م2018

القطاع المصرفي في مجال التطوير 

 التنظيمي

 ماجستير في تخصص الموارد البشرية
مدير التطوير 

 التنظيمي

رئيس إدارة  

 الموارد البشرية
 5 رانية الشريوفي
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 س اإلدارةإجتماعات مجلهـ( 

إجتماعات، ويبين الجدول التالي بيانات تلك اإلجتماعات وسجل  خمسة عقد مجلس إدارة شركة ساب للتكافلم 2019خالل العام 

 حضور األعضاء خالل العام:

 
 م2019 اإلجتماعات المنعقدة خالل العام 

 عضو مجلس اإلدارة
 فبراير 21 أبريل 28 مايو 23  يوليو 23 ديسمبر 12

      محمد عبدالعزيز الشايع*  

- - -   * حسام عبدهللا الحقيل*  

-     سامي جدعان المهيد 

- - -   رد هينشلي *اريتش*  

-     ** إيان موور**  

- - -   * نايف عبدالكريم العبدالكريم*  

- - - -  * بندر عبدالرحمن المهنا*  

      يلبالخافراس عبدالعزيز  

   - - * بشار بن يحي القنيبط**  

   - - * ياسر بن علي البراك**  

   - - * أيمن وجيه الطويل**  

   - - *سلمان أحمد أكبر**  

 

 .2018اغسطس  2كما ورد في خطاب عدم الممانعة من مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ  ئيس المجلس كر تم التعيين محمد الشايع: *

 م. 2019مايو  14حسام الحقيل، األستاذ ريتشرد هينشلي، األستاذ نايف العبدالكريم، واألستاذ بندر المهنا بتاريخ إنتهت عضوية كالً من: األستاذ  **

 م.2019إبريل  11 تم التعيين كعضو مجلس االدارة كما ورد في خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ  – القنيبطي ـــار بن يحـــبش***

 م.2019إبريل  11 اب مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ ــا ورد في خطــتم التعيين كعضو مجلس االدارة كم – راكـي البــر بن علــياس ***

 م.2019إبريل  11 تاريخ ودي في ــة النقد العربي السعـاب مؤسسـا ورد في خطــس االدارة كمـتم التعيين كعضو مجل - لــه الطويــن وجيــأيم ***

 م.2019إبريل  11 عودي في تاريخ ـي الســة النقد العربــا ورد في خطاب مؤسســو مجلس االدارة كمــتم التعيين كعض -ر ــد اكبــان احمــسلم** *

 م. 2019نوفمبر  15تم اإلستقالة كعضو مجلس اإلدارة في تاريخ  –إيان كيث موور  ****

 

عاله عقدت في مدينة الرياض مقر الشركة الرئيس، وقد حرص المجلس على اإللتقاء بموظفي الشركة وقياداتها كافة اإلجتماعات أ

 التنفيذية، وراعى المجلس في إجتماعاته تلّمس مالحظات مساهمي الشركة وموظفيها بما يسهم في تدعيم أعمالها بشكل فعال.

 عضاء بآراء المساهمين وإشعارهم بـأداء الشركةتم اتخاذ اإلجراءات من قبل مجلس اإلدارة إلبالغ األ

 شمل:تم عبر وسائل التواصل المختلفة، ويتلقى أمين سّرالمجلس آراء المساهمين ومالحظاتهم وشكاويه

 .موقع الشركة االلكتروني 

 .أرقام اتصاالت الشركة في ملف الشركة على موقع تداول االلكتروني 

  الشركة(.االتصال عبر الهاتف والفاكس )أرقام 

 

 في حال استالم األراء واالقتراحات والشكوي يقوم مجلس اإلدارة بالرد على المساهمين في ذلك.

 

 

 لجان مجلس اإلدارة . 20

انسجاماً مع الضوابط اإلشرافية ونظام الشلركة األساسلي والتلي تتطللب قيلام مجللس اإلدارة بتشلكيل علدد مناسلب ملن اللجلان، فقلد شلكل 

ولجنلة الترشليحات والمكافلآت، واللجنلة  علة )بقلرار ملن الجمعيلة العموميلة(،( لجلان رئيسلية وهلي لجنلة المراج5) مجلس إدارة الشلركة

 صف تلك اللجان ومهامها وبيانات تشكيلها واجتماعاتها:فيما يلي و. و ولجنة اإلستثمار، ولجنة المخاطر ،التنفيذية
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 لجنة المراجعة 

. من خارج أعضاء مجلس اإلدارة ن مستقليندارة مستقل وعضويإبرئاسة عضو مجلس تتكون لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء، 

وتعمل اللجنة وفقًا لالختصاصات التي وافقت عليها الجمعية العامة للشركة بشأن اختيار أعضاء لجنة المراجعة وشروط عضويتهم 

راجعة المعتمدة من الجمعية العمومية والتي تتوافق مع على النحو الوارد في الئحة لجنة الم وطريقة أدائهم، وتقوم اللجنة بمهامها

 . العربي السعودي لشركات التأمين وإعادة التأمين الالئحة الصادرة من مؤسسة النقد
 

كعضو في لجنة كرئيس للجنة المراجعة وتم تعيين السيد خالد الذكير تم تعيين السيد سلمان أحمد  ,2019مايو  13في تاريخ 

  المراجعة.

 

( من الئحة حوكمة الشركات 2( الفقرة )90لمادة )اء ومؤهالت وخبرات لجنة المراجعة كما هو مطلوب بموجب المادة عضأ

 :هي كما يلي الصادرة عن هيئة السوق المالية

 

 

 االسم  المؤهالت الخبرة
عاًما في المملكة المتحدة وجزر  43يتمتع بخبرة 

ة القنال والبحرين والمملكة العربية السعودي

 .واإلمارات العربية المتحدة
 

لقد كان مديًرا لعدد من المؤسسات المالية ورئيساً 

للجنة المخاطر بأحد البنوك وعضًوا في اللجنة 

التنفيذية ألحد البنوك وعضًوا في لجان المراجعة 

 .في عدد من الشركات
 

في معهد  –عضو )محاسب قانوني  ●

المحاسبيين القانونيين في انجلترا وعضو 

 (د المحاسبيين القانونيين في باكستانمعه
معهد المحاسبين -معتمد )تمويل الشركات  ●

 (القانونيين في إنجلترا وويلز
 (باكستان -مدير معتمد )حوكمة الشركات  ●

 

 سلمان احمد: االستاذ
 

  

خبرة واسعة في القطاع المالي والمحاسبي والتي 

تشمل ترأسه ألحد البنوك الرائدة في المملكة 

ة السعودية ويعمل كمستشار في الوقت العربي

كما أنه عضو لجنة المراجعة الداخلية في . الحالي

 .عدد من الشركات

جامعة دكتوراه في المحاسبة والمالية،  ●

 .المملكة المتحدة, استراسكاليد
زميل في جمعية  )محاسب قانوني  ●

المحاسبين القانونيين المعتمدين، المملكة 

  .(المتحدة
 

 ابرأبوبكر باج. د
 
 

خبرة واسعة في مجال المراجعة وعضو لجان 

مراجعة في عديد من الشركات والرئيس التنفيذي 

 .  للمراجعة الداخلية في احدى الشركات الحكومية

جامعة الملك سعود  -بكالوريوس محاسبة 

 . في السعودية
 

  

 

 خالد الذكير: االستاذ
 
 

  
 

 بمراقبة قوموتراقب وظائف المراجع الداخلي والخارجي للشركة، وت االلتزام،وتشرف اللجنة على أنشطة المراجعة الداخلية 

كما أنها مسؤولة عن المراجعة والتوصية . مواطن الضعف وأوجه القصور في النظام بشكل رئيسي من خالل التقارير المقدمة

المعينين واإلدارة، للبيانات  كتوارييناء االخبراللمجلس اإلدارة، وذلك بشكل رئيسي من خالل المناقشات مع المدققين الخارجيين و

 لتزامواال الداخلية المراجعةدارتي إ بمراجعة تقارير اللجنة قومت. المالية المرحلية والسنوية بما في ذلك االمتثال للسياسات المحاسبية

كما توصي اللجنة مجلس اإلدارة  .وتقدم توصياتها بشأنها، إلى جانب مراقبة حالة اإلجراءات التصحيحية التي اتخذتها اإلدارة

بتعيين المدققين الخارجيين للشركة وتحديد أتعابهم ومراجعة خطة المراجعة ومتابعة أعمالهم ومراجعة تعليقاتهم وأي أعمال أو 

 .تقارير أخرى باإلضافة إلى المراجعة االعتيادية
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 :2019عدد االجتماعات التي ُعقدت خالل سنة 

 

 جتماعاتعدد اال المنصب االسم

 رئيس اللجنة سلمان احمد. أ
13 

 (كرئيس في اللجنة 9,كعضو في اللجنة 4)

 13 عضو اللجنة أبوبكر باجابر. د

 8 عضو اللجنة خالد الذكير. أ

 

 اللجنة التنفيذية

جية العمل وتقديمها اللجنة مسؤولة عن فحص استراتيو. والرئيس التنفيذي تتألف اللجنة التنفيذية من ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة

توافق اللجنة أيًضا على العقود التي وباإلضافة إلى مراجعة وإعداد التوصيات المتعلقة بخطة التشغيل السنوية.  ،إلى مجلس اإلدارة

 المجلس. به أذن بها مجلس اإلدارة، ومراجعة وتقييم الخسائر التشغيلية، باإلضافة إلى أي مهام أخرى يكلفها

 

 م2019مايو  14حيث انتهت فترة العضوية لألستاذ نايف العبدالكريم بتاريخ م تغيير تشكيل اللجنة التنفيذية ، تم2019في عام 

م. باإلضافة إلى ذلك، تم تعيين األستاذ حسام الخيال )الرئيس 2019 يوليو 17بديالً عنه بتاريخ  القنيبطوتعيين األستاذ بشار 

 م. 2019يونيو  17بتاريخ لتفيذية لإلدارة ا اللجنة ممثالالتنفيذي( بعضوية 

 

 :جتماعات بحضوراألعضاء على النحو التاليإست عقدت اللجنة 

 عضو اللجنة
 م2019 اإلجتماعات المنعقدة خالل العام 

فبراير 20 إبريل 16  يوليو 22  سبتمبر 25  أكتوبر 22  ديسمبر 11   

       *محمد عبدالعزيز الشايع االستاذ

 - - - -   **بدالكريم العبدالكريماالستاذ نايف ع

 - -     ***االستاذ ايان كيث مور

     - - ****القنيبطاألستاذ بشار بن يحي 

     - - *****األستاذ حسام الخيال

 م.2019و ــيولي 17 ودي في تاريخ ـي السعـد العربة النقـاب مؤسسـا ورد في خطــكم اللجنـة التنفيذيةس ــكرئين ــتم التعيي – عــز الشايــد عبدالعزيــ*محم

 .(2022-2019سنوات ) 3لمدة 

 .2019مايو  14في  تنتهيسنوات  3عضوية اللجنة التنفيذية لمدة  -نايف العبد الكريم **

 .م2019نوفمبر  15وإستقالته بتاريخ ، م2019 يوليو 17 تم التعيين كعضو كما ورد في خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ  إيان كيث موور***

 يوليـــو 17ودي في تاريخ ــة النقد العربي السعـاب مؤسسـا ورد في خطــكمفي اللجنــة التنفيذية و ـن كعضــتم التعيي - القنيبطبشــار بن يحــي  ****

 م.2019

يوليـــو  17ودي في تاريخ ــة النقد العربي السعـاب مؤسسـا ورد في خطــمكفي اللجنــة التنفيذية و ـن كعضــتم التعيي - حسـام عبدالرحمن الخيال *****

 م.2019

 

 المكافآتو لجنة الترشيحات

. وفقًا لالجتماع العام للجمعية العمومية للشركة الذي أقر وعضو مستقل المجلسأعضاء من ضمن ليسوا  عضوينتتكون اللجنة من 

وطريقة أدائهم. فإن اللجنة مسؤولة عن الموافقة على  ،شيحات والمكافآت، ومدة عضويتهماألحكام المتعلقة باختيار أعضاء لجنة التر

تجري اللجنة أيًضا وأعضاء مجلس اإلدارة. مالئمة سياسات ومعايير الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين، وضمان 

المجلس، والتحقق من استقاللية األعضاء، ومراجعة مراجعات سنوية حول المتطلبات الالزمة من حيث مهارات وقدرات أعضاء 

هيكل المجلس وتقديم توصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، وأيضاً تحديد نقاط الضعف والقوة في المجلس واقتراح تدابير 

دارة وكبار عالجية لها. عالوة على ذلك، فإن اللجنة مسؤولة عن مهمة وضع سياسات المكافآت لكل من أعضاء مجلس اإل

 المسؤولين التنفيذيين.
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 عقدت اللجنة. وعضوية األستاذ فيصل جادو واألستاذ أيمن الطويل لخيلاباافراس عبدالعزيز  األستاذاللجنة  ترأس ،م2019 في عام

 :لتاليبحضور األعضاء على النحو ا خمسة إجتماعات

 

 عضو اللجنة

 

 م 2019اإلجتماعات المنعقدة خالل العام 

ايرفبر 21 مارس 12  يوليو 23  سبتمبر 24  ديسمبر 12   

      بالخيلااألستاذ/ فراس عبدالعزيز 

    - - األستاذ/ أيمن وجيه الطويل

      األستاذ/ فيصل جادو

 - - -   حسام عبدهللا الحقيلاالستاذ/ 

 - -    السيد/إيان كيث موور

 - - -   ماألستاذ نايف عبدالكريم العبدالكري

 

 لجنة اإلستثمار

اللجنة مسؤولة عن مناقشة جميع جوانب االستثمار وفقًا وتتألف اللجنة من أربعة أعضاء غير تنفيذيين من أعضاء مجلس اإلدارة. 

 لصالحيات اللجنة.

 

إيان موور من عضوية  /م، وإستقالة األستاذ2019مايو  14حسام عبدهللا الحقيل بتاريخ  /انتهت عضوية األستاذ، م2019في عام 

ديسمبر  12محمد عبدالعزيز الشايع من عضوية اللجنة بتاريخ  /األستاذتنحى باإلضافة إلى ذلك، م. 2019نوفمبر  15اللجنة بتاريخ 

 م. 2019ديسمبر  12بدر حمد السلوم من عضوية اللجنة بتاريخ  /م، وعدم استمرار األستاذ2019

 

العربي عدم ممانعة من مؤسسة النقد خطاب ، إستلمت الشركة م2020مارس  5ـ الموافق ه 1441جمادى الثاني  16في تاريخ 

 في اللجنة اإلستثمارية.  ينكعضوواألستاذ/ فراس اباالخيل  طرعبدالواحد المالسعودي في تعيين األستاذ/ 

 

  :بحضور األعضاء على النحو التالياألربعة عقدت اللجنة االجتماعات 

 

 م 2019دة خالل العام اإلجتماعات المنعق

 عضو اللجنة فبراير 20 إبريل 16 يوليو 22 سبتمبر  25

  -   /محمد عبدالعزيز الشايع األستاذ 

    األستاذ إيان موور 

- -   األستاذ/ بدر حمد السلوم 

- -  - األستاذ/ حسام عبدهللا الحقيل 

 

 لمجلس اإلدارة لجنة المخاطر

التي نصت و مؤسسة النقد العربي السعوديمتطلبات تماشياً مع  2016في الربع الثاني من عام لمجلس اإلدارة مخاطر تم تشكيل لجنة ال

 ما يتعلق بإدارة المخاطربعلى ضرورة إنشاء لجنة تباشر 

بأعمال  متصلةالعالية الإعطاء التوصيات لمجلس اإلدارة لجميع المخاطر و تقوم باإلشرافو تجتمع اللجنة على أساس ربع سنوي

اإلشراف على و ترتيب األولوياتو توجيه إدارة المخاطر، وذلك يشمل رسم رؤية إلدارة لمخاطر،و الشركة باإلضافة إلى قيادة

 المبادرات الرئيسية كمبادرات التحول في إدارة المخاطر.



            

 

                                                                                                                              

                                                                                                 

38 
 

، ياسر البراك )عضو( اضل المناسففو ،)الرئيس( سامي المهيدمن األعضاء: السيد  م2019ديسمبر  31تتكون اللجنة كما في 

 :تواريخ إنعقادهاو يلخص الجدول التالي عضوية اللجنةو اجتماعات. 6عقدت اللجنة  ،م2019خالل دورة و .)عضو(

 م 2019اإلجتماعات المنعقدة خالل العام 

إبريل 17 يوليو 18 سبتمبر 19 أكتوبر 14 ديسمبر 11  عضو اللجنة فبراير  20 

- - - -   يد/ ريتشارد هينشليالس * 

    -  األستاذ/ سامي جدعان المهيد 

      سفنااألستاذ/ فاضل الم 

    - - األستاذ/ ياسر بن علي البراك** 

 م2019مايو  14بتاريخ ته إنتهت عضويريتشارد هينشلي  *

 م.2019يوليـــو ودي في ــة النقد العربي السعـاب مؤسسـا ورد في خطــكم اإلدارةلمجلس  في لجنة المخاطرو ـن كعضــتم التعيي - ياسر بن علي البراك **

 

 

 الجمعيات العامة .21

  م وهي الجمعية العمومية السنوية.  2019جميعة واحدة فقط في  تمشياً مع أحكام نظام الشركات ونظام الشركة االساسي فقد تم عقد

السعودي البريطاني شارع األمير مساعد بن عبدالعزيز بن جلوي في الرياض، وحضر في المبنى الرئيس للبنك األجتماع تم عقد 

 االجتماعات األعضاء التالية أسمائهم: 

 م2019 مايو 13الموافق هـ 1440 رمضان 08للشركة والتي عقدت في  العادية الجمعية العامة  

 األعضاء: 

 حسام عبدهللا الحقيل )نائب رئيس مجلس اإلدارة(. -1

 دالكريم العبدالكريمنايف عب -2

 ريتشارد هينشلي -3

 باالخيلافراس عبدالعزيز  -4

 النتائج:

 .م2018ديسمبر  31التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في  .1

 .م2018ديسمبر  31التصويت على القوائم المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في  .2

 .م2018ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في  التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة .3

 .م2018ديسمبر  31التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  .4

التصويت على تعيلين مراجعلي الحسلاب للشلركة ملن بلين المرشلحين بنلاء عللى توصلية لجنلة المراجعلة وذللك لفحلص ومراجعلة  .5

 م2020الربللع األول مللن السللنة الماليللة م 2019يللة للربللع الثللاني والثالللث والرابللع والسللنوي مللن العللام المللالي وتللدقيق القللوائم المال

 كرو هوروث ) العظم والسديري(. -2برايس وتر هاوس كوبرز،  -1وتحديد أتعابهم وهم كل من : 

ديسلمبر  31سنة المالية المنتهية فلي (لاير سعودي كمكافآة ألعضاء مجلس اإلدارة عن ال 757,055التصويت على صرف مبلغ)  .6

 .م2018

التصللويت علللى األعمللال والعقللود التللي سللتتم بللين الشللركة والبنللك السللعودي البريطللاني والتللي العضللاء مجلللس اإلدارة : نللايف  .7

للبنلك  مصللحة غيلر مباشلرة بإعتبلارهم ممثللين ، محمد الشلايعريتشارد هينشلي إيان موور، ،سامي المهيد ،عبدالكريم العبدالكريم

حماية الممتلكات ضد جميع االخطلار، والمسلؤولية تجلاه  السعودي البريطاني وهي عبارة عن عقود تأمين سنوية مختلفة ) وتشمل

علملاً ( الغير، وتوقف األعمال، والمعدات اإللكترونية، الحماية من أضرار األرهاب، وديون المجموعلات، والرعايلة للمجموعلات

أللف لاير سلعودي.  31,964أللف لاير سلعودي. وبللغ مجملوع المطالبلات المدفوعلة  39,254م 2018ن المبلغ بللغ خلالل علام بأ

 علماً بانه ال يوجد أي شروط تفضيلية في هذه اإلتفاقية. 
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نللايف  اإلدارة:التصللويت علللى األعمللال والعقللود التللي سللتتم بللين الشللركة والبنللك السللعودي البريطللاني والتللي العضللاء مجلللس   .8

مصللحة غيلر مباشلرة بإعتبلارهم ممثللين للبنلك  ، محمد الشلايعريتشارد هينشلي إيان موور، ،سامي المهيد ،بدالكريمعبدالكريم الع

وهي عبارة عن عقود خدمات تشلغيل سلنوية واسلتخدام الموجلودات الثابتلة والبنيلة والترخيص بها لعام قادم. السعودي البريطاني 

كانللت عبللارة عللن عقللود خللدمات تشللغيل سللنوية  م2018 طبيعللة التعللامالت فللي عللام علمللا أن  المعلومللات.التحتيللة الخاصللة بتقنيللة 

. علملاً بأنله ال يوجلد ألف لاير سعودي 2,695واستخدام الموجودات الثابتة والبنية التحتية الخاصة لتقنية المعلومات بقيمة إجمالية 

 أي شروط تفضيلية في هذه اإلتفاقية. 

نللايف  اإلدارة:سللتتم بللين الشللركة والبنللك السللعودي البريطللاني والتللي العضللاء مجلللس  التصللويت علللى األعمللال والعقللود التللي .9

مصللحة غيلر مباشلرة بإعتبلارهم ممثللين للبنلك  ، محمد الشلايعريتشارد هينشليإيان موور،  ،سامي المهيد ،عبدالكريم العبدالكريم

علما أن طبيعلة التعلامالت فلي  مرابحة.ت في ودائع وهي عبارة عن دخل استثماراوالترخيص بها لعام قادم. السعودي البريطاني 

. علملاً بأنله ال يوجلد أي أللف لاير سلعودي 896كانت عبارة عن دخل اسلتثمارات فلي ودائلع مرابحلة بقيملة اجماليلة  م2018عام 

 شروط تفضيلية في هذه اإلتفاقية. 

والتلي العضلاء مجللس اإلدارة : نلايف  مين المحلدودةوبين وكالة ساب للتلأالتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة  .10

مصللحة غيلر مباشلرة بإعتبلارهم ممثللين للبنلك  ، محمد الشلايعريتشارد هينشليإيان موور،  ،سامي المهيد ،عبدالكريم العبدالكريم

علملا بلأن  .لشلركةعبارة عن عقد وكالة تأمين سنوي وحصري لبيع منتجات اوهي  والترخيص بها لعام قادم. السعودي البريطاني

منتجللات الشللركة  وبلللغ إجمللالي  لبيللع كانللت عبللارة عللن عقللد وكالللة تللأمين سللنوي وحصللري م2018 فللي عللامت طبيعللة التعللامال

 سعودي. علماً بأنه ال يوجد أي شروط تفضيلية في هذه اإلتفاقية. ألف لاير  3,581العموالت التي دفعتها الشركة 

والتلي العضلاء  وبين شركة اتش اس بي سي العربية السلعودية المحلدودة تتم بين الشركة التصويت على األعمال والعقود التي س .11

مصللحة غيلر مباشلرة  ، محملد الشلايعريتشلارد هينشللي ر،وإيلان ملو ،سلامي المهيلد ،مجلس اإلدارة : نايف عبدالكريم العبدالكريم

هي عبارة عن عقود تأمين سنوية مختلفلة )وتشلمل حمايلة والترخيص بها لعام قادم. و بإعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني

الممتلكات ضد جميع األخطار، والمسؤولية تجاه الغير، وتوقف األعمال، والمعدات اإللكترونية، والحماية من أضرار اإلرهاب(. 

أللف لاير سلعودي.  149م كانت عبارة علن عقلود تلأمين سلنوية مختلفلة بقيملة إجماليلة 2018علماً بأن طبيعية التعامالت في عام 

 علماً بأنه ال يوجد أي شروط تفضيلية في هذه اإلتفاقية. 

والتلي العضلاء  وبين شركة اتش اس بي سلي العربيلة السلعودية المحلدودةالتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة  .12

مصللحة غيلر مباشلرة  ، محملد الشلايعارد هينشلليريتشل ر،وإيلان ملو ،سلامي المهيلد ،مجلس اإلدارة : نايف عبدالكريم العبدالكريم

م كانلت عبلارة 2018والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعيلة التعلامالت فلي علام  بإعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني

ي العربيللة لألفللراد فللي الصللناديق اإلسللتثمارية شللركة اتللش اس بللي سللعللن عقللود إدارة اسللتثمارات حملللة وثللائق التكافللل العللائلي 

أللف لاير سلعودي، حيلث بلغلت قيملة االسلتثمارات المرتبطلة بوحلدات مشلتراة خلالل  352,115السعودية المحدودة والتي بلغلت 

ألللف لاير  110,957ألللف لاير سللعودي، بينمللا بلغللت قيمللة االسللتثمارات المرتبطللة بوحللدات مباعللة خللالل السللنة  77,971السللنة 

ألف لاير سعودي. علملاً بأنله ال يوجلد أي شلروط  1,598استثمارات مرتبطة بوحدات مبلغ  سعودي. كما بلغ الخصم المستلم على

 تفضيلية في هذه اإلتفاقية. 

 التصويت على تعديل سياسة نظام الحوكمة الخاص بالشركة.  .13

 التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.  .14

  التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة المراجعة. .15

 على السياسة المنظمة للعالقة مع أصحاب المصالح. التصويت  .16

 التصويت على سياسات ومعايير إجراءات الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة ولجانه الفرعية.  .17

عضللواً فللي مجلللس اإلدارة )عضللو مسللتقل( الخيللل راس عبللدالعزيز أباالتصللويت علللى توصللية مجلللس اإلدارة بتعيللين االسللتاذ/ فلل .18

م، خلفللاً للعضللو 14/05/2019م إلكملال دورة المجلللس حتللى تلاريخ انتهللاء الللدورة الحاليلة فللي 15/10/2018ريخ اعتبلاراً مللن تللا

 المستقيل األستاذ/ محمد اليحيا )عضو مستقل(. 

هلـ الموافلق 1440-10-13التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين المرشحين لللدورة القادملة التلي تبلدأ ملن تلاريخ  .19

 م. 2022-05-15هـ الموافق  1443-10-13م وحتى تاريخ 15-05-2019
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م وعللى مهامهلا 14/05/2022م حتلى 15/05/2019التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتلي تبلدأ ملن تلاريخ  .20

 وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والمرشحين هم التالية اسمائهم: 

 نة المراجعة. كعضو ورئيس لج –سلمان احمد اكبر  -1

 كعضو من خارج المجلس.  –د.أبو بكر باجابر  -2

 كعضو من خارج المجلس.  –خالد الذكير  -3

 

 سجل المساهمين .22

 وسبب طلب كل تقرير. م2019الجدول التالي يوضح عدد سجالت المساهمين التي طلبتها الشركة خالل العام  

 الرقم نوع التقرير تاريخ التقرير سبب طلب التقرير

2019ديسمبر  9 ديث سجالت المساهمينتح   .1 تقرير المساهمين 

2019يوليو  21 تحديث سجالت المساهمين   .2 تقرير المساهمين 

2019إبريل  25 تحديث سجالت المساهمين   .3 تقرير المساهمين 

2019مارس  20 تحديث سجالت المساهمين   .4 تقرير المساهمين 

2019فبراير  21 تحديث سجالت المساهمين   .5 المساهمينتقرير  

2019يناير  28 تحديث سجالت المساهمين   .6 تقرير المساهمين 

2019يناير  28 تحديث سجالت المساهمين   .7 تقرير المساهمين 

 

 العقوبات والجزاءات والقيود النظامية .23

يفرض  لم م2019العام  ، وخاللمات الصادرة عن الجهات اإلشرافيةتمارس الشركة أعمالها وفق ما تقتضيه النظم واللوائح والتعلي

 جزاءات.أو على شركة ساب للتكافل أي عقوبات 
 

 

 حوكمة الشركات. 24

تدرك ساب للتكافل اآلثار الكبيرة المرتبطة باعتماد مبادئ ومعايير حوكمة الشركات وأن مثل هذا االعتماد سيؤدي إلى مراعاة 

لشفافية واإلفصاح والتي ستسهم في تعزيز وتحسين كفاءتها المعايير المهنية واألخالقية في جميع تعامالت الشركة وكذلك ا

 غيرهم.أو والعالقات مع جميع األطراف المعنية، سواء كانوا موظفين 

 

 

بتطبيق جميع المواد الوارد ذكرها في الئحة حوكمة شركات التأمين الصادر من مؤسسة النقد  باإلضافة إلى ذلك، تلتزم ساب للتكافل

مع مراعاة المواد اإلرشادية الواردة في الئحة حوكمة  المالية،حة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق العربي السعودي والئ

 الموضحة حسب الجدول أدناه:  الموادبإستثناء  الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية

 

 

 سبب عدم اإللتزام محتوى المادة رقم المادة والفقرة

28 
لتنفيذي رئيساً لمجلس إدارة الشركة خالل السنة ال يجوز تعيين الرئيس ا

 األولى من انتهاء خدماته
 مادة إسترشادية غير ملزمة

 مادة إسترشادية غير ملزمة الشروط الواجب توافرها في أمين سر مجلس اإلدارة 38

 )ب( 93

يكون اإلفصاح  بشأن تفاصيل المكافآت والتعويضات لخمسة من كبار 

ا أعلى المكافآت والتعويضات على أن يكون من بينهم التنفيذيين ممن تلقو

 الرئيس التنفيذي والمدير المالي

 مادة إسترشادية غير ملزمة

 مادة إسترشادية غير ملزمة تشكيل لجنة حوكمة الشركات 95
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 ومنها ما يلي: على عدة أمور من أجل تطوير كفاءة وجودة حوكمة الشركات م2019خالل العام المالي للتكافل ساب وعملت 

 

تطوير السياسات واإلجراءات الداخليه لتتماشى مع ماورد ذكره في التحديث الجديد من الئحة حوكمة الشركات الصادرة من  -1

 هيئة السوق المالية. 

عن  تطوير وتحديث السياسات واإلجراءات المتعلقة بالشفافية واإلفصاح وفقا لما ورد في األنظمة والقواعد واللوائح الصادرة -2

م. تحديث 2019مايو  13تحديث سياسة نظام الحوكمة الخاص وأخذ موافقة الجمعية العمومية المنعقدة في  الجهات التنظيمية.

 م. 2019مايو  13الئحة عمل لجنة الترشيحات والتعويضات وأخذ موافقة الجمعية العمومية المنعقدة في 

 م. 2019مايو  13ة العمومية المنعقدة في تحديث الئحة عمل لجنة المراجعة وأخذ موافقة الجمعي -3

 م. 2019مايو  13تحديث السياسة المنظمة للعالقة مع أصحاب المصالح وأخذ موافقة الجمعية في  -4

 تحديث سياسات ومعايير إجراءات الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة ولجانه الفرعية.  -5

 م.2022مايو  14م وتنتهي بتاريخ 2019مايو  15دأ من تاريخ العمل على تعيين أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الجديدة التي تب -6

 م. 2022مايو  14م إلى تاريخ 2019مايو  15تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ  -7

تطوير جوانب المعرفة ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة وموظفي الشركة وذلك من خالل تنفيذ العديد من الدورات  -8

وتدعيم مهاراتهم لالمتثال باألنظمة والقواعد الصادرة من الجهات رهاب اإلالتدريبية في مجاالت مكافحة غسل االموال وتمويل 

 التنظيمية. 

وذلك عن طريق جلب الكفاءات وإنشاء  ،م2020ير حوكمة الشركات خالل عام للتكافل على مشروع من أجل تعزيز وتطو بوتعمل سا

 مة وتطوير كفاءات الموظفين باالنشطة التدريبية في مجال حوكمة الشركات. إدارة مستقلة للحوك

 

 لمراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية. ا25

 فعالية إجراءات الرقابة الداخلية:التقرير السنوي ل

 

د هذا النظام على السياسات واالجراءات إن مجلس اإلدارة هو المسؤول عن وضع نظام للضوابط الداخلية والتأكد من فعاليته. ويعتم

الرئيسية التي وضعت من قبل مجلس اإلدارة لتوفير رقابة داخلية فعالة. ويتحقق ذلك من خالل االحتفاظ بسجالت محاسبية مناسبة 

طر ضمن إطار المخاطر والتأكد من موثوقية المعلومات المالية وفائدتها وكذلك االمتثال للقوانين واللوائح باإلضافة الى إدارة المخا

 المقبولة لدى الشركة وذلك من أجل حماية األصول من سوء االستخدام أو السرقة. 

 

تم تصميم هذه اإلجراءات إلدارة وتخفيف المخاطر التي من الممكن ان تعيق تحقيق اهداف الشركة.  ويمكن لهذه اإلجراءات أن 

ت الجوهرية الغير صحيحة واالخطاء والخسائر واالحتيال التي قد تواجهها توفر ضمانًا معقواًل وليس مطلقًا فيما يخص البيانا

الشركة. كما ان اإلدارة مسؤولة كذلك عن تحديد وتقييم المخاطر التي تواجه الشركة بشكل دوري كما يقع على عاتق إدارة الشركة 

 التأكد من فعالية نظام الضوابط الداخلية.

 

 خطوط الدفاع الثالثة:

 كة نموذج " خطوط الدفاع الثالثة " إلدارة المخاطر التي تواجه الشركة على النحو التالي:طبقت الشر

االدارة التنفيذية، بصفتها خط الدفاع األول، مسؤولة عن وضع اإلجراءات والمعايير في جميع المناطق الواقعة تحت مسؤوليتها. 

فعالة الكتشاف ومنع االنحرافات أو االنتهاكات للسياسات الموضوعة كما ان اإلدارة التنفيذية كذلك مسؤولة عن تنفيذ آليات رصد 

 والمتطلبات التنظيمية.

 

هي المسؤولة عن اإلشراف ومتابعة  ادارة المخاطر .والرقابة المالية ادارة االلتزامإدارة المخاطر و من خط الدفاع الثاني تكوني

باإلشراف على  لتزامالمخاطر التابعة لمجلس اإلدارة. وتحتفظ وظيفة االالمخاطر المختلفة في الشركة وتقديم التقارير إلى لجنة 

للمتطلبات التنظيمية، وخاصة لوائح مؤسسة النقد العربي السعودي المطبقة  لتزامالعمليات اإلدارية وإجراءات اإلدارة لضمان اال

اب إلى جانب االمتثال لقواعد ولوائح هيئة السوق على قطاع التأمين بما في ذلك قواعد مكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلره

المالية ويتم رفع تقارير االمتثال إلى لجنة المراجعة. كما يرأس وظيفة الرقابة المالية المدير المالي في الشركة ويرجع مباشرة الى 

 الرئيس التنفيذي للشركة.
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لية الضوابط الداخلية من خالل التقييم الدوري لتلك الضوابط من بشكل مستقل فعا تراجع تمثل المراجعة الداخلية خط الدفاع الثالث و

 خالل اختبارها عبر مختلف وظائف الشركة.

 

تقوم إدارة المراجعة الداخلية برفع تقاريرها إلى لجنة المراجعة حول جميع المسائل المتعلقة بالمراجعة الداخلية وتقدم جميع 

ان اإلدارة التنفيذية هي الجهة المسؤولة عن ضمان تنفيذ خطط العمل التصحيحية المتفق  كما. تقاريرها النهائية إلى لجنة المراجعة

التصحيحية الى ادارة المراجعة الداخلية لمراجعتها والتحقق من  خططعليها حسب المواعيد الزمنية المحددة. ويجب ان ترفع ال

 صحتها.  

 خلية في الشركة. رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الدا26

, قامت إدارة المراجعة الداخلية بمراجعة عدًدا من أنشطة الشركة وعملياتها باستخدام خطة المراجعة المبنية على 2019خالل عام 

اساس المخاطر. وتم رفع تقارير عمليات المراجعة إلى لجنة المراجعة وبينت هذه التقارير نتائج االختبارات التي تم إجراؤها مع 

الضوء على النقاط التي تحتاج إلى تعزيز ضوابط الرقابة الداخلية أو التي تحتاج إلى تدخل اإلدارة لمعالجة أوجه القصور،  تسليط

 الكفاءة. تحسين وكذلك العمليات التي يمكن تعديلها ل

ضوابط الداخلية ، وبالتالي في ال حرجةأي أوجه قصور  2019بشكل عام ، لم تحدد عمليات التدقيق التي أجريت خالل السنة المالية 

 ، فإن لجنة التدقيق ليس لديها أي أوجه قصور في الضوابط الداخلية إلبالغ المساهمين.

 

 توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة. 27

ى رفض المجلس و أي توصيات أخرلم تصدر اي توصيات من لجنة المراجعة يوجد تعارض بينها وبين قرارت مجلس اإلدارة ا

 األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد اتعابه وتقييم أداءه أو تعيين المراجع الداخلي.

 

 تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين. 28

 حسابات الخارجيين.مراجعي ال  تقرير في السنوية المالية القوائم على تحفظات أي توجد ال بأنه تكافلللساب  شركة تقر

 

يجب أن يحتوي التقرير على ذلك،  جع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها،افي حال توصية مجلس اإلدارة بتغيير مر. 29

 مع بيان أسباب التوصية بالتغيير

 أجلها. الفترة المعين منجع الحسابات قبل انتهاء اررتها لم يصدر أية توصية بتغيير مبأن مجلس إدا ساب للتكافلتقر شركة 

 

 مراقبي الحسابات الخارجيين .30

على توصية مجلس اإلدارة باختيار كل من  م 2019مايو  13الموافق هـ 1440رمضان  8خ يلجمعية العامة التي عقدت بتاروافقت ا

راجعة القوائم المالية ، كمراجعي الحسابات لموالسادة/ كرو هورث )العظم والسديري(السادة/ شركة برايس ووترهاوس كوبر 

 وتحديد أتعابهم. 2020والربع األول لعام  2019 للسنة المالية  السنويةالثالث وو للربع الثاني
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 اإلقرارات .31

 شركة ساب للتكافل أنه قرت (أ

  م.  2019أية قروض خالل العام  الشركة علىلم تحصل 

  يا الموظفين.تنشئ أي احتياطيات لمزاأو لم توظف الشركة أية إستثمارات 

  حقوق مشابهة أو مذكرات حق أكتتاب أو أي أوراق مالية تعاقدية أو منح أي أدوات دين قابلة للتحويل أو لم تقم الشركة بإصدار

 م. 2019خالل السنة المالية 

  أو خيار حقوق أو سهم، أاكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أو منح أي حقوق تحويل أو لم تقم الشركة بإصدار

 حقوق مشابهة.أو مذكرات حق إكتتاب 

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

  م أي عقد كانت الشركة طرفاً فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية ألي من أعضاء مجلس  2019ال يوجد خالل عام

لمالي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم. عدا ماتم ذكره في تبيان المعامالت مع اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو الرئيس ا

 الجهات ذات العالقة في هذا التقرير.

 .أن ليس لدى الشركة اي شركات تابعة داخل أو خارج المملكة العربية السعودية 

 

 مة ومن كافة النواحي المادية ما يلي:حسب معرفته التاو مجلس اإلدارة للمساهمين والجهات األخرى ذات العالقة ويقركما   (ب

 .أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح 

 ونفذ بفاعلية. سليمةرقابة الداخلية أعد على أسس أن نظام ال 

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

 

 

 الخاتمــــــــة

لعمالئه األعزاء على ثقتهم، ولجميع المساهمين الكرام الذين كانوا الدافع يُعرب مجلس إدارة شركة ساب للتكافل عن شكره وتقديره 

في نجاح الشركة وإستمراريتها، كما يسجل المجلس تقديره لجميع منسوبي الشركة من إدارة وعاملين على جهودهم التي بذلوها 

 النتائج الجيدة خالل العام.و لتحقيق اإلنجازات


