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لعام تقرير مجلس اإلدارة   م2020

 

لمنتهية في  يسر مجلس إدارة شركة ساب للتكافل أن يقدم للسادة المساهمين الكرام التقرير لية ا لما  31السنوي للسنة ا
 المدققةشغيل واإلفصاحات، ومرفقًا به القوائم المالية متضمنًا أهم التطورات والنتائج المالية وأنشطة الت، م2020  ديسمبر 

 الحسابات الخارجيين. وتقرير مراقبي

 

 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 108صدور القرار الوزاري رقم )م. وقد باشرت الشركة سنتها المالية األولى بعد 11/10/2006
لتأسيس الشركة. وتعمل الشركة في المملكة العربية السعودية بموجب  علىم بالموافقة 15/5/2007 تجاري رقم السجل ا

يخ  5/20079السعودي رقم  البنك المركزيم، وترخيص 6/6/2007هـ الموافق 20/05/1428بتاريخ صادر ال 1010234032 وتار
تم الذي و للحماية واالدخار والتأمين العام،م، والذي يخول الشركة ممارسة أنشطة التأمين 11/9/2007هـ الموافق 29/8/1428

 م لمدة ثالث سنوات.03/05/2019 هـ الموافق28/08/1440 تجديده اعتبارًا من

رياالت  10سهماً بقيمة اسمية وقدرها  34,000,000ريال سعودي مقسم إلى  340,000,000يبلغ رأس مال الشركة المدفوع  
، بعدد HSBCالبنك السعودي البريطاني )ساب( ومجموعة  ؛سعودية للسهم الواحد. وقد اكتتب المساهمون المؤسسون

لمتبقية 65سهمًا مقابل اشتراكات نقدية ويمثل ذلك  22,100,000 وقدرها  -% من رأس مال الشركة، وتم طرح األسهم ا
لفترة من  - % من رأس مال الشركة35سهمًا وتمثل نسبة  11,900,000 ولي إستمر خالل ا لإلكتتاب العام من خالل طرح أ

رياالت سعودية للسهم  10م بسعر عرض وقدره 26/3/2007هـ الموافق 8/3/1428م حتى 17/3/2007هـ الموافق 27/2/1428
يال  12.50م  بسعر 8/8/2009هـ الموافق 17/8/1430في  الواحد، والحقًا من خالل إصدار حقوق للمساهمين المسجلين كما ر

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

لتي  HSBC م أبدى الشريك مجموعة2017أغسطس  20وبتاريخ  والشركات التابعة لها الرغبة في بيع حصتهم المملوكة لهم وا
% من إجمالي رأس مال الشركة لصالح البنك السعودي البريطاني )ساب(، وقد أعلن 32.5نسبته سهم أي ما  11,050,000تبلغ 

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

كامل حصص  م أعلن كل من البنك السعودي البريطاني )ساب( والشركة عن إتمام البنك لصفقة شراء2017نوفمبر  23وبتاريخ 
م، وذلك 2017نوفمبر  23هـ الموافق 1439ربيع األول  05في أسهم شركة ساب للتكافل بتاريخ يوم الثالثاء  HSBC مجموعة

بعد حصول البنك على موافقة الجمعية العامة العادية للبنك والموافقات اإلشرافية الالزمة، ومن أن تسوية ثمن الشراء ستتم 
 .ذات العالقةوفقًا للوائح واإلجراءات 

سهم من اسهم الشركة  22,100,000البنك السعودي البريطاني )ساب( يملك مامجموعه  أصبحوبإتمام هذه الصفقة، فقد 
بعد الحصول على موافقة ذلك % من رأس مال ساب للتكافل، وقد تم 65ما نسبته أي  ،سهم 34,000,000البالغ عددها 

لعادية  تعديل النظام االساسيوالجهات اإلشرافية  للشركة بما يعكس هذا األمر والذي جرى عرضه على الجمعية العامة غير ا
 م.2018يناير  09للشركة التي عقدت بتاريخ 
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تقدم ساب للتكافل مجموعة واسعة من منتجات الحماية العائلية والحماية العامة المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية 
وليس لها عمالئها من األف حتياجاتالتفي ب راد والشركات، وتمارس الشركة أعمالها وأنشطتها في المملكة العربية السعودية، 

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

واجهت تحديات  إال أنها، ين السعوديسوق التأمبين أوائل الشركات التي تم ترخيصها في  الشركة من كون من بالرغمو
 :ومن هذه الصعوبات والتحديات على سبيل المثال ال الحصر ،نتائجهاأدائها وعلى  وصعوبات مما انعكس سلباً 

 الحدة التنافسية لسوق التامين 

  العامةاالقتصادية التحديات 

 محدودية المنتجات المتاحة للبيع 

 قافيخسائر جوهرية خالل فترة اإل 

 

 خالل العامالرئيسية لتطورات أهم ا .1

، 2030 المملكة تكافل جهودها على تطبيق المبادرات ذات الصلة برؤيةللتماشيًا مع استراتيجية الشركة، كرست شركة ساب 
لتعاون  إطاربما في ذلك إعادة تهيئة البنية التنظيمية والخدمات والمنتجات المطروحة للعمالء، ويأتي ذلك في سبيل تطوير  ا

لتلبية  وضمان ية  ور تيجية الضر انسيابية األعمال المشتركة مع بنك ساب والتي تهدف إلى تحقيق المبادرات الرقمية االسترا
 احتياجات العمالء المتزايدة.

تها  إعادة إطالقفي  م2019تكافل خالل العام للوفي ذلك السياق، بادرت شركة ساب  قائمة منتجا منتج اإلدخار الميسر إلى 
، مما يمثل أداة هامة باإلضافة للتغطية التأمينية للحياة العمالء على التخطيط المالي طويل األجل لمدخراتهمبهدف مساعدة 

منتجات  هيكل رسوم وقد قامت الشركة أيضا بمراجعة. 2030 المملكة  من أدوات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية
  وتسهيل ثقافة االدخار. ،لنسبة لمنتجاتهابااالدخار الحالية بهدف تحسين القيمة مقابل المال 

واستكشاف سوق إعادة الل االستثمار في البنية التحتية، وتعزيز قدرات االكتتابعززت الشركة قدرة المبيعات من خوقد   ،
وير ويجري تط ،التأمين الجديد وملء الوظائف الرئيسية ذات الصلة مع التركيز على استكشاف القطاع غير المستغل من السوق

تجربة و .المنتجات لدعم اإلطار المحسن للمبيعات أيضا، تم إطالق مجموعة منتجات جديدة لتتالئم مع  طلبات العمالء لتحسين 
تشتمل على برنامج تأمين األمراض المستعصية "السرطان"، برنامج تأمين األمراض المستعصية "شامل"، و برنامج تكافل  العمالء

برنامج تكافل توقف و رنامج تكافل جميع أخطار التركيب، برنامج تكافل لمعدات و آليات المقاولين، جميع أخطار المقاولين، و ب
 .اآلالت

 ،الشركة اهتمامًا بالغًا بتحسين البيئة التنظيمية، والتركيز كحد أدنى على تلبية المعايير المطلوبة للعمل في السوق كما تبدي 
ئم إطارتعزيز حيث تم إنجاز الكثير من المهام من أجل  لجرا عمل الشركة فيما يتعلق بإدارة المخاطر والحوكمة وااللتزام بمكافحة ا

 .العمالء ومتطلبات إطار األمن السيبراني خدمةالمالية وفيما يخص أيضًا 
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 (Covid-19تأثير فيروس كورونا ) -

بات في  العالماء وانتشر في جميع أنح 2020( في أوائل عام Covid-19تم تأكيد وجود فيروس كورونا ) مما تسبب في اضطرا
األعمال التجارية والنشاط االقتصادي وزيادة في مطالبات التأمين المتعلقة بشكل رئيسي بقطاع األعمال الطبية في تلك 

إلى المبيعات بسبب اإلجراءات اإلحترازية التي أدت  فقد تأثرتالمناطق. ونظرًا ألن الموقف غير مستقر ويتسم بالتطور السريع، 
وايضا على مخصص المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، حيث تم إغالق جميع منافذ البيع  2020 ايقاف عمل  قنوات البيع لعام

 الرئيسية لمدة ثالث أشهر مما أثر على المبيعات وبالتالي صافي االرباح. .

رية األعمال Covid – 19ا )قامت الشركة بمجموعة من األعمال اإلحترازية لمواجهة أزمة فيروس كورونو (، وبدأت خطة إستمرا
 وذلك عن طريق العمل عن بعد للعاملين بالوظائف الحساسة والمطلوب تواجدهم بأستمرار.

 

 إستراتيجية العمل .2

ر  تعمل شركة ساب للتكافل على تقديم خدمات وبرامج تالئم األفراد والشركات وقد تحقق ذلك من خالل مواصلة اإلستثما
التحتية األساسية للعمل في مختلف المجاالت اإلستراتيجية لتأمين الحماية واإلدخار. وتهدف نطاقات العمل الرئيسية  في البنية

الشخصية و الثروات والخدمات المصرفية المصرفية دارات الخدمات إلفي ساب للتكافل إلى تعزيز الخدمات المالية التي تقدمها 
 من خالل تقديم خدمات تكافل متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالميةلعربية السعودية في االبنوك داخل المملكة االتجارية 

  وكذلك مبيعات التجزئة والخدمات التجارية من خالل وسطاء التامين وعبر اإلنترنت.

 

 الخطط المستقبلية  .3

 تضمنت الخصائص الرئيسية للخطط المستقبلية على البنود التالية:

 كجزء من منتجات التكافل العائلي.الحماية و اإلدخار ينل المقدم الرائد لحلول تأمأن تصبح شركة ساب للتكاف. 
 دة التعامل مع وسطاء تأمين في جميع أنحاء المملكة.ازيادة قنوات التوزيع بزي 
 .إستمرار اإلستثمار في تقنية المعلومات والقنوات الرقمية لتعزيز تجربة العمالء 
 نصات البيع الرقمية التابعة لوسطاء التأمين المرخصينتحسين قنوات التوزيع من خالل م. 
  اإلستمرار في توعية المجتمع بأهمية برامج اإلدخار المبكر وذلك في سياق جهود البنك المركزي السعودي في الحث على

 تعزيز ثقافة التخطيط المالي المبكر للمجتمع السعودي.
 طاع األعمال وحماية الموظفين.تعزيز الخدمات التجارية بحلول تأمينية مبتكرة لق 
 .التركيز المستمر على فعالية العمليات وأيضًا الفعالية التنظيمية للشركة 
  ية سرية وحما واألنظمة  اإللتزام التام بمعايير ساب للتكافل والمتمثلة في معاملة العمالء بشكل منصف وأيضًا بالقواعد 

 المعلومات.
 يةتحسين عروض المنتجات بإدخال منتجات ال لحما  تكافل العامة والعائلية الجديدة التي تشمل على سبيل المثال ال الحصر ا

 الهندسية واألمراض الخطيرة.
 .الحفاظ على نهج استراتيجي محافظ إلدارة المخاطر 
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 .تعزيز وتقوية ضوابط مكافحة الجرائم المالية تماشياً مع لوائح البنك المركزي السعودي 
 تفاظ بها من خالل جعل الشركة أفضل مكان للعمل.جذب المواهب وتنميتها واالح 

 

 تأهيل الموظفين   .4

لمثال ال  األهدافبناء القدرات هو أحد  الرئيسية إلستراتيجية ساب للتكافل فيما يخص موظفيها. ويشمل ذلك، على سبيل ا
على شهادات مهنية في  . لذلك، توفر ساب للتكافل لموظفيها الموهوبين الفرصة للحصولفرص التعلم و التطويرالحصر، 

في تنويع األعمال الحالية وكذلك تطوير كادر  تساعدالتأمين، وتعمل هذه البرامج على تعزيز المعرفة التأمينية للموظف والتي 
 للوظائف القيادية. قادر على المساعدة في تطبيق خطة الشركة لإلحالل الوظيفيوظيفي سعودي 

 برامج شهادات التأمين:

 ن المهنيةشهادات التأمي 
 دبلوم التأمين 
  زمالة جمعية االكتواررين(ASA) 

لدولية  هذا باإلضافة إلى برامج التدريب األخرى إلدارات الشركة المختلفة، مثل إدارة المخاطر والتأمين ومعايير التقارير المالية ا
(IFRS وتحليل البيانات )واإللتزامة للحوادث والتواصل خالل األزمات واالستجاب والتوقعوالتحليل المالي تقنيات إعداد التقارير ل 

وإدارة الموارد البشرية وبرنامج تطوير المرأة والمطالبات والحسابات وإدارة االستثمار، بما في ذلك حضور المؤتمرات وورش 
المجاالت العمل داخل وخارج المملكة من أجل تعزيز خبرة الموظفين، واستكشاف أحدث التوجهات وأفضل الممارسات في جميع 

  ذات الصلة.

 

 قطاعات العمل الرئيسية .5

 تصنف قطاعات العمل الرئيسية بالشركة الى قطاعين رئيسيين وفقًا لعمالء الشركة كما يلي: 

 

 منتجات األفراد (أ

 تقدم الشركة منتجات التكافل العائلي الفردي التالية لعمالئنا من األفراد: 

 برنامج تكافل االدخار   -1
 خار الميسربرنامج تكافل لالد -2
 برنامج تكافل التعليم  -3
 برنامج تكافل للتعاقد  -4
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 برنامج تكافل لالستثمار  -5
 "برنامج تأمين االمرض المستعصيه "السرطان -6
 "تأمين االمراض المستعصيه "الشامل -7
 برنامج تكافل الحوادث الشخصية  -8
 برنامج تكافل للمنازل   -9

 برنامج تكافل السفر -10

موظفيهم،  ،المنتجات لحماية أصولهم التجاريةسسات، تقدم الشركة مجموعة واسعة من بالنسبة للعمالء من الشركات والمؤ
 ذلك:  بما في مانتوإيراداتهم واإلئ ،إلتزاماتهمو

 برنامج تكافل للحريق  -11
 برنامج تكافل "جميع المخاطر" لحماية الممتلكات  -12
 برنامج تكافل إلنقطاع األعمال  -13
 برنامج تكافل للمعدات اإللكترونية -14
 امج تكافل جميع أخطار المقاولينبرن -15
 برنامج تكافل جميع أخطار التركيب -16
 برنامج تكافل معدات وآليات المقاولين -17
 برنامج تكافل توقف اآلالت -18
 برنامج تكافل للشحن  -19

 برنامج تكافل للمسؤولية العامة -20
 برنامج تكافل النقود -21
 برنامج تكافل ضمان األمانة -22
 عات"برنامج تكافل للحوادث الشخصية "للمجمو -23
 برنامج تأمين اإلئتمان التجاري -24
 برنامج التكافل لحماية ديون "للمجموعات" -25
 برنامج تكافل لرعاية "للمجموعات" -26

 

 إدارة المخاطرإطار . 6

لثالثية  اإلداريةأنشأت الشركة إطار حوكمة المخاطر طبقًا ألفضل الممارسات  فلقد تبنت الشركة إطار خطوط الدفاع ا
 :كجزء من حوكمة المخاطر

ولكاملة عن اأصحاب المسؤولية ا  همو ،من أصحاب المخاطر و المراقبةيتكون خط الدفاع األول   لمخاطر التي يديرونها 
 ين يقومون بتنفيذ أنشطة المراقبة.الذ الرقابةمسؤولي  الدعم من يتلقون هم
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تقوم إدارة المخاطر بوضع ، بحيث (المخاطر،...إلخوهم إدارات اإللتزام و "مي المخاطرمنظ"من  يتكون خط الدفاع الثاني
دارة إعطاء التوصيات  خاطر والسياسة إلدارة الم و إثبات التجاوزات باستقاللية، باإلضافة إلى مراقبة و تقييم أنشطة إ

    المخاطر التي ينفذها خط الدفاع األول. 

تصميم و تنفيذ إدارة المخاطر في الشركة بالتقييم المستقل ل، المتمثل بإدارة التدقيق الداخلي،يقوم خط الدفاع الثالثو
 . مجلس اإلدارةو اجراءات المراقبة الداخلية و يتم تأكيدها إلى اإلدارة التنفيذية و 

لهيكل  تتجلى حوكمة المخاطر في الشركة في مجموعة من السياسات واإلجراءات والضوابط الراسخة المضمنة في ا
مع  التنظيمي الحالي والمصممة لتحقيق األهداف يتناسب  بما  االستراتيجية. وتسمح فلسفة الشركة بقبول المخاطر 

 الرغبة في المخاطرة واستراتيجية المخاطر التي أقرتها لجنة المخاطر والتي وافق عليها مجلس اإلدارة.

لعالقة وتغطي سياسة إدارة المخاطر جميع المخاطر التشغيلية وغير التشغيلية بما في ذلك كافة جوانب المخاطر ذات ا
 بأعمال التامين.

وتملك شركة ساب للتكافل هيكل حوكمة راسخ، حيث يجتمع مجلس اإلدارة ولجانه على أساس ربع سنوي على األقل 
رة المخاطر على األقل على  ويمارسون إشرافهم وتوجيههم إلدارة ساب للتكافل. باإلضافة إلى ذلك، تجتمع لجنة إدا

 ومراقبة التعرض للمخاطر الخاصة بأعمال الشركة.أساس ربع سنوي وهي مسؤولة عن فهم 

لمنبثقة RMCإن الغرض من اجتماع لجنة إدارة مخاطر ساب للتكافل " " هو العمل كجهة معينة من قبل لجنة المخاطر ا
" لتنفيذ رؤية ساب للتكافل إلدارة المخاطر والتوجيه االستراتيجي على النحو الذي حددته لجنة BRCمن مجلس االدارة "

المخاطر المنبثقة من مجلس االدارة. وقد تم تأسيس لجنة إدارة المخاطر لتقديم التوصيات والمشورة إلى كبير مسؤولي 
والسياسات  المخاطر، في ممارسة سلطاتهم وتقديرهم فيما يتعلق بإدارة جميع المخاطر التي قد ثؤثر على الشركة، 

مام لجنة والمبادئ التنظيمية إلدارة المخاطر داخل ساب للتك افل. وتعتبر لجنة ادارة المخاطر لساب للتكافل مسؤولة أ
 المخاطر المنبثقة من مجلس االدارة وترفع تقاريرها من خالل لجنة المخاطر إلى مجلس اإلدارة.

 

 حوكمة المخاطر

تي تستخدم الهيكل تتجلى حوكمة إدارة المخاطر في الشركة في مجموعة من السياسات واإلجراءات والضوابط المعمول بها وال
التنظيمي الحالي لتحقيق األهداف االستراتيجية. وتعتمد فلسفة الشركة في تحمل المخاطر في قبول المخاطر المحتسبة على 
رة.  قبل مجلس االدا دراية بما يتناسب مع رغبة الشركة في المخاطرة والخطة االستراتيجية المعتمدة والموافق عليها من 

وادارة مخاطر االصول والسوق واالئتمان والسيولة والعملة  ومعدل العمولةالتأمين وإعادة التأمين  وتتعرض الشركة لمخاطر
ومخاطر عدم التقيد بمباديء الشريعه اإلسالمية والمخاطر التشغيلية. ويعد مجلس اإلدارة مسؤواًل عن حوكمة المخاطر بتوفير 

تم التوجيهات الضرورية والموافقة على استراتيجيات وسياس لتي  للتكافل تحقيق األهداف ا ات المخاطر حتى يتسنى لساب 
 وضعها. 
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 إدارة المخاطر -تضارب المصالح 

يقوم مجلس اإلدارة بالتأكد من أن المعامالت مع األطراف ذات العالقة تتم بإنصاف وبدون تفضيل وأن يطبق عليها "مبدأ 
  وطبقًا للصالحيات المفوضة من مجلس اإلدارة. نظيميةاالستقاللية"، ويتم اإلفصاح عنها في ضوء التوجيهات الت

 

 هيكل إدارة المخاطر

 وتشمل المخاطر التي تواجه الشركة وطريقة تقليص وإدارة هذه المخاطر من قبل إدارة المخاطر كاآلتي: 

 

 أ( مخاطر التأمين

. ويمكن لم تكن متوقعةأحداث التكافل التي  بشأن لحملة الوثائقتمثل المخاطر المتعلقة بتجاوز المطالبات الفعلية المستحقة 
أن يحدث ذلك بسبب تكرار المطالبات أو أن مبالغ المطالبات أكثر مما هو متوقع. ويتم مراقبة مخاطر التكافل بانتظام من قبل 

 .الحدود المتوقعةالشركة للتأكد من أن مستوياتها ضمن 

التأمين حيث أن المحافظ األكثر تنوعا ستكون أقل  وثائقحافظ الكبرى من ويتم الحد من المخاطر بتنويع مخاطر الخسائر على الم
لحذر  والتطبيق ا ر  تأثيرا بالتغير في أي جزء من المحفظة وبالنتائج غير المتوقعة، كذلك يتم الحد من المخاطر عن طريق اإلختيا

 أمين.إلستراتيجية اإلكتتاب والتعليمات المتعلقة بها وباستخدام ترتيبات إعادة الت

لتالي فإنها  وبا ئق  وبالرغم من وجود ترتيبات إعادة تأمين لدى الشركة، فإنها غير معفاة من إلتزاماتها المباشرة تجاه حملة الوثا
تتعرض لمخاطر اإلئتمان بشأن عمليات إعادة التأمين المسندة وذلك بقدر عدم تمكن أي من معيدي التأمين من الوفاء 

 إعادة التأمين. بإلتزاماتهم بموجب ترتيبات

متحفظة في ما يتعلق  رؤيةتتبنى  الربحية للمساهمين، فإن الشركةتحقيق وتماشيًا مع هدف توفير الضمان من الدرجة األولى و
باإلضافة إلى ذلك، تقوم ساب للتكافل بممارسة اختبار التحمل سنوًيا على اآلقل  بإكتتاب المخاطر وترتيب برامج إعادة التأمين.

تأثير المحتمل للمركز المالي للشركة في ظل العديد من السيناريوهات التي تغطي مخاطر اإلكتتاب والتشغيل ومخاطر لتقدير ال
 األطراف اآلخرى.

 وتتركز المخاطر الناجمة عن عقود التأمين بشكل رئيسي داخل حدود المملكة العربية السعودية.

 

 )تأمين الحياة( التكافل العائلي

(. ويتم إدارة هذه المخاطر من خالل الكلي أو الجزئيلعائلي لألفراد، تتمثل المخاطر الرئيسية في الوفاة والعجز )بالنسبة للتكافل ا
، وإجراء الصحية حالةإستراتيجية إكتتاب فعالة ومحددة المعالم. وهناك مستويات مختلفة للتغطية تشتمل على اإلفصاح عن ال

بتقييم استبيان طبي، والحصول على تقارير من األ يًضا  خصائيين / االستشاريين وإجراء فحوصات طبية شاملة. وتقوم الشركة أ
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المعلومات المالية ونمط الحياة والمعلومات المهنية للتأكد من درجة المخاطر التي يتحملها المؤمن له وتحديد إمكانية تصنيفها 
 كـ "حياة قياسية".

له( الكلي أو الجزئيطر الرئيسية في الوفاة والعجز )بالنسبة للتكافل العائلي للمجموعات، تتمثل المخا . وتعتبر مخاطر للمؤمن 
بسبب تركز المخاطر )مثل تواجد الموظفين في أماكن العمل(، ولدى الشركة إستراتيجية إكتتاب  الرئيسيةالوفاة من المخاطر 

، وإجراء استبيان طبي وضمان صحيةالحالة الواضحة المعالم وهناك مستويات مختلفة للتغطية تشتمل على اإلفصاح عن 
الحصول على تقارير من األخصائيين / االستشاريين، وإجراء فحوصات طبية شاملة. كما تقوم الشركة بدراسة طبيعة العمل الذي 

 ة. تقوم به المجموعة، وحجم المجموعة، والسكان حسب المنطقة الجغرافية، والخلفية الثقافية، والعمالة اليدوية / غير اليدوي

ويتم حماية محفظة التكافل العائلي لألفراد والمجموعات بموجب ترتيبات إعادة تأمين. وهذا يحمي الشركة من أية آثار عكسية 
 نتيجة للوفاة / العجز. 

 
ركة باإلضافة إلى ذلك، تقوم ساب للتكافل بممارسة اختبار التحمل سنوًيا على اآلقل لتقدير التأثير المحتمل للمركز المالي للش

 في ظل العديد من السيناريوهات التي تغطي مخاطر التأمين والتشغيل ومخاطر األطراف األخرى.
 
 

 التكافل العام 
 

تقوم الشركة بإصدار وثائق تكافل عام قصيرة األجل والتي يتوقع أن ينتج عنها مطالبات قصيرة األجل فقط، وبالتالي فإنه من 
ة في االحتياطيات. وهذا يساعد في التقليل من مخاطر التكافل العام. وتشمل المنتجات غير المحتمل أن ينتج عنها تغيرات هام

 الرئيسية ما يلي:
 
 

 منتجات الممتلكات، الهندسي، توقف االعمال، الحوادث الشخصية و السفر
 

لوثائق و توقف االعمال تقوم الشركة باإلكت التامين الهندسيبالنسبة لعقود التكافل المتعلقة بالممتلكات،  تاب في هذه ا
 حسب المتعارف عليه في اتفاقية وشروط إعادة التأمين والدليل اإلرشادي لإلكتتاب.

 
ويتم إصدار هذه العقود بالرجوع إلى قيمة االستبدال للممتلكات ومحتوياتها المؤمن عليها. وتعتبر تكلفة إعادة بناء الممتلكات 

إلعادة بدء العمليات التي تؤدي إلى توقف العمل بمثابة العوامل الرئيسية التي والقيام باستبدال المحتويات والوقت المطلوب 
بالمطالبات.  تؤثر على حجم المطالبة. ولدى الشركة تغطية إعادة تأمين على هذه األضرار وذلك لوضع حد للخسائر المتعلقة 

فردية. والحد األقصى لصافي االحتفاظ بالشركة ولدى الشركة غطاء إعادة تأمين لمثل هذا الضرر للحد من الخسائر ألي مطالبة 
 فيما يتعلق بالمطالبة يقتصر على مليون ريال سعودي وفًقا لترتيبات إعادة التأمين المعمول بها.

 
ئه  وبالنسبة لعقود التأمين ضد الحوادث الشخصية و السفر فإن المخاطر الرئيسية هي الوفاة،  العجز والمصاريف الطبية الطار

رة وذلك لوضع للمؤمن ع ليهم بسبب الحوادث العرضية ولدى الشركة تغطية إعادة تأمين بموجب اتفاقية تأمين فائض الخسا
 حد للخسائر المتعلقة بالمطالبات الفردية.
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 منتج الشحن البحري

لحوادث التي ينتج بالنسبة لبرنامج تكافل الشحن البحري، تتمثل المخاطر الرئيسية في فقدان أو وقوع أضرار على السفن وكذلك ا
 عنها فقدان البضاعة المشحونة بشكل جزئي أو كلي. 

 
والسفن وخطوط الشحن.  وتتمثل إستراتيجية التكافل للشحن البحري في التأكد من تنوع وثائق التأمين بحيث تغطي الشحن 

 وتقوم الشركة بإعادة التأمين وذلك للحد من الخسائر الناجمة عن المطالبات الفردية.
 
ضافة إلى ذلك، تقوم ساب للتكافل بممارسة اختبار التحمل سنوًيا على األقل لتقدير التأثير المحتمل للمركز المالي للشركة باإل 

 في ظل العديد من السيناريوهات التي تغطي مخاطر التأمين والتشغيل ومخاطر األطراف اآلخرى.
 

 المطالباتحدة ر تكرا

بواسطة العديد من العوامل مثل الكوارث الطبيعية والفيضانات، والكوارث البيئية لمطالبات ا ةوحديمكن أن يتأثر تكرار 
بإدارة هذه  واإلقتصادية، واضطرابات الغالف الجوي، وتركيز المخاطر، وأعمال الشغب المدني وما إلى ذلك. وتقوم الشركة 

ل فرض مبالغ تحمل، حد أقصى لمبالغ المخاطر من خالل التدابير المبينة أعاله. وكذلك حددت الشركة مخاطرها من خال
معينة، واستخدام ترتيبات اعادة التامين من اجل الحد من التعرض لالحداث الكارثية بطبيعتها )األعاصير  وثائقالمطالبات على 

ًء والزالزل واألضرار الناجمة عن الفيضانات(. إن الغرض من استراتيجيات التأمين وإعادة التأمين هو الحد من التعرض  بنا للكوارث 
رثي واحد، مجلس على رغبة الشركة للمخاطر ووفًقا لما يقرره  ثير حدث كا تأ لحد من  اإلدارة. ويتمثل الهدف العام حالًيا في ا

ريال  مليون  بحد أقصى  يضًا  ويكون بحد أقصى مليون ريال سعودي في حالة التأمين العام، وفي حالة التأمين العائلي يكون أ
 اإلدارة زيادة أو تقليل الحد األقصى المسموح به بناًء على ظروف السوق وعوامل أخرى. لسمج سعودي. قد يقرر

 

 تركز أخطار التكافل

تقوم الشركة بمراقبة تركز أخطار التأمين بشكل أساسي حسب قطاع األعمال. وبالنسبة لخطر الحريق والممتلكات يعتبر المبنى 
لمثل لخطر المحدد وما يجاوره من المباني التي من الم مكن أن تتأثر بواقعة مطالبة واحدة فيتم إعتبارها جميعًا مكانًا واحداً. وبا

وتقوم  الشحن البحري، فإن المخاطر المتعددة المشمولة في رحلة سفينة واحدة تعتبر كخطر واحد أثناء تقييم تركيز المخاطر. 
وتضع سياستها في إعادة التأمين للحد من الوصول لمستويات الشركة بتقييم تركيز التعرض لمخاطر التكافل الفردية والتراكمية 

. كما يوضح الجدول 2019و  2020ديسمبر  31مقبولة للشركة. وال يوجد لدى الشركة أي تركيز جوهري لمخاطر التأمين كما في 
 ئم المالية:تركيز المطالبات القائمة واالشتراكات غير المكتسبة وفقًا لقطاعات األعمال في تاريخ إعداد القوا

  2 م )المبالغ بآالف 020
الرياالت السعودية(  

 - مطالبات قيد التسوية
 إجمالي االحتياطات

مطالبات قيد 
صافي -التسوية 

إلحتياطات  ا

إجمالي 
الشتراكات غير  ا

 المكتسبة
 صافي االشتراكات غير المكتسبة

   2,227 3,048 عائلي لألفراد
56,030 عائلي للمجموعات  9,999 11,518 5,894 

 2,862 22,765 6,790 33,933 تكافل عام
المجموع  93,011 19,016 34,283 8,756 
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2 0 م )المبالغ بآالف 19
 الرياالت السعودية(

-مطالبات قيد التسوية
 إجمالي االحتياطات

مطالبات قيد 
صافي –التسوية 

إلحتياطات  ا

إجمالي 
الشتراكات غير  ا

 المكتسبة
 صافي االشتراكات غير المكتسبة

2 عائلي لألفراد ,595 1,852 - - 
36,897 عائلي للمجموعات  9,2 77 8 ,149 2 ,823 

2 تكافل عام 2 ,798 3,5 17 7,554 1,934 
المجموع  62 ,290 14,646  15 ,703  4,757 

 
 

 في تقدير مبالغ المطالبات المستقبلية عدم التأكدمصادر 

المالي بتقييم المطالبات المعلقة، سواء تم اإلبالغ عنها  مركزر في تاريخ بيان اليتعلق المصدر الرئيسي لعدم التأكد من التقدي
أم لم يتم، ويشمل تكاليف تسوية المطالبات المتوقعة. إن االفتراض الرئيسي الذي يستند إليه تقدير االلتزامات هو أن تطور 

السابقة. ويتضمن ذلك االفتراضات المتعلقة  المطالبات المستقبلية للشركة سوف يتبع نمًطا مشابًها لتطورالمطالبات
لكل سنة. ويتم استخدام  المطالباتوأرقام  المطالباتوتكاليف معالجة المطالبات وعوامل تضخم  المطالبات تكاليفبمتوسط 

و حادثأحكام نوعية إضافية لتقييم مدى عدم إنطباق التوجهات السابقة في المستقبل، على سبيل المثال:  احدة؛ حصل لمرة 
تنوع  لداخلية مثل  مل ا لعوا التغيرات في عوامل السوق مثل الموقف العام من المطالبة، الظروف االقتصادية، وكذلك ا
المحفظة وشروط الوثيقة وإجراءات معالجة المطالبات. ويستخدم الحكم كذلك لتقييم مدى تأثير العوامل الخارجية مثل األحكام 

لتي تؤثر على مثل هذه التقديرات. ويكون على عاتق االدارة عمل تقدير جوهري على المبالغ القضائية والتشريعات الحكومية وا
المستحقة لحاملي وثائق التأمين الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين. وتستند هذه التقديرات بالضرورة إلى 

وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة مما  .لتأكداوعدم  قديرافتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة من الت
يتم استخدام األحكام النوعية لتقييم مدى عدم تطبيق االتجاهات السابقة و. المطالباتيؤدي إلى تغييرات مستقبلية في تقدير 

لعام من المطالبة في المستقبل، على سبيل المثال الحدوث لمرة واحدة ، والتغيرات في عوامل السوق مثل الموقف ا
 والظروف االقتصادية.

 

 حساسية المطالبات

لغ غير  لمبا تعتقد الشركة أن التزامات المطالبات بموجب عقود التأمين القائمة في نهاية السنة كافية. ومع ذلك، فهذه ا
لبات مؤكدة وقد تختلف المدفوعات الفعلية عن التزامات المطالبات المنصوص عليها في القوائم المالية. إ مات مطا لتزا ن ا

التأمين حساسة لمختلف االفتراضات، وحسب التغيير االفتراضي في نسبة المطالبة، وصافي إعادة التأمين، قد يؤثرعلى صافي 
 نتيجة االكتتاب على النحو التالي:

 % في معدل صافي المطالبة10 -اثر تغيير +|
2 020 2 0 19 

مبالغ بأالف الرياالت السعودية  ال
48 148 سئولياتحوادث وم  

 41 38 الشحن البحري
95 315 ممتلكات  

 1,008 1,589 مجموعات
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 حركة المطالبات

بما  يعكس الجدول أدناه، المطالبات المتراكمة المتكبدة لكل سنة من سنوات الحوادث المتعاقبة بتاريخ كل قائمة مركز مالي 
 في ذلك الدفعات المتراكمة حتى تاريخه. 

 التكافل يوفر مقياسًا لمقدرة الشركة على تقدير القيمة النهائية للمطالبات.  إن تطور التزامات

وتسعى الشركة إلى االحتفاظ باحتياطيات كافية تتعلق بعمليات التأمين وذلك لمواجهة التطورات السلبية للمطالبات 
، فإن التطورات السلبية ستنتهي مما يترتب المستقبلية، وكلما تطورت المطالبة وأصبحت التكلفة النهائية للمطالبة أكثر تأكيداً 

في سنوات الحوادث السابقة. ولالحتفاظ باحتياطيات كافية، ستقوم الشركة  التي أقرتعلى ذلك إلغاء جزء من االحتياطيات 
بات بتحويل مبالغ االحتياطيات المعكوسة في سنوات سابقة إلى احتياطيات الحوادث للسنوات الحالية حيث أن تطور المطال

 سيكون أقل درجة وهناك عدم تأكد أكبر من التكلفة النهائية للمطالبات.

 

 )المبالغ باالف الرياالت السعودية (جدول حركة المطالبات

 جدول حركة المطالبات شامل إعادة التأمين
سنة 

حادث ل لمجموع 2020 2019 2018 2017 6201 وما قبلها 2015 ا  ا
        تقدير خسائر المطالبة النهائية

63 290,174 في نهاية سنة الحادث - ,245 63 ,579 54 ,787 37 ,117 72 ,525 72 ,525 
عد سنة - 57 270,015 ب ,030 48 ,474 46 ,758 35 ,577    - 35 ,577 
عد سنتين - 54 261,477 ب ,691 48 ,779 46 ,345    -    - 46 ,345 
عد ثالث سنوات - 52 263,987 ب ,403 48 ,085    -    -    - 8548 ,0 
عد أربع سنوات - 51 243,609 ب ,903    -    -    -    - 51 ,903 
عد خمس سنوات -  243,586 -    -    -    -    -    243,586 ب

لتقدير الحالي للمطالبات المتراكمة 51 243,586 ا ,903 48 ,085 46 ,345 35 ,577 72 ,525 498,021 
لمدفوعات المتراكمة حتى اآلن 51 231,358 ا ,326 47 ,177 41 ,787 29 ,234 40 ,512 441,394 

حتياطيات المطالبات قيد التسوية 12 ا ,228 577 908 4 ,558 6 ,343 32 ,013 56 ,627 
ضافة: متكبدة وغير مبلغ عنها  إ

 219 واحتياطيات أخرى
388 

323 5 9 0 2 ,264 32 ,600 36 ,384 
لمطلوبات المعترف بها في قائمة  ا

لمركز المالي 12 ا ,447 
 

965 1 ,231 5 ,148 8 ,607 64 ,613 93 ,011 

 المجموع 9201 8201 7201 1620 5201 وما قبلها 4201 سنة الحادث
        تقدير خسائر المطالبة النهائية

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

    
37,117  

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

    
46,758  

عد سنتين -  ب
216,448   45,029       54,691         48,779          -         - 

    
48,779  

عد ثالث سنوات -       -         -         -           52,403       44,204  219,783 ب
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52,403  

عد أ -  ربع سنواتب
199,922  43,687   -          -         -         - 

    
43,687  

عد خمس سنوات -  ب
199,993    - -          -         -          - 

   
199,993  

لتقدير الحالي للمطالبات المتراكمة  ا
199,993     43,687      52,403        48,779         46,758         37,117  

   
428,737  

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

حتياطيات المطالبات قيد التسوية  ا
  12,226              94        1,177          1,871           5,179         13,847  

    
34,394  

ضافة: متكبدة وغير مبلغ عنه ا إ
 86 واحتياطيات أخرى

 
46 162 579 2,663 24,360 

         
27,896 

لمطلوبات المعترف بها في قائمة  ا
لمركز المالي  12,312 ا

 
140 

1,339 2,450 

7
,

8
4
2 7,842 

38,207 62,290 
 

 

 

 

 جدول حركة المطالبات صافي إعادة التأمين

ة  سن
62 وما قبلها 2015 الحادث 0 1 2017 2018 2019 2 م 020  جموعال

قدير خسائر المطالبة النهائية         ت
ي نهاية سنة الحادث - 8 ف 1,046 16,596 15 ,462 11,493 9,608 47,206 47,206 
عد سنة - 15 71,755 ب ,463 12 ,192 9,5 93 9,300 -     9,300 
عد سنتين - 12 14,995 69,315 ب ,251 9,481 -     -     9,481 
عد ثالث سنوات - 12 14,627 69,226 ب ,053 -     -     -     12 ,053 
عد أربع سنوات - - 14,386 69,000 ب     -     -     -     14,386 
عد خمس سنوات - 68 ب ,947 -     -     -     -     -     68 ,947 

68 التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة ,947 14,386 12 ,053 9,481 9,300 47,206 161,373 
68 نالمدفوعات المتراكمة حتى اآل ,947 14,322 11,831 8 ,309 7,582 40 ,512 15 1,504 

- احتياطيات المطالبات قيد التسوية     64 2 22 1,172 1,718 6,694 9,8 69 
إضافة: متكبدة وغير مبلغ عنها 

احتياطيات أخرى 5 و 9 8 0 67 119 75 2 8 ,069 
9,147 

المطلوبات المعترف بها في قائمة 
مركز المالي 5 ال 9 144 2 8 9 1,2 91 2 ,470 14,763 19,016 
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ة الحادث  المجموع 9201 8201 7201 1620 5201 وما قبلها 4201 سن
قدير خسائر المطالبة النهائية         ت

ي نهاية سنة الحادث -  ف
  67,767       13,279      16,596       15,462  

       
11,493  

9,608  9,608  

عد سنة -  ب
  59,218      12,537      15,463       12,192  

         
9,593  

        -  9,593  

عد سنتين -   12,251  -         -          12,251        14,995      11,701      57,614  ب
عد ثالث سنوات -   14,627  -         -         -           14,627      11,476      57,750  ب
عد أربع سنوات -   11,373  -         -         -          -   11,373       57,627   ب
عد خمس سنوات -   57,630  -          -         -          - -    57,630  ب

 التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة
 57,630   11,373   14,627   12,251   9,593   9,608  

 
115,08

2  

 مة حتى اآلنالمدفوعات المتراك
 57,630   11,316   14,262   11,723   8,118   6,087  

 
109,13

6  

 احتياطيات المطالبات قيد التسوية
    -                  57               365               528  

          
1,475  

          3,521  
           

5,946  
إضافة: متكبدة وغير مبلغ عنها 

احت  7,448 991 160 40 13 48 ياطيات أخرىو
           

8,700 

المطلوبات المعترف بها في قائمة 
مركز المالي  688 405 70 48 ال

2
,
4
6
6 2,466 

10,969 

14,646 
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 ب( مخاطر إعادة التأمين

حتملة الناتجة عن تقوم الشركة بإبرام اتفاقيات إعادة تأمين لدى أطراف أخرى وذلك لتقليل تعرضها للمخاطر المالية الم
تنشأ عن  قد  لتي  المطالبات الكبرى. وهذه الترتيبات تؤمن تنوع أكثر في األعمال وتسمح لإلدارة بمراقبة الخسائر المحتملة ا
المخاطر الكبيرة وتعزز من قدرة الشركة في الحصول على نمو إضافي. ويتم جزء كبير من عمليات إعادة التأمين بموجب 

 ن، وعقود إعادة تأمين اختيارية، وإعادة تأمين فائض الخسارة. اتفاقيات إعادة تأمي

وتماشيا مع الهدف بتوفير الضمان من الدرجة األولى والربحية المستمرة للمساهمين، فان الشركة تتبنى استراتيجية متحفظة 
 وترتيب برامج إعادة التأمين.مخاطر اإلكتتاب في ما يتعلق ب

لخسائر كبيرة نتيجة إفالس شركات إعادة التأمين، تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي  عالوة على ذلك، ولتقليل تعرضها
و الخصائص االقتصادية  لمعيدي التأمين ومتابعة التركيز على مخاطر االئتمان الناشئة عن أقاليم جغرافية مماثلة واألنشطة أ

خاطر غير جوهرية، نتيجة لتعاملها مع معيدي تأمين بتصنيف لمعيدي التأمين. وتنظر الشركة الى مخاطر إعادة التأمين على أنها م
 ائتماني عالي.

إن عقود اعادة التأمين المسندة ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حملة الوثائق ونتيجة لذلك فان الشركة تبقى مسؤولة عن 
 ن الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية إعادة التأمين.جزء من المطالبات قيد التسوية المعاد تأمينها للحد الذي يعجز معيد التأمين ع

 ج( مخاطر معدالت العمولة 

هي مخاطر التغيرات في معدالت العمولة ، وتستثمر الشركة في األوراق المالية ولديها ودائع تخضع لمخاطر أسعار العمولة
لتغيرات في مما يقلل من العائد اإلجمالي على األوراق المالية التي تحمل معدل العمولة ا بمراقبة ا لثابت. وهي محدودة 

 وال يوجد لدى الشركة تركيز كبير لمخاطر معدل العمولة. ،معدالت العمولة واالستثمار في أدوات سعر الصرف العائم

لقيمالخاصة من احتمال تأثير التغيرات في معدالت العمولة  الخاصة وتنشأ مخاطر معدل العمولة و ا  على الربحية المستقبلية أ
 ليس لدى الشركة تركيز هام لمخاطر أسعار العموالت الخاصة.و ،العادلة لألدوات المالية

ربح  بتة، على  ثا إن حساسية الدخل هي تأثير التغيرات المتوقعة في أسعار العموالت الخاصة، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى 
. إن تغييراً إفتراضيًا من 2020ديسمبر  31العائم المحتفظ به في الشركة لسنة واحدة، بناًء على األصول المالية ذات سعر الفائدة 

ديسمبر  31نقطة أساس في المعدل المرجح ألسعار العموالت، على أرصدة الموجودات المالية ذات العائد العائم كما في  30
 في األجمالي.ألف ريال سعودي( سنوًيا  449: 9201ألف ريال سعودي ) 228ستؤثرعلى دخل العموالت بنحو  2020

بحة ذات على ودائع مرابحة وصكوك، وإن  خاصة تشتمل االستثمارات التي تملكها الشركة والمرتبطة بعموالتو لمرا ودائع ا
 طبيعة قصيرة األجل وتستحق خالل عام واحد، أما الصكوك فأكثر من عام.

 :2019و 2020ديسمبر  31اقاتها كما في فيما يلي جدول يبين االستثمارات بعموالت خاصة وبدون عموالت للشركة واستحق
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مبالغ باالف الرياالت  ال

قل من سنة  كثر من سنة أ  المجموع بدون عمولة  أ

   عمليات التأمين
2 020 2 5 ,037 9,888  34,925 
2019 2 5 ,072 9,8 44 -  34,916  

          
   عمليات المساهمين

2 020 171,370 115 ,878  2 8 7,248 
2019 170 ,676 136,528 -  30 7,204 

 

 د( مخاطر السوق وإدارة الموجودات والمطلوبات

تتمثل مخاطر السوق بالمخاطر التي تتقلب فيها القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لألداة المالية بسبب التغيرات في أسعار 
ئدة السوق. وتشتمل مخاطر السوق على ثالثة أنواع من المخاطر: أسعار صرف العمالت االجنب ر فا ، أسعا ية )مخاطر العملة(

 السوق )مخاطر أسعار العمولة( وأسعار السوق )مخاطر األسعار االخرى(.

 

 إرشادات عامه:

  تحدد سياسة مخاطر السوق في ساب للتكافل تقييم وتحديد ما يشكل مخاطر السوق للشركة. وتتم مراقبة اإللتزام
للتأكد  بالسياسة واإلبالغ عن التعرضات واالنتهاكات إلى لجنة االستثمار في الشركة، وتتم مراجعة السياسة بانتظام 

 من مالئمتها للتغيرات المتعارف عليها في بيئة المخاطر. 

  ئق لحملةيتم وضع إرشادات لتخصيص األصول، وذلك لضمان أن األصول تدعم إلتزامات محددة حسب سياسة  الوثا
 تتوافق معتفظ بها لتقديم إيرادات ومكاسب لحملة الوثائق التي ، وأن األصول وهيكلة حدود المحافظ محاالستثمار

 توقعاتهم.

 

مل وثيقة  يتحمل حا ية،  ر تقوم الشركة بإصدار وثائق مرتبطة بوحدات استثمارية، وفي حالة الوثائق المرتبطة بوحدات استثما
الستثمار المرتبطة بقيمة أصول الوحدات يعود التكافل المخاطر االستثمارية المتعلقة باالستثمارالمرتبط بالوحدات ألن عوائد ا

 . لحملة الوثائق لحامل الوثيقة. وبناء على ذلك التتعرض الشركة لمخاطر جوهرية فيما يتعلق باالستثمارات المرتبطة بالوحدات

لمال الحفاظ على التعرض لمخاطر السوق بشكل عام عند مستويات مدروسة ومتسقة مع رأس بمجلس إدارة الشركة  ويقوم ا
لمتعلقة بمخاطر  المتاح. بينما يعطي مجلس اإلدارة التوجيه لألهداف االستراتيجية بشكل واضح، فإن مهمة إدارة المخاطر ا
لتغيرات المحتملة  تأثير ا السوق هي مسؤولية أعضاء لجنة االستثمار بشكل أساسي. حيث تقوم اللجنة بإعداد تنبؤات توضح 

لمالية. والمختلفة في ظروف السوق المتعل قة بالتعرض للمخاطر. ويتم تخفيف هذا الخطر من خالل االختيار المالئم لألوراق ا
تحتفظ الشركة بمحفظة متنوعة وتقوم بمراقبة منتظمة للتطورات في األسواق ذات الصلة. باإلضافة إلى ذلك، تتم مراقبة و

 يل األداء التشغيلي والمالي للمصدرين.العوامل الرئيسية التي تؤثر على تحركات سوق الصكوك، بما في ذلك تحل

 

 هـ( مخاطر عدم االلتزام بالشريعة 
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بو/أو مخاطر عدم االلتزام بالشريعة هي مخاطر الخسارة المالية والعقوبات التنظيمية  نتيجة للتكافل ساب األضرار التي تلحق 
تعلق بالتطوير والتنفيذ والتسليم الشرعية فيما ي للتكافلساب عدم االلتزام بالتوجيهات واإلرشادات والشروط الصادرة عن لجان 

مخاطر  فهناكمفتوحة أمام تفسيرات مختلفة؛  بالمنتجاتوحيث أن قواعد التكافل الخاصة  تكافل.ساب للوتسويق منتجات 
ولتخفيف ذللتكافل ساب محتملة من أن منتج  لك، يمكن تفسيره على أنه غير متوافق مع مرئيات اللجان الشرعية األخرى. 

تكافل فريق متخصص في لللدى ساب  ذلك،عالوة على  جنة الشرعية لديهم مكانة عالية.للأن أعضاء اللتكافل ساب ضمنت 
 الشريعة.ب المرتبطةمتخصص في القضايا والشؤون الشرعية 

مراقبته مخاطر األعم مصفوفةتم تحديد مخاطرعدم االلتزام بالشريعة أيًضا على أنها مخاطر مميزة معترف بها في ي يتم  ال الذي 
 (. اإلدارةومجلس مجلس اإلدارة المنبثقة من طر مخااللجنة  ،من خالل لجان الحوكمة المناسبة )لجنة إدارة المخاطر

 

 االئتمان  و( مخاطر

ل رة تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية ما، مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر  خسا
تتعرض لها  لتي  مالية. بالنسبة لكافة فئات األدوات المالية المحتفظ بها لدى الشركة، يمثل الحد األقصى لمخاطر االئتمان ا

 الشركة القيمة الدفترية المفصح عنها في قائمة المركز المالي.

 مان التي تتعرض لها الشركة: فيما يلي بيانًا بالسياسات واإلجراءات المتبعة من قبل الشركة لتقليل مخاطر االئت

 لوضع المالي لشركات إعادة ، تقوم الشركة بتقييم اجمة عن إعسار شركات إعادة التأمينلتقليل تعرضها للخسائر الكبرى النا
لديها مصنفة كحد أدنى ضمن مستوى  ن األطراف التي يتم إعادة التأمينكشرط مسبق، يجب أن يكوو. وتبعًا لذلك التأمين

 قبول، من حيث الضمان، بحيث يؤكد متانة وضعها المالي.ائتماني م
  للديون تقليل تعرض الشركة  تتم مراقبة مستحقات الشركة من عقود التأمين وإعادة التأمين بشكل مستمر من أجل 

 المعدومة.
 الحتفاظ ويتم ا، ليس هناك حد أدنى لمخاطر االئتمان، حسب طبيعة االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

شبة النقدية لدى بنوك محلية معتمدة من اإلدارة. وتبعاً لذلك وكشرط مسبق، يجب أن تكون البنوك وباالرصدة النقدية 
 التي تودع لديها النقدية وشبه النقدية مصنفة على أنها ذات مستوى ائتماني عالي، لتأكيد متانة وضعها المالي. 

 
 

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

2 020   
آالف الرياالت السعودية    ب

   عمليات التكافل   المساهمين
-   45 شتراكات تكافل مستحقة، صافي 260,  ا
 حصة معيدي التكافل من المطالبات قيد التسوية 73,994   -

5  النقد وما يماثله 11,972   6,243

95 ,308   2 5  ودائع مرابحة قصيرة اآلجل 037,

 موجودات مالية متاحة للبيع 9,888   136,451

 موجودات مالية مقتناة حتى تاريخ االستحقاق -   34,000
-   5  وديعة نظامية 52
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 مدينون آخرون ─────────   ────────
32 2,002   166,703   

      
  1920  

 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

 موجودات مالية متاحة للبيع -   66,277

 موجودات مالية مقتناة حتى تاريخ االستحقاق 9,843   136,529

 وديعة نظامية -    34,000
 مدينون آخرون 220   -                

343,057   124,848   

 المالية السيولة ز( مخاطر

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها الشركة في الوفاء بالتعهدات المتعلقة باألدوات المالية. وفيما يتعلق بالكوارث، 
ردادات المتوقعة من معيدي الزمنية بين إجمالي التدفقات النقدية الصادرة واإلستهناك أيضًا مخاطر سيولة تتعلق بالفروقات 

 . التأمين
 

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

  مراقبة مع ي تتعرض لها الشركة السيولة التأن يتم تقويم وتحديد أسباب مخاطر تنص سياسة السيولة الخاصة بالشركة على
السياسة  اجعةيتم مرومدى االلتزام بهذه السياسة، ويتم إبالغ لجنة المخاطر بالمخالفات والمخاطر التي يتم التعرض لها. 

 مراقبة التغيرات في بيئة المخاطر. وبانتظام 

 ل هيكلة حدود المحفظة،وضع إرشادات بشأن توزيع الموجودات، و موجودات وذلك لضمان توفر ومحفظة استحقاق ا
 . شركةاألموال الكافية للوفاء بالتزامات ال

  وضع خطط تمويل طارئة تبين الحد األدنى من األموال الالزمة للوفاء بالحاالت الطارئة وتبيان األحداث التي تندرج ضمن هذه
 الخطط. 

 لسحب الفوري لألموال من أجل سداد فائض الخسارة المتعلقة بالكوارث نصوصًا تسمح با ن عقود إعادة تأمينتتضم
 المطالبات وذلك في حالة زيادة الحوادث عن حجم معين. 

  بعة لمجلس اإللجنة اإلوة دارلى لجنة اإلإتقديم نتائجها  والمطلوبات وتم دراسة إدارة األصول لتا ر ا مجلس ودارة ستثما
 .دارةاإل
 

 جدول االستحقاقات 

وذلك على أساس  دارة مخاطر السيولة()إل موجودات المالية والمطلوبات الماليةيلخص الجدول أدناه تواريخ استحقاق ال
تحدد  ومحفظة االستحقاق التأمينوموجودات إعادة  . بالنسبة لمطلوبات عقود التأمينااللتزامات التعاقدية المتوقعة المتبقية

.  ة الصادرة من مطلوبات التأمينالنقدي تواريخ االستحقاق على أساس التوقيت الزمني المقدر لصافي التدفقات التي تم إثباتها
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واحدة" من أو إن االلتزامات المرتبطة بوحدات تعتبر مستحقة الدفع  قابلة للتحويل عند الطلب، وتدرج في عمود "لغاية سنة 
 يتم اعتبار المدفوعات بموجب إخطار وكأن اإلخطار قد تم تقديمه فورًا. وهذا التحليل. 

2 020 
   التاآلف الريا 

   عمليات التكافل   المساهمين
  

 
          

كثر من سنة المجموع  أ

إلى  يصل 
ة  سن
احده  المجموع   و

كثر من  أ
 سنة

إلى  يصل 
 سنة واحده

  

                
 األصول              

6,985 - 6,985 
 

40 6,63
6 

- 
40 6,636 

 األصول المالية المتاحة للبيع

136,45
1 

- - 
 

9,888 9,888 - 
 األصول المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

- 136,451 - 
 45 ,260 

- 
45 ,260 

المساهمات المستحقة القبض وإعادة التكافل، 
 الصافي

- - - 
 

 حصة إعادة التكافل من المطالبات قيد التسوية 73,994 - 73,994
5 6,243 - 5 6,243 

 
 النقد والنقد المعادل 11,972 - 11,972

95 ,308 - 95 ,308 
 

2 5 ,037 - 2 5  ودائع قصيرة األجل 037,
2 94,98

7 
136,451 15 8,536 

 
5 72,78

7 
9,888 5 62,899 

  

 المطلوبات                      

- - - 
 

40 6,63
6 

- 
40 6,636 

 إحتياطي ألنشطة التكافل

- - - 
 

 إجمالي المطالبات قيد التسوية 93,011 - 93,011
- - - 

 
2 5 ,014 - 2 5  أرصدة إعادة التكافل المستحقة الدفع 014,

3,5 60 - 3,5 60 
 

45 ,875 - 45  المستحقات والخصوم األخرى 875,

3,5 60 - 3,5 60 
 

5 70,53
6 

- 5 70,536 
  

 
 
 

2019 
   اآلف الرياالت

   عمليات التكافل   المساهمين
            

 المجموع
أكثر من 

 سنة

 يصل إلى
سنة 
 المجموع   واحده

أكثر من 
 سنة

 يصل إلى
 سنة واحده
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 األصول              
7,035  7,035 

 
376,83

4 
- 

376,834 
 األصول المالية المتاحة للبيع

136,529 -  
 

األصول المالية المحتفظ بها حتى تاريخ  - 9,843 9,843
 االستحقاق

- 136,529 - 
 26,406 

- 
26,406 

عادة التكافل، المساهمات المستحقة القبض وإ
 الصافي

- - - 
 

 حصة إعادة التكافل من المطالبات قيد التسوية 47,644 - 47,644
106,251 - 106,251 

 
 النقد والنقد المعادل 40,735 - 40,735

 ودائع قصيرة األجل -    66,277 - 66,277

316,092 
136,529 

179,563 
 

501,46
2 

9,843 491,619 
  

       
  

       
 طلوباتالم

- 
- 

- 
 

376,83
4 

- 
376,834 

 إحتياطي ألنشطة التكافل

- - - 
 

 إجمالي المطالبات قيد التسوية 62,290 - 62,290
- - - 

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

2,648 - 2,648 
 

 المستحقات والخصوم األخرى 40,634 - 40,634

2,648 - 2,648 
 

495,62
2 

- 495,622 
  

 

 العمالت  ح( مخاطر

 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 وتتم معامالت الشركة أساًسا بالريال السعودي والدوالر األمريكي. 
 د أن مخاطر العمالت األجنبية ليست جوهرية.وفًقا لذلك وتعتق

 ( المخاطر التشغيليةط

غير المباشرة الناجمة عن مجموعة متنوعة من القضايا المرتبطة بالعمليات أو المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة المباشرة 
كذلك من ومقدمي الخدمات للشركة،  خارجها عندأو والتقنية والبنية التحتية الداعمة لعمليات الشركة سواًء داخل الشركة 

يير وعوامل خارجية أخرى غير مخاطر االئتمان،  لمعا السوق والسيولة مثل تلك التي تنشأ من المتطلبات القانونية والتنظيمية وا
 تنشأ المخاطر التشغيلية من جميع أنشطة الشركة.و، المقبولة عموما من سلوك إدارة االستثمار

المخاطر التشغيلية وذلك لتحقيق التوازن بين الحد من الخسائر المالية واألضرار التي قد تلحق  إن هدف الشركة هو إدارة
 بسمعتها مع تحقيق أهدافها االستثمارية من تحقيق عوائد للمستثمرين.

ة تشمل هذه المسؤوليوتقع المسؤولية األساسية لتطوير وتنفيذ الرقابة على المخاطر التشغيلية على عاتق مجلس اإلدارة. 
 الرقابة في المجاالت التالية:
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 لف الوظائف واألدوار والمسؤوليات.مختن الواجبات في متطلبات الفصل المالئم بي 
 ة لتحقيق التسوية ورصد المعامالت.المتطلبات الالزم 
 والقانونية األخرىالتنظيمية متطلبات االلتزام بال. 
 .توثيق عناصر الرقابة واإلجراءات 
  واإلجراءات متطلبات للتقييم تم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تواجهها، ومدى كفاية الرقابة  لتي  لمواجهة المخاطر ا

 تحديدها.
  لمهنيةاوالمعايير األخالقية. 
 .التقيد بحدود الصالحيات الموافق عليها من مجلس اإلدارة 
 

رة المخاطر  شجع التواصل الفعال المتعلقة، وتتضمن اإلدارة العليا أن لدى موظفي الشركة ما يكفي من التدريب والخبر بإدا
 التشغيلية.

 
 
 

 رأس المال ي( إدارة
 

، للمساهمين القيمةالشركة وتعظيم توضع األهداف من قبل الشركة للحفاظ على توازن نسب رأس المال وذلك لدعم أهداف 
، والمستويات ت رأس المال المبلغ عنهان مستوياتقوم الشركة بإدارة متطلبات رأس المال من خالل تقييم أوجه القصور بيو

لناجمة في ظروف ، المطلوبة بشكل منتظم حيث يتم إجراء التعديالت على مستويات رأس المال الحالية في ضوء التغيرات ا
تسوية بقد تقوم الشركة  ،تعديلهأو من أجل الحفاظ على هيكل رأس المال و. للتكافلساب السوق وفي خصائص أنشطٍة 

 أسهم.إصدار أو باح المدفوعة للمساهمين لغ األرامب
 
لجهات متطلبات الوفقًا لمتطلبات الشركة وااللتزام ب كد من قدرتها على االستمرارأتدير الشركة رأسمالها للتو الصادرة من ا

لملكية. تحسين من خالل الخاصة برأس المال، مع زيادة العائد الى المساهمين  التنظيمية ون هيكل يتكوأداء الدين وحقوق ا
واالحتياطات  لمال المدفوع  رأس مال الشركة من حقوق ملكية تنسب الى حاملي األسهم الذين يشملون في حسبة رأس ا

 المتراكمة.والخسائر 
 
الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين من  66في المادة  البنك المركزي السعوديوفًقا لإلرشادات التي وضعها و

بهامش المالءة االعلى من للتكافل ساب تحتفظ و ،تفصيل هامش المالءة المطلوب الحفاظ عليه في الشركةوالتي تبين بال
 :لنظام مراقبة شركات التأمينالطرق الثالث التالية وفًقا لالئحة التنفيذية 

 
  مليون ريال سعودي 100الحد األدنى لرأس المال هو 
 لالقساط المكتتبة ءةهامش المال 
 للمطالبات هامش المالءة 

 
مع هامش مالءة مالية جيد. ويتكون  البنك المركزي السعوديوتلتزم ساب للتكافل بجميع متطلبات رأس المال المفروضة من 

بمبلغ مليون ريال سعودي، واحتياطي نظامي  340من رأس مال مدفوع بقيمة  2020ديسمبر  31هيكل رأس مال الشركة في 
رأس المال المدفوع  - 2019ديسمبر  31) مليون ريال سعودي. 64.57 لمتراكمة البالغة مليون ريال سعودي والخسائر ا 14.8
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مليون ريال  33.26مليون ريال سعودي، وخسائر متراكمة بقيمة  14.8مليون ريال سعودي، واحتياطي نظامي ب  340بقيمة 
 سعودي كما هو موضح في بيانات القوائم الماليه(.

لجهات اإلشرافية خالل السنة وفي رأي مجلس اإلدارة بأن ا قبل ا لشركة قد التزمت بكافة متطلبات رأس المال المفروضة من 
 المالية.

  ك( القيمة العادلة لألدوات المالية

لقيمة التي سوف يتم استالمها من بيع أصل أو دفعها لتسوية التزام في معاملة نظامية بين المشاركين ا القيمة العادلة هي
 في تاريخ القياس. ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن المعاملة تمت إما:  في السوق الرئيسي

 في سوق رئيسية متاحة لألصل أو اإللتزام، أو 
 .في حال غياب السوق الرئيسية، الفائدة القصوى التي يمكن للشركة الحصول عليها من األصل واإللتزام 

والذمم المدينة من االطراف ذوي العالقة، القروض، الذمم الدائنة التجارية والذمم  وترى اإلدارة أن النقد والودائع قصيرة األجل
الدائنة األخرى، السحب على المكشوف من البنوك، القروض ذات المعدالت المتغيرة والمطلوبات المالية األخرى تقارب قيمها 

 الدفترية إلى حد كبير بسبب االستحقاق قصير األجل لهذه األدوات.

 

 قيمة العادلةقيمة العادلة ومستويات الد التحدي

 اإلفصاح عنها:ولتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية  هالتالي تستخدم الشركة المستويات

لتي أو داة قياسات القيمة العادلة باستخدام األسعار المتداولة في أسواق نشطة لنفس األ :لمستوى االولا لها ا مطابقة 
 إليها بتاريخ القياس؛ تستطيع المنشأة الوصول

مطلوبات مماثلة وقياسات القيمة العادلة باستخدام األسعار المتداولة في أسواق مالية نشطة لموجودات  :المستوى الثاني
 و السوق؛طرق تقييم أخرى يتم تحديد كافة مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة في أو 

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

 

 خطر الموارد البشرية( ل

السعودية إلى ارتفاع الطلب على األشخاص في المملكة العربية أدت الحاجة إلى الموارد البشرية المؤهلة في صناعة التأمين 
لى األشخاص الرئيسيين في مثل هذه البيئة. وخاصة بالنسبة للمواطنين السعوديين بسبب ومن الصعب الحفاظ ع ،المؤهلين

لتأمين. ومع ذلك تمكنت  من للتكافل ساب دفع الحكومة لالحتفاظ وزيادة نسبة القوى العاملة السعودية في صناعة ا
لتخطيط الدقيق لتطوير السعوديين ذلك من خالل او 2020٪ في ديسمبر 74.14الوصول إلى نسبة عالية من السعودة بلغت 
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را 12لديها للتكافل ساب . كما تجدر اإلشارة إلى أن ع المستويات في الشركة من الوظائف العليا إلى المبتدئةعلى جمي دا  ةإ
سعوديين مؤهلين وذوي خبرة في حين توجد خطط إحالل  موظفينمن هذه اإلدارات  8كجزء من هيكلها التنظيمي، ويترأس 

دارات التي يرأسها غير سعوديين على المدى القصير إلى المتوسط. إن التخطيط المستمر لإلحالل على المدى الطويل لباقي اإل
سعوديين مؤهلين يتم تطويرهم داخل الشركة  موظفينللشركة ملتزم بضمان أن يتم شغل المناصب القيادية للشركة من قبل 

 استقطابهم من السوق المحلية.أو 

 ستراتيجية( المخاطر االم

ليًا  يتمثل خط العمل الرئيسي للشركة في "التكافل العائلي" )التأمين على الحياة( وسوق التأمين السعودي الذي يسيطر عليه حا
لتأمين وقطاع التأمين العام المتمثل في التأمين البحري والتأمين على الممتلكات والتأمين الصحي والتأمين على السيارات  يقدم ا

  في األسواق المحلية. تبةجمالي أقساط التأمين المكتإمساهمة بسيطة في  على الحياة

لتمكين وافق مجلس إدارة ساب للتكافل على استراتيجية الشركة و التأكد من تحقيق األولويات االستراتيجية و ركائز مؤشرات األداء 
  مسار تقدمها.  اإلدارة التنفيذية و مجلس اإلدارة من معاينة 

 طلب على المنتجات( خطر الن

والسبب في قلة  مساهمة بسيطة في مجمل األقساط التأمينة المكتتبة في السوق المحلية. عائلي تأمين الاليساهم 
ة أنه  لحيا مساهمة تأمين الحياة في السوق السعودية يرجع لعدة عوامل تتلخص أهمها في: نظرة المستهلك الدينية لتأمين ا

لفترة غير إسالمي، ونظرا ألن أغلبي لحياة أنه من األولويات خالل ا ة عدد السكان هم من الشباب الذين ال ينظرون لتأمين ا
العمرية الحالية، والعامل الثالث يتمثل في إنعدام الوعي لدى المستهلك بفوائد وعوائد تأمين الحياة. والطريقة المفيدة للتغلب 

وهي جزء رئيسي من استراتيجية الشركة التسويقية. وعليه  ين الحياةعلى هذا الخطر هو نشر الوعي بين المستهلكين بفوائد تأم
ة تأمين الحياةمنتجات شركات التأمين التي تقدم  على فإن لحيا تأمين ا   أن تطبق مبادرات لتوعية عامة الناس بفائدة و أهمية 

 هيئة كبار العلماء. وأن برامج التكافل العائلي مدعمة بموافقة لجنة شرعية متمثلة بوجود علماء من أعضاء 

 ( خطر التوزيعس

كليا على بنك ساب  لذلك تعتمد اعتماداو ، (bankassurance)في توزيعها على طريقة التأمين البنكيللتكافل ساب تعتمد 
 فليس من المجدي ،ونظًرا ألن وعي السوق بالتكافل العائلي منخفض للغاية داخل المملكة العربية السعوديةشبكته في البيع. و

قنوات  حجم مبيعات كبيراقتصادًيا توزيع التكافل العائلي عبر قنوات التوزيع المباشر حيث ال يمكن تحقيق  لتوزيع من خالل  ا
بين السكان والمباشر على المدى القصير إلى المتوسط.  ئلي  مع نضوج السوق وزيادة الوعي العام بأهمية وفائدة التأمين العا

يعد تنفيذ لوائح الرهن العقاري الجديدة خطوة في االتجاه و. ذات جدوى اقتصاديةيع المباشرة ستصبح قنوات التوز ،السعوديين
لرهن العقاري والصحيح حيث يؤمن المستهلكون القروض العقارية.  سوف تصبح أهمية تأمين تغطية الحياة لتغطية التزامات ا

 واضحة.

 ( خطر التسعيرع

 2020مع نهاية الربع الثالث من عام بلغت أقساط تأمينها المكتتبة  جةشركة تأمين مدر 30يوجد في السوق السعودي 
 مما شكل ضغطاً جمالي أقساط التأمين المكتتبة، إ% من 78كبر ثمان شركات تقريبا مانسبته . أصدرت أريال مليار 29 مايقارب

قدر ممكن من للحصوولالستحواذ على أكبر عدد ممكن من األعمال عن طريق تخفيض األسعار على الشركات  ل على أكبر 



            
 

                                                                                                                              
                                                                                                 

24 
 

يهدد وجودها ولكنه يضر بشركات التأمين ولحملة الوثائق على المدى القصير  قد يكون هذا التوجه مفيداً والحصة السوقية. 
فلتساب للال تنتهج والتي بدورها تساهم في االقتصاد الوطني من عدة أوجه.  الطويلوبشكل كبير على المدى المتوسط   كا

لو ،فنياً إنما تعتمد على حساب قسط التأمين المربح وحرب األسعار  هذه الطريقة في يتكرر نتيجة  فقدان األعمال ذلك قد 
 سعار تنافسية على حساب السعر الفني . أمنافسة حيث يتم تقديم لصالح شركات 

 خطر مكافحة الجرائم المالية( ف

ضد للتكافل ساب اًل للغاية في تحقيق أهدافه وتعزيز دفاعات وكان فعا ،ستمر برنامج مكافحة الجرائم الماليةإ ،2020عام  خالل
، نظام مراقبة مكافحة غسل األموال تم إحراز تقدم كبير في تعزيز الضوابط الداخلية، والتي شملت تحسينوالجريمة المالية. 

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

في جميع اجتماعات  مناقشة مخاطر مكافحة الجرائم الماليةللتكافل ساب يتم في  لهذا الشأن، فإنه هميه القصوىنظًرا لألو
 عمال جميع اجتماعات لجنة المراجعة.وهي عنصر دائم في جدول أ ،ولجنة إدارة المخاطر ،االلتزاملجنة 

يتم تزويد جميع الموظفين منذ بدء و. لتكافللساب عد توعية الموظفين وتطويرهم من خالل التدريب من أولويات تو
وقد االحتيال. مكافحة واألمان والسرية و ،االلتزامأهمية و ل االموال،عن مكافحة غسانضمامهم للشركة بتدريب مكثف 

لومات عدًدا من البرامج التدريبية من خالل التعليم اإللكتروني الذي يغطي المخاطر التشغيلية وأمن المعللتكافل ساب أطلقت 
 .برامج التدريب المتعلقة بااللتزامباإلضافة إلى 

 

 النتائج التشغيلية .7

 قائمة الدخلأ( 

 

اآلف الريال السعودي ب  2 020 2 0 19 2 0 18 2 0 17 2 0 16 
إجمالي إشتراكات التكافل المكتتبة ورسوم حاملي 

 وثائق التكافل
 2 18,477  171,327 

154,969 196,025 217,464 

12  تكافل المكتسبةصافي إشتراكات ال 2,993  110,489 113,549 145,741 156,880 
5  دخل أتعاب وعموالت ,352  5,088 5,836 5,743 7,385 

2  الدخل من اإلكتتابات األخرى ,190  -  -  -  -  
130  إيرادات اإلكتتاب ,535  115,577 119,385 151,484 164,265 

8)  صافي المطالبات والمزايا االخرى المتكبدة 0,557) (90,936) (102,413) (87,691) (117,665) 
التغيرات في احتياطيات أنشطة التكافل  واحتياطي 

التغير في بنود غير مرتبطة بوحدات والتغير في 
 احتياطي المخاطر السارية

 (2 0,462)  
821 

 
19,256 (33,075) (105) 

 (7,216) (5,638) (3,552) (5,630) (14,863)  تكاليف اقتناء الوثائق
 (124,986) (126,404) (86,709) (95,745) (115,882)  إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب 

 39,279 25,080 32,676 19,832 14,653 صافي دخل االكتتاب
8  دخل االستثمارات ,544 11,756 11,147 9,330 11,082 
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 (38,010) )39,895( )42,767( (50,686) (49,735)  مصاريف عمومية وادارية
2)  مجموع الدخل للسنة 6,538) (19,098) 1,056 (5,485) 12,351 

 496 - - - - فائض عمليات التكافل
صافي الدخل )الخسارة( للمساهمين قبل الزكاة 

 والضريبة
           

(2 6,538) 
(19,098) 

1,056 (5,485) 11,855 

 الزكاة والضريبة للسنة
             

(4,764) 
(5,702)  (6,034) (4,414) (5,724) 

صافي الدخل )الخسارة( للمساهمين بعد الزكاة 
 والضريبة

           
(31,302) 

(24,800)  (4,978) (9,899) 6,131 

0)  ريال سعودي للسهم -)الخسائر(  / األرباح  للسهم  .92)_ (0.73)  (0.15) (0.29) 0.18 

 

 

 الميزانية العمومية (ب
 

اآلف الريال السعودي  ب
 2 0 16   2 0 17   2 0 18   2 0 19  2 020 

 االصول           
 

187,990  
 239,099   244,019  

146,986 
68 ,215 

 النقد وما يماثلة         
- - - 66,277 12  ودائع قصيرة األجل 0,345
   

13,038  
   14,496     12,650  

26,406 
45 ,260 

 االشتراكات وذمم إعادة تكافل مدينة , صافي
   

13,976  
   10,802       6,969  

10,946 
2 5 ,527 

 حصة معيدي التكافل من اشتراكات التكافل غير المكتسبة
   

56,363  
   66,082     57,730  

47,644 
73,994 

 حصة معيدي التكافل من المطالبات قيد التسوية
     

1,085  
       824       1,019  

1,985 
3,947 

 تأمين مؤجلةتكاليف اقتناء وثائق 
 االستثمارات -       
 

353,740  
 381,037   352,115  

383,869 
413,621 

 موجودات مالية متاحة للبيع
 

188,095  
 137,864   120,899  

146,372 
146,339 

 موجودات مالية مقتناة حتى تاريخ االستحقاق
     

1,754  
     1,738       1,232  

1,062 
3,762 

 ة مقدما وموجودات أخرىمصاريف مدفوع
 موجودات ثابتة 8 75  146         229         108       

     
1,123  

     1,728       1,859  
2,216 

2 ,029 
 موجودات غير الملموسة

   
34,000  

   34,000     34,000  
34,000 

34,000 
 وديعة نظامية
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2,277  

     2,800       3,509  
4,355 

4,612 
 إيرادات مستحقة من وديعة نظامية

          
 

853,549  
 890,699   836,147  

872,193 941,659 
 إجمالي األصول

          
 المطلوبات        
   

13,275  
   18,710     19,378  

43,282 
49,435 

 المستحقات ومطلوبات اخرى
     

5,701  
     4,452       6,034  

5,778 
4,991 

 مخصص الزكاة وضريبة الدخل
     

8,015  
     8,574       5,880  

15,864 
2 5 ,014 

 أرصدة معيدي التكافل الدائنة
   

20,574  
   14,389       9,565  

15,703 
34,283 

 االشتراكات غير المكتسبة
     

2,794  
     2,555       2,290  

1,910 
4,722 

 بةعمولة معيدي التكافل غير المكتس
   

72,302  
   83,529     71,186  

62,290 
93,011 

 إجمالي المطالبات قيد التسوية
         -         5,531       2,991  5,889 8  إحتياطي المخاطر السارية 836,
 إحتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات 7,607 6,470  5,579       4,311         -         

     
7,030  

     7,091       4,916  
5,875 

6,316 
 مخصص مكافأه نهاية الخدمة للموظفين

     
6,144  

     6,593       6,593  
6,593 

6,5 93 
 فائض توزيع دائن

 
353,740  

 381,037   352,115  
376,834 

40 6,636 
 إحتياطي أنشطة التكافل

     
2,277  

     2,800       3,509  
4,355 

4,612 
 عمولة مستحقة من وديعة نظاميةإيرادات 

          
 

491,852  
 539,572   490,036  

550,843 65 2,056 
 مجموع المطلوبات

          
         -             -             -    - -  فائض عمليات التكافل 

          
 

491,852  
 539,572   490,036  

550,843 65 2,056 
 فائض عمليات التكافلمجموع المطلوبات و

          
 حقوق المساهمين        
          
  340,000   340,000  340,000 340  رأس المال 000,
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340,000  
   

14,577  
   14,577     14,788  

14,788 
14,788 

 إحتياطي نظامي
     

6,624  
   (3,275)    (8,464) 

(33,264) 
(64,566) 

 ح المتراكمة)الخسائر( / األربا
 إعادة قياس التزامات منافع التقاعد (1,218) (823) (213)       (175)        496       

 -  -  - 649 5 إحتياطي القيمة العادلة لالصول المالية المتاحة للبيع 99   
      

 
361,697  

 351,127   346,111  
321,350 2 8 9,603 

 مجموع حقوق المساهمين
          
 مجموع المطلوبات وفائض عمليات التكافل         
 

853,549  
 890,699   836,147  

872,193 941,659 
 وحقوق المساهمين

 
 

 تحليل النتائج التشغيلية (ج
 

اآلف الريال السعودي  ب

2 التغير النسبة 0 19 2 020   

2 7.52% 47,150 
171,327 

                     
218,477  

لمكتتبة ورسوم حاملي وثائق إجمالي اإلشتراكات ا
 التكافل

11.32% 12 ,504 
110,489 

                     
122,993  

 صافي إشتراكات التكافل المكتسبة

5 .19% 2 64 
5,088 

                          
5,352  

 دخل اتعاب وعموالت

10 0% 2 ,190 
- 

                          
2,190  

 خرىالدخل من اإلكتتابات األ

12 .94% 14,958 
115,577 

                     
130,535  

 
 إيرادات اإلكتتاب

11.41% 10  صافي المطالبات والمزايا األخرى المتكبدة (80,557) (90,936) 379,
2 5 92%- 2 1,283)) 

 821 (20,462) 
التغيرات في احتياطيات أنشطة التكافل  واحتياطي التغير 

ت والتغير في احتياطي في بنود غير مرتبطة بوحدا
 المخاطر السارية

-164% 
 

(9,233) 
(5,630) 

                     
(14,863) 

 
 تكاليف اقتناء الوثيقة

-21% 
 

(2 0,137) 
(95,745) 

                   
(115,882) 

 
 مصروفات االكتتابوإجمالي تكاليف 
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-26.11% 
 

(5 ,179) 
19,832 

                        
14,653  

 صافي دخل االكتتاب

-27.32% 
 

(3,212) 
11,756 

                          
8,544 

 دخل اإلستثمارات

1.88% 
 

95 1 
(50,686) 

                     
(49,735) 

 مصاريف عمومية وإدارية

-39% 
 

(7,440) 
(19,098) 

                     
(26,538) 

 
 والضريبةصافي )خسارة( دخل الفترة قبل الزكاة 

 اإلشتراكات     

مليون 218 م مبلغ  2020ديسمبر  31بلغت اإلشتراكات اإلجمالية المكتتبة ورسوم حاملي وثائق التكافل للسنة المنتهية في 
م 2019% مقارنة باإلشتراكات المكتتب بها ورسوم حملة الوثائق في نفس الفترة من عام 27.52ريال سعودي بارتفاع وقدره 

 مليون.171  والتي بلغت

بنسبة 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 123 وبلغ صافي اإلشتراكات المكتسبة  بارتفاع  وذلك  م، 
مليون ريال سعودي. وقد سجلت الشركة  110.5م والتي بلغت 2019% عن صافي اإلشتراكات المكتسبة خالل عام 11.32

 م2019مليون ريال سعودي خالل عام  115.6م مقارنة بمبلغ 2020عودي في عام ليون ريال سم 130.5إيرادات إكتتاب بلغت 
 %.12.94وذلك بارتفاع بلغ نسبة 

 المطالبات

مليون ريال سعودي 80.6 م 2020بلغت صافي المطالبات التي تم تكبدها )شاملة اإلعادات واالستحقاقات( خالل عام 
 م.2019ريال سعودي لعام مليون 90.9 % مقارنة بمبلغ 11.41بانخفاض بنسبة 

 اإلستثمارات

م  11.7 م مقارنة بمبلغ 2020مليون ريال في عام  8.5إيرادات االستثمار  بلغت يال في عا ر  بإنخقاض قدره م2019مليون 
27.32%. 

 المصروفات

ال سعودي في مليون ري 50.7م مقارنة ـبمبلغ 2020مليون ريال سعودي في عام 49.7 المصروفات العمومية واإلدارية  بلغت
 %.1.88م بانخفاض قدره 2019عام 

 الربحصافي 

ريال سعودي  26.5م، فقد بلغت الخسارة قبل الزكاة والضريبة وقدرها 2020ديسمبر  31بالنسبة للسنة المنتهية في  مليون 
رتفاع 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي للفترة المنتهية في  19.10قبل الزكاة والضريبة وقدره  بخسارةمقارنة  م، وذلك با
 %39وقدره 
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ريال سعودي، مقابل   0.92م 2020ديسمبر  31الزكاة والضريبة( للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في  خسارة )بعدبلغت ال
 م.2019ديسمبر  31ريال سعودي للسهم الواحد للفتره المنتهية في   0.73خسارة )بعد حسم الزكاة والضريبة( 

 افي ألنشطة العمل التوزيع الجغر. 8

رج أو أصول أو  اضر. كما ال تملك الشركة أي ممتلكاتال تملك شركة ساب للتكافل أي فروع في الوقت الح رية خا أنشطة تجا
المملكة العربية السعودية. وفيما يلي تحليل إلجمالي اإلشتراكات المكتتب بها مصنفة حسب شريحة العمالء والتوزيع 

 العمل:الجغرافي ألنشطة 

 

 السنة
القيم بآالف الرياالت السعوديه( ( 

شرائح  المجموع الكلي المنطقة الغربية المنطقة الشرقية المنطقة الوسطى ال

2  م  020

 
        التكافل العائلي لألفراد

    
 2 4,828   32 ,500   2 6,190   8 3,518  

5   39,582  التكافل العام ,786   3,712   49,080  
65  ئلي للمجموعاتالتكافل العا ,365   2 ,562   1,156   69,083  

2 0  م 19

 إجمالي اإلشتراكات المكتتبة
        التكافل العائلي لألفراد

    
25,627 25,523 25,930 77,080 

 26,651 2,746 4,036 19,869 التكافل العام
 51,422 797 22 50,603 التكافل العائلي للمجموعات

 م 2018

 شتراكات المكتتبةإجمالي اإل
        التكافل العائلي لألفراد

    
 26,659  23,893   27,419  77,971 

 20,422  2,947  5,172 12,303  التكافل العام
 41,573  599   119  40,855  التكافل العائلي للمجموعات

 م2017

 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

 م2016

 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
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 السياسات المحاسبية الهامة.9

د  إن السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية تتوافق مع السياسات المحاسبية المتبعة في إعدا
يير جديدة كما هو مذكور في  2019بر ديسم 31القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في  باستثناء تطبيق معا

 )أ(. 3اإليضاح 

 أ( تطبيق معايير جديدة وتعديالت

رية أصبحت المعايير الجديدة والتعديالت والمراجعات التالية على المعايير الحالية الصادر ة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي سا
ثر جوهري على 2020يناير  1المفعول اعتبارًا من  ، وبالتالي، قامت الشركة بتطبيقها. وقدرت الشركة أن التعديالت ليس لها أ

 القوائم المالية للشركة، كما هو معمول به:

 
 الوصف المعيار / التعديالت

تعديالت على المعيار 
 3المالي رقم  الدولي للتقرير

 2020يناير  1 تعريف المنشأة

تعديالت على المراجع 
الخاصة باإلطار المفاهيمي 
في المعايير الدولية للتقرير 

 المالي.

يتضمن اإلطار المفاهيمي المعدل بعض المفاهيم الجديدة، 
ويقدم تعريفات محدثة ومعايير اإلثبات للموجودات 

 مة.والمطلوبات وتوضيح بعض المفاهيم الها

 2020يناير  1

تعديالت على المعيار 
 9الدولي للتقرير المالي رقم 
ومعيار المحاسبة الدولي 

والمعيار الدولي  39رقم 
 7للتقرير المالي رقم 

 2020يناير  1 إصالح مؤشر سعر الفائدة

تعديالت على معيار 
 1المحاسبة الدولي رقم 

ومعيار المحاسبة الدولي 
 8رقم 

 2020يناير  1  سبيةتعريف األهمية الن

 ب( المعايير الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد

ية المفعول بعد للسنة المحاسبية  اختارت الشركة أال تطبق مبكًرا المعايير الجديدة التالية التي تم إصدارها ولكنها غير سار
 وتقوم حالًيا بتقييم أثرها: 2020يناير  1للشركة التي تبدأ في 
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 المعيار/
 رالتفسي

 
 

 الوصف

يسري تطبيقه في 
فترات التي تبدأ في أو  ال

عد التاريخ الالحق  ب
المعيار الدولي للتقرير 

 17المالي رقم 
 2023يناير  1  عقود التأمين

المعيار الدولي للتقرير 
 9المالي رقم 

 2023يناير  1 األدوات المالية

تعديالت على المعيار 
الدولي للتقرير المالي رقم 

16 

 2020يونيو  1 19-اإليجار المتعلقة بجائحة كوفيد تخفيضات

تعديالت على معيار 
 37المحاسبة الدولي رقم 

 2023يناير  1 تكلفة الوفاء بعقد -عقود مكلفة 

 

 . أرباح المساهمين10

 .م2020لذلك لن يكون هناك توزيع أرباح للعام م، 2020بما أن الشركة لديها خسائر متراكمة لسنة المنتهية في 

 . سياسة توزيع األرباح 11

( من النظام 45تستند سياسة الشركة في توزيع األرباح على التعليمات الصادرة من الجهات اإلشرافية وعلى ما تضمنته المادة )
 األساسي للشركة وبحسب ذلك فإن أرباح المساهمين توزع حسب التالي:

 
 تجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة بعد احتسابها. .1
%( من األرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى 20ا مقداره )يجنب م .2

 ما بلغ اإلحتياطي المذكور إجمالي رأس المال المدفوع.
بال  .3 وذلك  قدر الذي للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب األسهم في صافي األرباح أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، 

 يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين.

 . مزايا ومكافأت أعضاء مجلس االداره واللجان التابعة وكبار التنفيذيين12

لتع ليمات يتم تحديد المكافأت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس إدارة الشركة أو أعضاء اللجان وفق األطر التي حددتها ا
 الصادرة من الجهات اإلشرافية ووفق ماجاء في نظام الشركة األساسي.

ة تعويضات أو منافع عينية  أي
 **مدفوعة شهريا أو سنويا 

مكافآت سنوية 
 ودورية *

 بدالت
واتب  ر

مكافآت  و
2 020 

 أآلف الرياالت

 مجلس اإلدارة    
-  -  أعضاء مجلس االدارة الغير تنفيذيين 268 20 

-  -  أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين 540 50 

2,081 1,129 1,045 3,243 
التنفيذيين الذي يتطلب تعيينهم عدم ممانعة 

 السعودي البنك  المركزيمن 

 * يشمل المكافآت النقدية 
 ** يشمل منافع نهاية الخدمة لكبار المدراء التنفيذين المستقيلين وبدل السكن.
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 )ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي والرئيس المالي(خمسة من كبار المدراء التنفيذيين -

 
 

 أعضاء مجلس اإلدارة 
2 020 

المكافآت السنوية   
آالف الرياالت(  ( 

 بدل الحضور 
آالف الرياالت( ( 

 المجموع

واًل: األعضاء المستقلين  أ
 190 10 180 فراس عبدالعزيز ابا الخيل

 200 20 180 أيمن وجيه الطويل
 200 20 180 سلمان احمد اكبر

 590 50 540 المجموع
: األعضاء غير التنفيذيين انياً  ث

 260 20 240 محمد عبدالعزيز الشايع )رئيس المجلس(
 - - - )نائب الرئيس(  يحي القنيبط بشار

 28 - 28 سامي جدعان المهيد*
 - - - علي البراك ياسر

 - - - فارس فهيد الشريف
 - - - ها محمد السديريم

 288 20 268 المجموع

 م. 2020فبراير  26تم اإلستقالة كعضو مجلس اإلدارة في تاريخ  –* سامي جدعان المهيد 
 
 

 المجموع
 بدل الحضور 

آالف الرياالت( ( 
 المكافآت السنوية 

آالف الرياالت( ( 
ان مجلس الإلدارة  لج

2 020 
 أعضاء لجنة المراجعة 240 135 375
 أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات 13 45 58
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 أعضاء لجنة المخاطر - - -
 أعضاء اللجنة التنفيذية - 25 25
 لجنة اإلستثمار - 20 20

 

 أعضاء اللجان
 المكافآت السنوية 

آالف الرياالت( ( 
 بدل الحضور 

آالف الرياالت( ( 
 المجموع

وال: لجنة المراجعة  أ
 45 45 - سلمان أحمد أكبر

 165 45 120 و بكر باجابرد. أب
 165 45 120 خالد الذكير

2 المجموع 40 135 375 
: لجنة المخاطر انياً  ث
 - - - ياسر بن علي البراك

 - - - فاضل المناسف
 - - - شيماء خان

المجموع  - - - ا
الثاً: لجنة االستثمار  ث
 - - - عبدالواحد آل ماطر

 20 20 - فراس عبدالعزيز أبالخيل
 - - - الشريف فارس

 20 20 - المجموع
ابعاً: اللجنة التنفيذية  ر

 25 25 - محمد عبدالعزيز الشايع
 - - - يحي القنيبطبشار 

 - - - حسام عبدالرحمن الخيال
2 - المجموع 5 2 5 

 خامساً: لجنة الترشيحات والمكافآت
 20 20 - فراس عبدالعزيز ابالخيل

 20 20 - أيمن وجيه الطويل
 18 5 13 جادوفيصل 

5 45 13 المجموع 8 

 
دارة الشركة  أربعة بموجب اتفاق خاص، فإن  من أعضاء مجلس اإلدارة الغير تنفيذيين والذين يمثلون بنك ساب في مجلس إ

 التالية أسمائهم:
 
 يحي القنيبط. بشار   
 علي البراك. ياسر 
  .فارس فهيد الشريف 
 .مها محمد السديري 
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األستثمار  لجنة، رئيس حقوقهم في بدالت الحضور والمكافآت السنوية دعمًا للشركة وأنشطتها. وقرر أيضًا قد قرروا التنازل عن 
شيماء خان )ليسوا أعضاء في  فاضل المناسف واألستاذة األستاذ المخاطر إدارة جنةل أعضاءو   األستاذ عبدالواحد آل ماطر

ضور اجتماعات والمكافآت دعماً للشركة ونشاطاتها. وال يوجد أي ترتيب التنازل عن حقوقهم في بدالت حمجلس إدارة الشركة(، 
 أو اي اتفاقية أخرى تنازل بموجبها أيًا من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين واإلدارة التنفيذية عن أي منافع أو مكافآت.   ىآخر

 
ماورد في سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء  في منحباإلضافة إلى ذلك، إلتزمت شركة ساب للتكافل  مجلس اإلدارة على 

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

  . عقود ومعامالت فيها مصلحة مع الجهات ذات العالقة 13

بالشركة تمثل الجهات ذات العالقة كبار المساهمين، وأعضاء مجلس اإلدارة، و يعتبر المساهمون  كبار الموظفين وشركات 
يلي  المالك وفيما  الرئيسيون فيها، ومنشآت أخرى مدارة، أو مدارة بصورة مشتركة أو تمارس عليها هذه الجهات تأثيرًا هامًا. 

 م.2020م و2019تفصياًل لتلك المعامالت خالل عامي 

 
 المعامالت مع الجهات ذات العالقة 13.1

 
 عامالت الهامة التي تم تنفيذها خالل العام مع األطراف ذات العالقة هي كما يلي:تفاصيل الم

ـــان  البي
2 020 

آالف الرياالت السعودية  ب
2 0 19 

آالف الرياالت السعودية  ب
 البنك السعودي البريطاني )مساهم في الشركة (

 
 

  

 
 إشتراكات

 مطالبات مدفوعة
 

 مصاريف أخرى
 بها متعلقة ومصاريف لوماتمع تقنية صيانة تكاليف -  

 عوائد استثمار في ودائع المرابحة

 
72 ,132 
39,826 

 
3,423 

72 

 
5 5 ,855 
2 3,942 

 
2 ,997 
70 9 

 
منشآت مسيطر عليها بصورة مباشرة أو بصورة مشتركة أو ُيمارس عليها تأثيراً هاماً من 

 قبل أطراف ذوي عالقة
 المدفوعة تكاليف اكتتاب وثائق التكافل

3,925 
 

3,798 



            
 

                                                                                                                              
                                                                                                 

35 
 

 اتش اس بي سي العربية السعودية:
 

 إشتراكات
  على رسوم الخدمات االستثمارية لالستثمارات المرتبطة بوحدات خصم

 

1,634 
1,425 

 
 

   1,141 
1,524 

 

 
مع  (أ تشتمل اإلشتراكات والمطالبات المدفوعة في الجدول السابق على عدد من العقود التي كانت الشركة طرفًا فيها 

قة. وتندرج تحت عقود تأمين مختلفة مع البنك السعودي البريطاني )ساب( وشركة إتش اس بي سي العربية جهات ذات عال
 السعودية والتي تمت بنفس الشروط المطبقة على المعامالت مع الجهات اآلخرى.

للتأمين المحد (ب ودة، وهي تشمل تكاليف اإلكتتاب على العموالت التي دفعتها شركة ساب للتكافل لشركة وكالة ساب 
ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في العمل كوكيل  شركة ذات مسئولية محدودة مملوكة للبنك السعودي البريطاني )ساب(
 تأمين حصري لشركة ساب للتكافل حسب اإلتفاقية المبرمة بين الطرفين. 

استثمارات حملة وثائق التكافل  تتمثل إدارة صناديق االستثمار من قبل شركة إتش اس بي سي العربية السعودية في إدارة (ج
 العائلي لألفراد في الصناديق االستثمارية.

تشتمل "المصاريف األخرى" على تكاليف خدمات مختلفة بموجب إتفاقية إدارة مبرمة بين البنك السعودي البريطاني )ساب(  (د
ت تشغيلية للشركة بما في ذلك والشركة. وبموجب هذه االتفاقية، يقوم البنك السعودي البريطاني )ساب( بتقديم خدما

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

 أرصدة الجهات ذات العالقة  13.2
 

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

ــ  الطبيعة انالبي
2  م 020

آالف الرياالت السعودية  ب
2 0  م19

آالف الرياالت السعودية  ب
  إتش اس بي سي العربية السعودية 

  
40 أصل موجودات مالية متاحة للبيع 6,636 376,834 

5 أصل خصم على وحدات مرتبطة بموجودات مالية 52 2 20 
    البنك السعودي البريطاني

2 أصل ماليإشتراكات تكافل مدينة، اج 6,028 2 1,800 
12 أصل أرصدة بنكية ,724 17,515 

 34,000 34,000 أصل وديعة نظامية
2 46,405 خصم إجمالي المطالبات قيد التسوية 7,134 

2 خصم مصاريف أخرى مرتبطة باتفاقية خدمات ,894 2 ,114 
 176 - خصم عمولة أرباح مستحقة

    وكالة ساب للتأمين المحدودة
95 930 خصم حقةعمولة مست 4 

 
 

 العقود المبرمة مع الجهات ذات العالقة 13.3
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 يبين الجدول التالي العقود المبرمة مع الجهات ذات العالقة.
 

سم الجهة ذات العالقة العقد ايخ بداية العقد مدة العقد ا اريخ انتهاء العقد ت  ت

 2024ديسمبر  2020يناير  سنوات  5 بنك ساب  تقنية معلومات  –إتفاقية شروط الخدمة
اتفاق إسناد الخدمات لمقدم خدمة خارجي 

 معلوماتمخاطر الامن  –
 2024    يونيو 2019يونيو  سنوات 5 بنك ساب 

 يجدد تلقائيا  2015يناير  سنوي بنك ساب إتفاقية استئجار مبنى
إتش اس بي سي العربية  إتفاقية خدمة إستثمار 

 السعودية
 ائيايجدد تلق 2016ديسمبر  سنوي

وكالة ساب للتأمين  إتفاقية وكالة
 المحدودة

 يجدد تلقائيا 2018ديسمبر  سنوات 3

 
 
 

 . المدفوعات النظامية14

وضريبة اإلستقطاع وضريبة  الشرعية وضريبة الدخل الزكاة من جلها م في2020خالل  الشركة على النظامية المدفوعات تتشكل
لعامة للمؤسسة المدفوعة والمبالغ اإلشرافية للجهات تدفع التي اإلشراف تكاليف في وكذلك القيمة المضافه،  للتأمينات ا

الشركة. وبحكم طبيعة بعض المصاريف المذكورة، فإنها عادة  في للعاملين التأمين االجتماعي إشتراكات تمثل والتي اإلجتماعية
المدفوعات النظامية المدفوعة  بكل إيضاح لتاليتخضع للتغير والتعديل في وقت التسوية مع الجهات النظامية ذات العالقة. وا

 م:2020ديسمبر  31خالل العام والمستحقة كما في 
 
 

 البيان
2  م )باآلف الرياالت السعودية(020

 م(2020 ديسمبر 31مستحقة )كما في  تم دفعها

 4,991 5,526 الزكاة

 10 787 ضريبة إستقطاع

 - - ضريبة الدخل

 199 2,231 ات اإلجتماعيةالمؤسسة العامة للتأمين 

  109 هيئة السوق المالية 

 280 994 البنك المركزي السعودي 

 1,564 5,087 ضريبة القيمة المضافة

7,0 14,734 المجمـوع 44 
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 قواعد ولوائح عمل لجان مجلس اإلدارة .15

لمنبثقة عن  قامت الشركة خالل األعوام السابقة باستكمال إعداد قواعد ولوائح عمل مجلس اإلدارة لفرعية ا وكافة اللجان ا
مجلس اإلدارة بما يتسق مع أحكام وثيقة مبادىء الحوكمة، ومعايير التعيين في شركات التأمين، ونظام مراقبة شركات التأمين 

لتأمين الصادرة عناللوائح ذات الصلةو  ، والئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والئحة حوكمة شركات ا
لجمعية  البنك المركزي السعودي ونظام الشركات. وقد أقر مجلس اإلدارة قواعد عمل كافة لجان المجلس، في حين وافقت ا

 العامة للشركة على إقرار قواعد لجنتي المراجعة والترشيحات والمكافآت وفق ما تقضي بذلك التوجيهات اإلشرافية. 

بأقصى لقواعد عملها، مراجعة أد وتراعي اللجان وفقاً  لها  ائها ووضعها وقواعد عملها بشكل سنوي وذلك لضمان القيام بأعما
فعالية والتزامها بالتمشي مع المتطلبات اإلشرافية، والتوصية بأية تغييرات تراها مالئمة إلقرار مجلس اإلدارة ومن ثم الجمعية 

 العامة.

 تقييم فعالية المجلس وأعضاءه وفعاليات لجان المجلس 

عليه التوجيهات اإلشرافية التي تضمنتها وثيقة مبادىء الحوكمة، والئحة حوكمة الشركات ووثيقة حوكمة ساب وفق ما تنص 
للتكافل، يقوم مجلس اإلدارة وبصفة سنوية بتقييم فعالية أعضاءه وحجم مشاركتهم في أعماله سواء بصفة فردية أو 

لمنبثقة عن كمجموعة، وفعالية اللجان المنبثقة عن المجلس. وقد تم مراع اة تصميم وإعداد أُطر لتقييم فعالية أعمال اللجان ا
 المجلس وما قامت به من أعمال في مقابل نطاق العمل الموكل لها. 

 البرامج التدريبية ألعضاء مجلس اإلدارة ولجان المجلس 

لف أوجه صناعة التأمين، فقد تم رغبة من الشركة في تعزيز مهارات أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس في مخت
التخطيط لتصميم وتنفيذ برامج تدريبيه مباشرة وأخرى عن طريق التعليم اإللكتروني وتشمل هذه البرامج كافة أعضاء المجلس 

 وأعضاء لجانه.

لشركة  .16 وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة ا
 تنفيذيين وأقرباءهم(وكبار ال

لم تتلق الشركة خالل العام أي اشعارات من المساهمين أو األشخاص ذوي العالقة بخصوص تغير نسبة ملكيتهم في أسهم 
وااللتزامات المستمرة  لية  لما الشركة وذلك حسب ما تضمنته تعليمات اإلفصاح التي استندت عليها قواعد طرح األوراق ا

رة الصادرة من هيئة السوق ال مالية، وتوضح الجداول التالية وصفًا بالمصالح التي تعود لكبار المساهمين وألعضاء مجلس اإلدا
 وكبار التنفيذيين بالشركة وأزواجهم وأبناءهم القصر في أسهم وأدوات الدين.

 الشركة. وصف ألي مصلحة تعود إلى أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين 17

 م: 2020أعضاء مجلس اإلدارة خالل عام  (أ

سم من تعود له المصلحة  ا

اية العام  هاية العام  م01/01/2020بد  صافي التغيير خالل العام م2020 /31/12ن

عدد 
 األسهم

ة  سب ن
ملكية  ال

عدد 
 األسهم

ة  سب ن
ملكية  ال

عدد 
 األسهم

ة الملكية سب  ن
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 % 0.00 0 % 0.00 0  % 0.00 0  األستاذ/ محمد عبدالعزيز الشايع

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

 األستاذ/ بشار بن يحي القنيبط
 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

 األستاذ/ فراس عبد العزيز ابالخيل
 

0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 

 األستاذ/ ياسر بن علي البراك
 
 
 
 
 
 

0 0.00 % 0 0.00 0 0.00 % 

 أيمن وجيه الطويلتاذ/ األس
 
 
 
 
 
 

0 0.00 % 0 0.00 0 0.00 % 

 األستاذ/ سلمان أحمد أكبر
 

0 0.00 % 0 0.00 0 0.00 % 

 % 0.00 0 0.00 0 % 0.00 0 فارس فهيد الشريف** األستاذ/

 % 0.00 0 0.00 0 % 0.00 0 مها محمد السديري** األستاذة/

 م. 2020فبراير  26جلس اإلدارة في تاريخ تم اإلستقالة كعضو م –* سامي جدعان المهيد 

 م.2020يوليو  21في تاريخ السعودي  البنك المركزيتم التعيين كعضو مجلس االدارة كما ورد في خطاب  –** فارس فهيد الشريف 
 م.2020وليو ي 21في تاريخ  السعودي البنك  المركزيتم التعيين كعضو مجلس االدارة كما ورد في خطاب  –** مها محمد السديري 

 ب( كبار المدراء التنفيذيين

سم من تعود له المصلحة  ا
اية العام  هاية العام  م01/01/2020بد  صافي التغيير خالل العام م31/12/2020ن

عدد 
 األسهم

ة  سب ن
ملكية  ال

سبةالملكية عدد األسهم ة الملكية عدد األسهم ن سب  ن

 % 0.00 0 % 0.00 0 % 0.00 0 حسام  بن عبدالرحمن الخيال 

 % 0.00 0 % 0.00 0 % 0.00 0 ناجي أحمد المصطفى

 % 0.00 0 % 0.00 0 % 0.00 0 محمد حسبو

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 نوال الشمري

 % 0.00 0 0.00 0 % 0.00 0 اسماعيل آل زكي

 
 

 . وصف أي مصلحة في أسهم التصويت وحقوق الخيار وحقوق االكتتاب للمساهمين الرئيسيين18
 
 لمساهمون الرئيسيونا -
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سم من تعود له المصلحة  ا
اية العام  هاية العام  بد  صافي التغيير خالل العام ن

ة  عدد األسهم سب ن
ملكية  ال

ة الملكية عدد األسهم نسبةالملكية عدد األسهم سب  ن

 - - %65.00 22,100,000 %65.00 22,100,000 البنك السعودي البريطاني 

 

 لشركة. أعضاء مجلس إدارة ا19

 تشكيل مجلس اإلدارة (أ

سنوات ميالدية، وفق أسلوب التصويت  3( أعضاء يتم انتخابهم وتعيينهم لدورة مدتها 8يتشكل مجلس إدارة الشركة من ثمانية )
ريين  التراكمي، منهم خمسة أعضاء يمثلون البنك السعودي البريطاني )ساب(، بحيث يكون عدد األعضاء الممثلين ألشخاص إعتبا

 ( أعضاء المكملين للمجلس هم من األعضاء المستقلين. 3ضاء، والـ )( أع5)

 
فبراير  26تشكيل مجلس اإلدارة حيث استقال عضو مجلس اإلدارة األستاذ سامي المهيد بتاريخ في تغيير  حدثم، 2020خالل عام 

بن يحي م وذلك ألسباب شخصية، ونظرًا الستقالة األستاذ سامي المهيد، تم تعيين األستاذ ب2020 لقنيبطشار  لرئيس  اً نائب ا
رًا يمحمد السديري كأعضاء غير تنفيذ واألستاذة مهافهيد الشريف  ارسمجلس اإلدارة. كما تم تعيين األستاذ ف ين للمجلس اعتبا

 م.2019لألستاذ سامي المهيد واألستاذ أيان مور الذي استقال في الربع الرابع من عام خلفَا  م2020يوليو  21من تاريخ 

والذين صنفت 2020ديسمبر  31وعلى ضوء ذلك فإن مجلس إدارة الشركة يتشكل كما بتاريخ  م من األعضاء التالية أسماؤهم 
عضويتهم بحسب ما جاء في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، والئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة من 

 :السعودي المركزي البنك

سم عضو مجلس   اإلدارة وتصنيف العضوية ا

 محمد عبدالعزيز الشايع 
  (رئيس مجلس اإلدارة)عضو مجلس إدارة غير تنفيذي 

شار يحي القنيبط   ب
 نائب رئيس مجلس اإلدارة 

 عضو مجلس إدارة  غير تنفيذي
 فراس عبدالعزيز ابالخيل  

 عضو مجلس إدارة مستقل
سر علي البراك  ا  ي

 عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
 أيمن وجيه الطويل  

 عضو مجلس إدارة مستقل 
مان أحمد اكبر    سل

 عضو مجلس إدارة مستقل
 فارس فهيد الشريف

 عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
 مها محمد السديري

 عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
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سم عضو مجلس اإلدارة وتصنيف  ا
 العضوية

سماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضًوا ب مجلس إدارتها الحالي أو مديرها )نوع أ
 م2020الكيان القانوني/ الموقع(  

 محمد عبد العزيز الشايع
رئيس  عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

أبريل  8ابتداء من تاريخ  –مجلس اإلدارة 
2 0  م18

 م2022مايو   14وحتى تاريخ

 برنامج التحول الوطني
 المملكة العربية السعودية(/جهة حكومية)

 
 صناعات العيسى شركة

 مدرجة/المملكة العربية السعودية(غير )
 

 شركة ساب تكافل
 )مدرجة/المملكة العربية السعودية(

 
 الهيئة العامة للمنافسة

 المملكة العربية السعودية(حكومية/ هيئة)
 

 الشركة السعودية لالسمنت األبيض
 )مدرجة/المملكة العربية السعودية(

 
 شركة أمالك العالمية 

 ة/المملكة العربية السعودية()مدرج
 

 شركة اتش اس بي سي العربية السعودية
 )شركة مساهمة مغلقة /المملكة العربية السعودية(

شار يحي القنيبيط  ب
 عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

م وحتى 2019مايو  15ابتداء من تاريخ 
اريخ   م2022مايو  14ت

 لثروات في البنك السعودي البريطاني نائبًا للعضو المنتدب للخدمات المصرفية وإدارة ا
 )مدرجة/المملكة العربية السعودية(

 
 شركة ساب للتأمين المحدودة

 )ذات مسئولية محدودة / المملكة العربية السعودية(
 

 الشركة السعودية لتسجيل عقود اإليجار التمويلي )شركة سجل( 
 )شركة مساهمة مغلقة / المملكة العربية السعودية(

 
 ب تكافلشركة سا

 )مدرجة/المملكة العربية السعودية(
 

 فراس عبد العزيز أبا الخيل
 عضو مجلس إدارة مستقل

 م2018أكتوبر  15ابتداء من تاريخ 
 م2022مايو  14و حتى تاريخ 

 المدير التنفيذي لألعمال في صندوق تنمية الموارد البشرية )هدف(
 )مؤسسة حكومية/المملكة العربية السعودية(

 
 اب تكافلشركة س

 )مدرجة/المملكة العربية السعودية(
 

 شركة تمكين للتقنيات
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 )غير مدرجة/المملكة العربية السعودية(
 

 شركة هدف لخدمات االعمال
 )غير مدرجة/المملكة العربية السعودية(

اسر  علي البراك  ي
 عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

م وحتى 2019مايو  15ابتداء من تاريخ 
اريخ   م2022مايو  14ت

 مدير عام المصرفية المؤسسية في البنك السعودي البريطاني
 )مدرجة/المملكة العربية السعودية(

 
 شركة ساب تكافل

 )مدرجة/المملكة العربية السعودية(
 

 أيمن وجيه الطويل 
 عضو مجلس إدارة مستقل

م وحتى 2019مايو  15ابتداء من تاريخ  
اريخ   م2022مايو   14ت

 يذي للحوكمة واالمتثال في الشركة السعودية للصناعات العسكريةنائب الرئيس التنف
 )شركة مساهمة مغلقة / المملكة العربية السعودية(

 
 شركة المعدات المكملة للطائرات 

 )ذات مسئولية محدودة / المملكة العربية السعودية(
 

 جمعية سعف لإلسكان التنموي
 )جمعية خيرية / المملكة العربية السعودية(

 
 ركة الحوكمة وااللتزام اإلدارية ش

 )ذات مسئولية محدودة / المملكة العربية السعودية(
 

 شركة ساب تكافل
 )مدرجة/المملكة العربية السعودية(

 

 سلمان أحمد أكبر 
 عضو مجلس إدارة مستقل

 م2019مايو  15ابتداء من تاريخ 
 م2022مايو  14و حتى تاريخ 

 شركة يانا
 العربية السعودية(المملكة / )غير مدرجة 

 
 الشركة السعودية ألنابيب الصلب

 )مدرجة/المملكة العربية السعودية( 
 

 شركة توليت ليبرتي
 )غير مدرجة/ البحرين(

 
 بنك البركة الباكستاني 
 )غير مدرجة/ باكستان(

 
 

 شركة ساب تكافل
 )مدرجة/المملكة العربية السعودية(

 
 فارس فهيد الشريف*

 تنفيذي عضو مجلس إدارة غير
 في البنك السعودي البريطاني )ساب( الرئيس التنفيذي لالستراتيجية

 )مدرجة / المملكة العربية السعودية(
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م وحتى 2020يوليو  21ابتداء من تاريخ 
اريخ   م2022مايو  14ت

 
 شركة ساب تكافل

 )مدرجة/المملكة العربية السعودية(
 

 مها محمد السديري**
 عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

م وحتى 2020يوليو  21ابتداء من تاريخ 
اريخ   م2022مايو  14ت

 البنك السعودي البريطاني )ساب( رئيس إلدارة المخاطر
 )مدرجة / المملكة العربية السعودية(

 
 شركة ساب تكافل

 )مدرجة/المملكة العربية السعودية(
 

 م.2020يوليو  21في تاريخ السعودي المركزي البنك اب تم التعيين كعضو مجلس االدارة كما ورد في خط –* فارس فهيد الشريف 
 م.2020يوليو  21في تاريخ السعودي  البنك المركزيتم التعيين كعضو مجلس االدارة كما ورد في خطاب  –** مها محمد السديري 

 
 
 

 نبذة موجزة عن أعضاء مجلس اإلدارة (ب

 الخبرة المؤهالت المنصب السابق المنصب الحالي االسم

ألست اذ/ محمد ا
 عبدالعزيز الشايع

رئيس مجلس إدارة ساب 
 تكافل
 

عضو لجنة المراجعة في 
 رنامج التحول الوطنيب

 
عضو مجلس إدارة في 
 شركة صناعات العيسى

 
عضو مجلس إدارة هيئة 

 العامة للمنافسة
 

 عضو لجنة المراجعة في
الشركة السعودية 
 لالسمنت األبيض

 
 في عضو لجنة المخاطر

 لعالميةشركة أمالك ا
 

رئيس لجنة المراجعة في 
 شركة أمالك العالمية

 
عضو مجلس إدارة و رئيس 

 لجنة المراجعة في

عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة 
 المراجعة في

 شركة نجم لخدمات التأمين
 

عضو مجلس إدارة و عضو اللجنة 
 التنفيذية ورئيس لجنة المراجعة في

 السعودية للخدمات األرضية الشركة
 

 عضو مجلس إدارة في
 صندوق التقاعد

 
 عضو مجلس إدارة و لجنة مراجعة في

 ستوسيد بنك
 

نائب رئيس اللجنة الدائمة لغسيل 
 األموال في المملكة العربية السعوية

 
يير المحاسبية في عضو لجنة المعا

 للمحاسبيين القانونيين الهيئة الخليجية
 

ير المحاسبية في عضو لجنة المعاي
الهيئة السعودية للمحاسبيين 

 القانونيين
 

بكالوريوس في 
المحاسبة من جامعة 

االمام محمد بن 
سعود، المملكة 
 العربية السعودية

 
ماجستير في 

المحاسبة من جامعة 
اربانا  –الينوي 

الواليات  –شامبين 
 المتحدة األمريكية

خبرة قيادية ألكثر من 
ما في عا 30

المؤسسات المالية 
والتأمين 

والمؤسسات 
 الحكومية.
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شركة اتش اس بي سي 
 العربية السعودية

عضو لجنة مراقبة الجودة في الهيئة 
 السعودية للمحاسبين القانونيين

 
عضو مستشار لمجلس اإلدارة في 

 جامعة القصيم -كلية األعمال 
 

عضو لجنة المؤسسين في شركة 
العقارية لإلعادة التمويل التابعة 

 عامةلصندوق اإلستثمارات ال
 

 الرئيس التنفيذي لشركة ميدقلف
 
البنك المركزي  عدة مناصب في

 السعودي

يحي  األستاذ/ بشار 
قنيبط  ال

نائب للعضو المنتدب 
للخدمات المصرفية الفردية 

 وإدارة الثروات
 

عضو مجلس إدارة في 
 SIJILشركة 

بنك رئيس إدارة الموارد البشرية في 
 ساب
 

مدير عام الفروع والخدمات المصرفية 
 سابالخاصة في بنك 

 
   

بكالوريوس في 
إدارة األعمال  من 

جامعة الملك 
سعود، المملكة 
 العربية السعودية

 15خبرة ألكثر من 
سنة في قطاع 

البنوك، باإلضافة إلى 
سنوات في  4خبرة 

المركزي البنك 
 .السعودي

ألستاذ/ فراس  ا
 عبدالعزيز اباالخيل

المدير التنفيذي لألعمال 
في صندوق تنمية الموارد 

 رية )هدف( البش

نائب الرئيس لالستراتيجية والتحول 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  19خبر الكثر من 
ين العام في القطاع

والخاص كصندوق 
التنمية الصناعي 

السعودي والشركة 
السعودية لالتصاالت 

واتحاد االتصاالت 
وبرنامج بادر لحاضنات 
التقنية والصادرات 
 السعودية وسابتكو.

ألستاذ/ ياسر علي  ا
 البراك

مدير عام المصرفية 
 المؤسسية في بنك ساب

رئيس الخدمات المصرفية العالمية 
 ك سابالمشارك في بن

بكالوريوس في 
تخصص نظم 

المعلومات اإلدارية 
من جامعة الملك 

فهد للبترول 
والمعادن، المملكة 
 العريبة السعودية.

سنة  16خبرة تتجاوز 
 في قطاع البنوك.

األستاذ/ أيمن وجيه 
 الطويل

نائب الرئيس التنفيذي 
للحوكمة واالمتثال في 

الشركة السعودية 
 للصناعات العسكرية

لتنفيذي إلدارة الحوكمة المدير ا
 واإللتزام والشؤون القانونية

 في الشركة السعودية للخدمات
 األرضية

بكالوريوس في 
العلوم المالية 

واإلدارية تخصص 
إدارة أعمال من 

خبرة واسعة في 
مجال اإللتزام، 
مكافحة غسل 

األموال، حوكمة 
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جامعة عّمان 
بالمملكة األردنية 

 الهاشمية

الشركات، باإلضافة 
إلى مجال القانون 
لشركات التأمين 

 والشركات المدرجة.

سيد/ سلمان  ال
 أحمد أكبر

 عضو لجنة المراجعة في
 أوريكس السعودية للتأجير

 
عضو مجلس اإلدارة ورئيس 
لجنة الترشيحات والمكافآت 

 في 
الشركة السعودية ألنابيب  

 الصلب

 
 عضو لجنة المراجعة في

 
 اإلستثمار كابيتال

 
 عربية السعوديةو ميدغلف ال

محاسب قانوني 
معهد  -)عضو 

المحاسبين 
القانونيين في 

إنجلترا وويلز( / عضو 
معهد المحاسبين  -

القانونيين في 
 باكستان

 
مؤهل تمويل 

الشركات )معهد 
المحاسبين 

القانونيين في 
 إنجلترا وويلز(

 40تتجاوز يتمتع بخبرة 
عاًما في المملكة 

المتحدة وجزر القنال 
والمملكة  والبحرين

العربية السعودية 
واإلمارات العربية 

 المتحدة.
 

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.

ألستاذ/ فارس  ا
هيد الشريف*  ف

الرئيس التنفيذي 
 راتيجيةلالست

 بنك سابفي 

 سابالمالية في  الرقابة رئيس نائب
 

 

بكالوريوس في 
المحاسبة من جامعة 
الملك فهد للبترول 

 والمعادن 
 

ماجستير إدارة 
االعمال تنفيذي من 

 كلية لندن
 

زمالة المحاسبيين 
 القانونيين األمريكية

CPA. 

 13خبرة تمتد إلى 
عاماً في عدة 

قطاعات كقطاع 
خلية المراجعة الدا

والمراجعة الخارجية 
والمالية وقطاع 

 البنوك

ألستاذة/ مها بن  ا
 محمد السديري**

في  إدارة المخاطررئيس 
 بنك ساب

 رئيس االلتزام في البنك األول

بكالوريوس في 
ترجمة إنجليزي من 

جامعة الملك 
 سعود

  
ماجستير تمويل 
دولي من جامعة 
كينجستون من 

 المملكة المتحدة، 

 11خبرة تمتد إلى 
عاماً في مجال 

الحوكمة وااللتزام 
 .بقطاع البنوك
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لمستوى اجتيازها ل

األول من شهادة 
 CFA المحل المالي

 م.2020يوليو  21في تاريخ السعودي  البنك المركزيتم التعيين كعضو مجلس االدارة كما ورد في خطاب  –* فارس فهيد الشريف 
 م.2020يوليو  21في تاريخ السعودي  البنك المركزيلس االدارة كما ورد في خطاب تم التعيين كعضو مج –** مها محمد السديري 
 

 ج( نبذة عن أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة 
 

 الخبرة المؤهالت الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية االسم

 د. أبوبكر باجابر
 عضو لجنة المراجعة

 عضو لجنة المراجعة في:
 سيسكو

 
 القابضة. شركة النهدي
 

 شركة شاي باعشن.
 

شركة عبد اللطيف جميل 
 المتحدة للتمويل.

 
روالكو للتجارة والمقاوالت 

 القابضة.
 

 عضو لجنة المراجعة في:
 سيسكو

 
 شركة النهدي القابضة.

 
 شركة شاي باعشن.

 
شركة عبد اللطيف جميل 

 المتحدة للتمويل.
 

روالكو للتجارة 
 والمقاوالت القابضة.

التمويل دكتوراه في 
والمحاسبة من جامعة 
ستراثكاليد، المملكة 

 المتحدة
 

ماجستير في المحاسبة 
من جامعة برمنجهام، 

 المملكة المتحدة
 

بكالوريوس في 
المحاسبة من جامعة 
 الخرطوم، السودان

عاما من الخبرة في 33اكثر من 
التمويل والمحاسبة في البنوك 
السعودية، مؤهل تأهيل عاليا 

رس في كأكاديمي ومما
المحاسبة والمالية، ذو خبرة 
في تطبيق معايير التقارير 

ومعايير    IFRSالمالية الدولية 
 IASالمحاسبة الدولية 

 األستاذ خالد الذكير
 عضو لجنة المراجعة

الرئيس التنفيذي لمراجعي 
الحسابات في الشركة 

 الوطنية لإلسكان

إدارة الثروات في رئيس 
 شركة سالك

من بكالريوس محاسبة 
جامعة الملك سعود، 

المملكة العربية 
 السعودية

سنة خبرة في مجال  28
المراجعة وفي مجاالت 

اخرى مثل المالية، 
االقتصاد، المحاسبة، 

 واإلدارة.

 األستاذ حسام الخيال
 عضو اللجنة التنفيذية

الرئيس التنفيذي لشركة 
 ساب للتكافل

المدير العام للخدمات 
المصرفية للشركات، 

رئيس للخدمات نائب ال
 المصرفية لألفراد

درجة 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 من 
جامعة ستراثكاليد، 

 المتحدةالمملكة 

عام  23خبرة تمتد ألكثر من 
في قطاع البنوك وقطاع 

التسويق. والرئيس 
التنفيذي لشركة ساب 

م 2019 مايوللتكافل من 
 إلى تاريخه.
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 األستاذ فيصل جادو
عضو لجنة الترشيحات 

 والمكافآت

مدير عام مركز المهارات 
 المالية

مدير عام الموارد البشرية 
في البنك السعودي 

 البريطاني

بكالرويوس في تخصص 
نظم المعلومات اإلدارية 
من جامعة الملك فهد 

للبترول والمعادن، 
المملكة العربية 

السعودية. والعديد من 
الشهادات المهنية في 
مجال اإلدارة والموارد 

 البشرية

سنة خبرة في مجال  15
 الموارد البشرية

األستاذ عبد الواحد آل 
 مطر

 رئيس لجنة االستثمار

رة قائمة المركز رئيس إدا
المالي في البنك السعودي 

 البريطاني

إدارة الخزينة في البنك 
 السعودي البريطاني

بكالرويوس في تخصص 
المالية من جامعة الملك 
فهد للبترول والمعادن، 

المملكة العربية 
 السعودية

 23خبرة تمتد ألكثر من 
 بنوكعاماً في قطاع ال

األستاذ فاضل 
 المناسف
 خاطر عضو لجنة الم

رئيس المخاطر التشغيلية 
في البنك السعودي 

 البريطاني

رئيس المخاطر التشغيلية 
والرقابة الداخلية في 

البنك السعودي 
 البريطاني

بكالرويوس في علوم 
الحاسب، وماجستير في 
إدارة األعمال من جامعة 
والية كالفورنيا، الواليت 

 المتحدة األمريكية

سنة في مجال  15خبرة 
والمخاطر في  المبيعات

 قطاع البنكي. 

 األستاذة شيماء خان 
 عضو لجنة المخاطر

 رئيس إدارة أعمال المخاطر
رئيس إدارة المخاطر في 
 شركة ساب للتكافل 

بكالرويوس في تخصص 
إدارة االعمال من كلية 
كنقستون، المملكة 

 المتحدة
ماجستير في تخصص 

المالية الدولية  من كلية 
كنقستون، المملكة 

 تحدةالم

سنة في مجال  14خبرة 
المخاطر في قطاع التأمين 

 والبنوك

 
 

 د( كبار المسئولين التنفيذيين
 

 الوظيفة السابقة المؤهالت الخبرات
الوظيفة 

 الحالية
 الرقم اإلسم

التحق بساب للتكافل في مايو 
 م 2019

المدير العام للخدمات المصرفية 
للشركات، نائب الرئيس للخدمات 

م إلى 2013فراد من المصرفية لأل
 م2019

 رئيس قسم في بنك سامبا
 م2012م إلى 2007من 

 رئيس فريق في بنك سامبا

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 من جامعة ستراثكاليد، 

 المملكة المتحدة

المدير العام 
دمات المصرفية للخ

للشركات، نائب 
الرئيس للخدمات 
 المصرفية لألفراد

الرئيس 
 التنفيذي 

 1 حسام الخيال 
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 م2007م إلى 2006
 مدير خدمة عمالء في بنك سامبا

 م2006م إلى 2001
محلل تسويق في صندوق 

 الصناعات السعودية 
 م2001م إلى 1998

مساعد محلل تسويق في صندوق 
 الصناعات السعودية

 م1997لى م إ1996

التحق بساب للتكافل في 
سنة  15م ولديه خبره 2020سبتمبر

 في مجال اإلدارة المالية.

 ماجستير في المحاسبة والتدقيق
 من جامعة

الواليات المتحدة  –بولينق اقرين 
 االمريكية

 المالي المدير
في شركة األهلية 

 للتأمين
 المدير المالي

ناجي 
 المصطفى

2 

التحق بساب للتكافل في مارس 
 13م ولديه خبره  أكثر من 2020

 سنة في مجاالت التأمين .

إدارة األعمال  بكالوريس في
 تخصص تسويق.  

 
رئيس الشؤون 

 الفنية

 
رئيس الشؤون 

 الفنية 
 3 محمد حسبو

في  يوليو التحقت بساب للتكافل 
سنة في  23م  لديها خبرة  2019

القطاع المصرفي في مجال 
 المخاطر  

ماجستير في تخصص الموارد  
 البشرية

إستراتيجية  رئيس 
 المخاطر

 رئيس المخاطر
 

 4 نوال الشمري 

التحق بساب للتكافل في يوليو 
سنة في  12م ولديه خبره 2008

مجال تقنية المعلومات وإدارة 
 مليات والمساندةالمشاريع والع

بكالوريس في علوم الحاسب 
 اآللي

الرئيس  نائب
 التنفيذي للعمليات

الرئيس 
التنفيذي 
 للعمليات

آل زكي 
 سماعيلإ

5 

 

 هـ( إجتماعات مجلس اإلدارة

ل م عقد مجلس إدارة شركة ساب للتكافل أربعة إجتماعات، ويبين الجدول التالي بيانات تلك اإلجتماعات وسج2020خالل العام 
 حضور األعضاء خالل العام:

 
إلجتماعات المنعقدة خالل العام   عضو مجلس اإلدارة م2020ا  

2 2 سيبتمبر 30 ديسمبر 2 2 يونيو 4  فبراير 6
 

     محمد عبدالعزيز الشايع  
*سامي جدعان المهيد × - - -  
    شار يحي القنيبط ب  
 ×  × فراس عبدالعزيز ابالخيل  
    اسر علي البراك  ي  
     أيمن وجيه الطويل  
    سلمان أحمد أكبر  
  - - *فارس فهيد الشريف*  
  - - **مها محمد السديري*  
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 م2020فبراير  26تم اإلستقالة كعضو مجلس اإلدارة في تاريخ  –* سامي جدعان المهيد 
 م.2020يوليو  21في تاريخ السعودي  البنك المركزيرد في خطاب تم التعيين كعضو مجلس االدارة كما و –فارس فهيد الشريف **
 م.2020يوليو  21في تاريخ السعودي  البنك المركزيتم التعيين كعضو مجلس االدارة كما ورد في خطاب  –مها محمد السديري  ***

 بإستخدام وسائل التقنية الحديثة. عن بعد اإلجتماعات أعاله عقدت معظم

 ت من قبل مجلس اإلدارة إلبالغ األعضاء بآراء المساهمين وإشعارهم بـأداء الشركةتم اتخاذ اإلجراءا

 يتلقى أمين سّرالمجلس آراء المساهمين ومالحظاتهم وشكاويهم عبر وسائل التواصل المختلفة، وتشمل:

 .موقع الشركة االلكتروني 
 .أرقام اتصاالت الشركة في ملف الشركة على موقع تداول االلكتروني 

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

 .  لجان مجلس اإلدارة20

انسجامًا مع الضوابط اإلشرافية ونظام الشركة األساسي والتي تتطلب قيام مجلس اإلدارة بتشكيل عدد مناسب من اللجان، فقد 
لترشيحات والمكافآت، ( لجان رئيس5شكل مجلس إدارة الشركة ) ولجنة ا ية وهي لجنة المراجعة )بقرار من الجمعية العمومية(، 

 المخاطر. وفيما يلي وصف تلك اللجان ومهامها وبيانات تشكيلها واجتماعاتها: إدارة واللجنة التنفيذية، ولجنة اإلستثمار، ولجنة

 

 لجنة المراجعة 

رة. تتكون لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء، برئاسة ع رج أعضاء مجلس اإلدا ضو مجلس ادارة مستقل وعضوين مستقلين من خا
وتعمل اللجنة وفًقا لالختصاصات التي وافقت عليها الجمعية العامة للشركة بشأن اختيار أعضاء لجنة المراجعة وشروط عضويتهم 

معتمدة من الجمعية العمومية والتي تتوافق على النحو الوارد في الئحة لجنة المراجعة الوطريقة أدائهم، وتقوم اللجنة بمهامها 
 لشركات التأمين وإعادة التأمين.  السعودي البنك المركزيمع الالئحة الصادرة من 

 
( من أنظمة حوكمة الشركات لهيئة سوق المال 2) 90عضاء ومؤهالت وخبرات لجنة المراجعة كما هو مطلوب بموجب المادة أ

 هي كما يلي:
 

 سم اال المؤهالت الخبرة
عاًما في المملكة المتحدة وجزر  40 تتجاوز يتمتع بخبرة

القنال والبحرين والمملكة العربية السعودية واإلمارات 
 العربية المتحدة.

 
لقد كان مديًرا لعدد من المؤسسات المالية ورئيساً 

للجنة المخاطر بأحد البنوك وعضًوا في اللجنة التنفيذية 
لمراجعة في عدد من ألحد البنوك وعضًوا في لجان ا

 الشركات.
 

في معهد  –محاسب قانوني )عضو  ●
المحاسبيين القانونيين في انجلترا وعضو 

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

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

 

 االستاذ: سلمان احمد
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خبرة واسعة في القطاع المالي والمحاسبي في احد 
البنوك الرائدة في المملكة العربية السعودية ويعمل 
كمستشار في الوقت الحالي. كما أنه عضو لجنة 

 المراجعة الداخلية في عدد من الشركات.

دكتوراه في المحاسبة والمالية، جامعة  ●
 استراسكاليد, المملكة المتحدة.

) زميل في جمعية  محاسب قانوني ●
المحاسبين القانونيين المعتمدين، المملكة 

  .المتحدة(
 

 د. أبوبكر باجابر
 
 

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 
 لسعودية. في ا

 
  

 
 االستاذ: خالد الذكير

 
 
  

 

بمراقبة  وتقوم  لخارجي للشركة،  تشرف اللجنة على أنشطة المراجعة الداخلية وااللتزام، وتراقب وظائف المراجع الداخلي وا
والت وصية مواطن الضعف وأوجه القصور في النظام بشكل رئيسي من خالل التقارير المقدمة. كما أنها مسؤولة عن المراجعة 

رة،  واإلدا يين المعينين  لمجلس اإلدارة، وذلك بشكل رئيسي من خالل المناقشات مع المدققين الخارجيين والخبراء االكتوار
لمراجعة وللبيانات المالية المرحلية والسنوية بما في ذلك االمتثال للسياسات المحاسبية.  دارتي ا تقوم اللجنة بمراجعة  تقارير ا

للجنة وااللتزام وتقدم توصي مجلس لاتها بشأنها، إلى جانب مراقبة حالة اإلجراءات التصحيحية التي اتخذتها اإلدارة. كما توصي ا
وأي  عليقاتهم  ت اإلدارة بتعيين المدققين الخارجيين للشركة وتحديد أتعابهم ومراجعة خطة المراجعة ومتابعة أعمالهم ومراجعة 

 االعتيادية.أعمال أو تقارير أخرى باإلضافة إلى المراجعة 
 

 :2020عدد االجتماعات التي ُعقدت خالل سنة 
 

 عضو اللجنة

إلجتماعات المنعقدة خالل العام    م2020ا

0 3 
فبراير  

2 0 
فبراير  

0 7 
 مايو

13 
 اغسطس

16 
 اغسطس

2 6 
سبتمبر  

2 1 
 أكتوبر

0 3 
 نوفمبنر

2 8  
ديسمبر  

          االستاذ سلمان احمد

          د. أبوبكر باجابر
          االستاذ خالد الذكير

 

 اللجنة التنفيذية

ته  .من مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذيعضوين تتألف اللجنة التنفيذية من  ومن مهامها مساعدة المجلس في تنفيذ مسئوليا
ومراجعة الخطط  لس اإلدارة بشأنهاومهامه كذلك مراجعة تقارير اإلدارة الدورية، وتقييم اآلداء، وإبداء التوصيات لمج

وراء  والسعي  االستراتيجية و التشغيلية و الموازنات التقديرية وخطط العمل واتخاذ مايلزم بشأنها كما انها تتابع آداء الشركة 
لتوس الحصول على تفسيرات ألي إنحرافات عن الخطط والموازنات المعتمدة ع في متابعة تنفيذ المشاريع الرئيسية أو أعمال ا

بما  الشركة إتخاذ القرارت حول المسائل المخولة لها من المجلس التي تكون خارج نطاق صالحيات الرئيس التنفييذي للشركة، 
 في حدود الصالحيات المخولة للجنة من مجلس اإلدارة.وذلك في ذلك المسائل المتعلقة بالنفقات الرأسمالية والمشتريات، 
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 راألعضاء على النحو التالي:عقدت اللجنة ست إجتماعات بحضو
 

 عضو اللجنة
إلجتماعات المنعقدة خالل العام    م2020ا

2 فبراير 5  2 إبريل 1  2 يونيو 3  
17 

سبتمبر  
2 8 

كتوبر أ  
9 

ديسمبر  

      × االستاذ/ محمد عبدالعزيز الشايع

       األستاذ/ بشار يحي القنيبط

       األستاذ /حسام الخيال

 

 

 

 لجنة الترشيحات والمكافآت

. وفًقا لالجتماع العام للجمعية العمومية مجلس اإلدارة وعضو من خارج المجلسأعضاء عضوين مستقلين من من تتكون اللجنة 
للجنة  ،للشركة الذي أقر األحكام المتعلقة باختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، ومدة عضويتهم وطريقة أدائهم. فإن ا

عن الموافقة على سياسات ومعايير الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين، وضمان مالئمة أعضاء مجلس  مسؤولة
لتحقق من  اإلدارة. وتجري اللجنة أيًضا مراجعات سنوية حول المتطلبات الالزمة من حيث مهارات وقدرات أعضاء المجلس، وا

م توصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، وأيضًا تحديد نقاط الضعف استقاللية األعضاء، ومراجعة هيكل المجلس وتقدي
والقوة في المجلس واقتراح تدابير عالجية لها. عالوة على ذلك، فإن اللجنة مسؤولة عن مهمة وضع سياسات المكافآت لكل 

 دارة وكبار المسؤولين التنفيذيين وخطة اإلحالل.من أعضاء مجلس اإل
 
 

 عضو اللجنة
 

 م2020جتماعات المنعقدة خالل العام اإل

2 فبراير 7   2 يونيو 4  
8  

كتوبر ا  
9 

ديسمبر  

     األستاذ/ فراس عبدالعزيز ابالخيل

     األستاذ/ أيمن وجيه الطويل

     األستاذ/ فيصل جادو

 

 لجنة اإلستثمار

بناء على و .المجلس وعضو من خارج تقل و االخر غير تنفيذيعضوين من مجلس اإلدارة أحدهما مستتألف اللجنة من ثالثة أعضاء، 
قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة األستثمار وتكليف اللجنة  ،الئحة اإلستثمار لتكوين لجنة اإلستثمار، وتوجيهات البنك المركزي

 .بتقييم و تطوير سياسة اإلستثمارية الموافق عليها من قبل مجلس اإلدارة
 
عبد  / تعيين األستاذ علىالسعودي  البنك المركزيم، إستلمت الشركة خطاب عدم ممانعة من 2020مارس  5في تاريخ و

 فراس اباالخيل كعضوين في لجنة اإلستثمار. / الواحد المطر واألستاذ
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 / تعيين األستاذ على السعودي م إستلمت الشركة خطاب عدم ممانعة من البنك المركزي2020اغسطس   25وفي تاريخ 
 الشريففارس 

 
 اجتماعات بحضور األعضاء على النحو التالي: أربعة عقدت اللجنة 

 
إلجتماعات المنعقدة خالل العام   م 2020ا

2 2 أكتوبر  8 2 يونيو 3  عضو اللجنة مارس 4 إبريل 1

    األستاذ/  عبدالواحد آل مطر 

    األستاذ فراس أبالخيل 

 - - - *األستاذ/ فارس الشريف 

 م.2020 اغسطس 25في تاريخ السعودي  البنك المركزيتم التعيين كعضو لجنة اإلستثمار كما ورد في خطاب  –ارس فهيد الشريف * ف

 

 المخاطر لمجلس اإلدارةإدارة لجنة 

التي ودي السعو البنك المركزيتماشيًا مع متطلبات م  2016المخاطر لمجلس اإلدارة في الربع الثاني من عام  إدارة تم تشكيل لجنة
 .نصت على ضرورة إنشاء لجنة تباشر ما يتعلق بإدارة المخاطر

لية المتصلةإعطاء التوصيات لمجلس اإلدارة لجميع المخاطر و تقوم باإلشرافو تجتمع اللجنة على أساس ربع سنوي لعا بأعمال  ا
اإلشراف على و ترتيب األولوياتو طر،توجيه إدارة المخاطر، وذلك يشمل رسم رؤية إلدارة لمخاو الشركة باإلضافة إلى قيادة

 المبادرات الرئيسية كمبادرات التحول في إدارة المخاطر.

 تواريخ إنعقادها:و يلخص الجدول التالي عضوية اللجنةو اجتماعات. 4عقدت اللجنة  ،م2020خالل دورة 

إلجتماعات المنعقدة خالل العام   م2020ا

0 2 ديسمبر 9 2 سبتمبر 4 إبريل 0  2  عضو اللجنة فبراير  4

    األستاذ/ ياسر بن علي البراك 

    األستاذ/ فاضل المناسف 

  - - *األستاذة/ شيماء خان 

 م.2020يوليو  21في تاريخ السعودي  البنك المركزيتم التعيين كعضو لجنة المخاطر لمجلس اإلدارة كما ورد في خطاب  –* شيماء خان 

 

 . الجمعيات العامة21

 م.2020ًا مع أحكام نظام الشركات ونظام الشركة االساسي فقد تم عقد جمعيتين في تمشي

 م:2020يونيو  29هـ الموافق 1441ذو القعدة  08اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم اإلثنين  21.1

تعليق عقد 16/03/2020تم عقد األجتماع عبر وسائل التقنية الحديثة بناًء على تعميم هيئة السوق المالية بتاريخ  م والمتضمن 
ئية  لوقا الجمعيات حضوريًا حتى إشعار آخر، واالكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك في إطار دعم الجهود واإلجراءات ا
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بلغ .(19-واالحترازية من الجهات المختصة وذات العالقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد )كوفيد نسبة الحضور في  تحيث 
 .%65.42االجتماع 

 األعضاء: 

  :حضر االجتماع من أعضاء مجلس اإلدارة التالية أسمائهم
 محمد عبد العزيز الشايع )رئيس مجلس اإلدارة( / األستاذ  -1
 بشار يحي القنيبط )نائب رئيس مجلس اإلدارة( / األستاذ  -2
 ياسر علي البراك )عضو المجلس( / األستاذ -3
 د العزيز ابالخيل )عضو المجلس(فراس عب / األستاذ  -4
 أيمن وجيه الطويل )عضو المجلس( / األستاذ  -5
 سلمان أحمد أكبر )عضو المجلس( / السيد  -6

 ولم يعتذر أحد من اعضاء مجلس اإلدارة عن الحضور

 

 النتائج:

 م. 2019ديسمبر  31الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  .1
 م. 2019ديسمبر  31قة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في المواف .2
 م. 2019 ديسمبر 31الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في  .3
 م. 2019ديسمبر  31الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في  .4
عي الحسابات للشركة وهما شركة برايس وتر هاوس كويرز وشركة العظم والسديري وآل الشيخ الموافقة على تعيين مراج .5

وشركاؤهم من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني 
 وتحديد أتعابهم، م، 2021م، والربع األول من عام 2020والثالث والرابع والسنوي من العام 

 31ألف ريال سعودي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 736الموافقة على صرف مبلغ  .6
 م.2019ديسمبر 

الموافقة على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين البنك السعودي البريطاني والتي ألعضاء مجلس اإلدارة  .7
، األستاذ/ بشار القنيبيط، واألستاذ/ ياسر البراك مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك االستاذ/ محمد الشايع

السعودي البريطاني والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن عقود تأمين سنوية )وتشمل حماية الممتلكات ضد جميع 
ية، الحماية من أضرار اإلرهاب وديون المجموعات، االخطار، والمسؤولية تجاه الغير، وتوقف األعمال، والمعدات اإللكترون

ألف ريال سعودي. وبلغ مجموع المطالبات المدفوعة  55,855م 2019والرعاية للمجموعات( علمًا بأن المبلغ بلغ خالل عام 
 ألف ريال سعودي. علمًا بأنه ال يوجد شروط تفضيلية في هذه االتفاقية.  23,942

ود التي ستتم بين الشركة وبين البنك السعودي البريطاني والتي ألعضاء مجلس اإلدارة الموافقة على األعمال والعق  .8
االستاذ/ محمد الشايع، األستاذ/ بشار القنيبيط، واألستاذ/ ياسر البراك مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك 

يل سنوية واستخدام الموجودات الثابتة السعودي البريطاني والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن عقود خدمات تشغ
ألف ريال سعودي. علمًا بأنه ال يوجد  2,997م 2019والبنية التحتية الخاصة بتقنية المعلومات. علمًا بأن المبلغ بلغ خالل عام 

 شروط تفضيلية في هذه االتفاقية.
بريطاني والتي ألعضاء مجلس اإلدارة الموافقة على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين البنك السعودي ال .9

االستاذ/ محمد الشايع، األستاذ/ بشار القنيبيط، واألستاذ/ ياسر البراك مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك 
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السعودي البريطاني والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن دخل استثمارات في ودائع مرابحة، علمًا بأن المبلغ بلغ خالل 
 ألف ريال سعودي. علمًا بأنه ال يوجد شروط تفضيلية في هذه االتفاقية.  709م 2019م عا

عدم الموافقة على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين وكالة ساب للتأمين المحدودة )تابعة( التابعة للبنك  .10
ستاذ/ بشار القنيبيط، واألستاذ/ ياسر البراك السعودي البريطاني والتي ألعضاء مجلس اإلدارة االستاذ/ محمد الشايع، األ

مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني والترخيص بها لعام قادم. كانت عبارة عن عقد وكالة 
من العام  ألف ريال سعودي 3,798تأمين سنوي وحصري لبيع منتجات الشركة وبلغ إجمالي العموالت التي دفعتها الشركة 

 . علمًا بأنه ال يوجد شروط تفضيلية في هذه االتفاقية. 2019
عدم الموافقة على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة )تابعة(  .11

القنيبيط، واألستاذ/ التابعة للبنك السعودي البريطاني والتي ألعضاء مجلس اإلدارة االستاذ/ محمد الشايع، األستاذ/ بشار 
ياسر البراك مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن 
عقود تأمين سنوية )وتشمل حماية الممتلكات ضد جميع االخطار، والمسؤولية تجاه الغير، وتوقف األعمال، والمعدات 

م كانت عبارة عن عقود تأمين سنوية 2019ضرار اإلرهاب( علمًا بأن طبيعة التعامالت في عام اإللكترونية، الحماية من أ
 ألف ريال سعودي. علمًا بأنه ال يوجد شروط تفضيلية في هذه االتفاقية.  1,141مختلفة بقيمة 

لمحدودة )تابعة( التابعة الموافقة على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين اتش اس بي سي العربية السعودية ا .12
، واألستاذ/ ياسر القنيبطللبنك السعودي البريطاني والتي ألعضاء مجلس اإلدارة االستاذ/ محمد الشايع، األستاذ/ بشار 

البراك مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني والترخيص بها لعام قادم. علمًا بأن طبيعة 
م كانت عبارة عن عقود إدارة استثمارات حملة وثائق التكافل العائلي لألفراد في الصناديق 2019التعامالت في عام 

ألف ريال سعودي، حيث بلغت  376,834االستثمارية شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة والتي بلغت 
عودي، بينما بلغت قيمة االستثمارات ألف ريال س 77,080قيمة االستثمارات المرتبطة بوحدات مشتراه خالل السنة 

ألف ريال سعودي. كما بلغ الخصم المستلم على استثمارات مرتبطة بوحدات  97,864المرتبطة بوحدات مباعة خالل السنة 
 ألف ريال سعودي. علمًا بأنه ال يوجد شروط تفضيلية في هذه االتفاقية.  1,524مبلغ 

التأسيس.( من النظا1الموافقة على تعديل المادة ) .13   م األساسي للشركة والمتعلقة ـب
 من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بإسم الشركة.  (2الموافقة على تعديل المادة ) .14
أغراض الشركة. 3الموافقة على تعديل المادة ) .15  ( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة ـب
المشاركة والتملك في الشركات.( من النظام األساسي للشركة و4الموافقة على تعديل المادة ) .16   المتعلقة ـب
 ( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة ـباستثمارات الشركة. 7الموافقة على تعديل المادة ) .17
 ( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة ـبتداول األسهم. 12الموافقة على تعديل المادة ) .18
 سي للشركة والمتعلقة بزيادة رأس المال. ( من النظام األسا13الموافقة على تعديل المادة ) .19
 ( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بتخفيض رأس المال. 14الموافقة على تعديل المادة ) .20
 ( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة. 15الموافقة على تعديل المادة ) .21
انتهاء عضوية المجلس. ( من النظام األساسي ل16الموافقة على تعديل المادة ) .22  لشركة والمتعلقة ـب
 ( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس. 17الموافقة على تعديل المادة ) .23
 ( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بصالحيات المجلس. 18الموافقة على تعديل المادة ) .24
م األساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس، والمكافأة الخاصة ( من النظا19الموافقة على تعديل المادة ) .25

 برئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب. 
( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بصالحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب 20الموافقة على تعديل المادة ) .26

 وأمين السر. 
 نظام األساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات المجلس. ( من ال21الموافقة على تعديل المادة ) .27
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 ( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس. 22الموافقة على تعديل المادة ) .28
 ( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة ـباالتفاقيات والعقود. 24الموافقة على تعديل المادة ) .29
 من النظام األساسي للشركة والمتعلقة ـبحضور الجمعيات.  (25الموافقة على تعديل المادة ) .30
الجمعية التأسيسية. 26الموافقة على تعديل المادة ) .31  ( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة ـب
 ( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية. 27الموافقة على تعديل المادة ) .32
 اختصاصات الجمعية العامة العادية. ب( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة 28المادة ) الموافقة على تعديل .33
 ( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة ـبدعوة الجمعيات. 30الموافقة على تعديل المادة ) .34
 عامة العادية. ( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية ال32الموافقة على تعديل المادة ) .35
 ( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة ـبنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية. 33الموافقة على تعديل المادة ) .36
 ( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بالمناقشة في الجمعيات. 36الموافقة على تعديل المادة ) .37
 ألساسي للشركة والمتعلقة ـبرئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر. ( من النظام ا37الموافقة على تعديل المادة ) .38
 ( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة ـبتعيين مراجع الحسابات. 39الموافقة على تعديل المادة ) .39
التزامات مراجع الحسابات. 41الموافقة على تعديل المادة ) .40  ( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة ـب
الوثائق المالية. 43تعديل المادة )الموافقة على  .41  ( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة ـب
 ( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بالزكاة واالحتياطي. 45الموافقة على تعديل المادة ) .42
 ( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بإستحقاق األرباح. 46الموافقة على تعديل المادة ) .43
 .( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بخسائر الشركة47ى تعديل المادة )الموافقة عل .44
 ( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة ـبمسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة. 49الموافقة على تعديل المادة ) .45
إنقضاء الشركة. 50الموافقة على تعديل المادة ) .46  ( من النظام األساسي للشركة والمتعلقة ـب
 فقة على تعديل الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. الموا .47
 .الموافقة على تعديل الئحة عمل حوكمة الشركة .48
 الموافقة على تعديل سياسات مكافآت وتعويضات أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية واللجان المنبثقة عنه.  .49
 الموافقة على تعديل سياسة ومعايير الترشح لعضوية مجلس اإلدارة. .50

 م:2020أكتوبر  15هـ الموافق 1442صفر  28اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس  21.2

تعليق عقد 16/03/2020تم عقد األجتماع عبر وسائل التقنية الحديثة بناًء على تعميم هيئة السوق المالية بتاريخ  م والمتضمن 
ئية الجمعيات حضوريًا حتى إشعار آخر، واالكتفاء بعقدها عبر وسائل ا لوقا لتقنية الحديثة وذلك في إطار دعم الجهود واإلجراءات ا

بلغ نسبة الحضور في  .(19-واالحترازية من الجهات المختصة وذات العالقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد )كوفيد حيث 
 .%65.75االجتماع 

  :حضر االجتماع من أعضاء مجلس اإلدارة التالية أسمائهم
 بد العزيز الشايع )رئيس مجلس اإلدارة(محمد ع / األستاذ  -1
 بشار يحي القنيبط )نائب رئيس مجلس اإلدارة( / األستاذ  -2
 ياسر علي البراك )عضو المجلس( / األستاذ  -3
 فراس عبد العزيز ابالخيل )عضو المجلس( / األستاذ  -4
  سلمان أحمد أكبر )عضو المجلس( / األستاذ -5
 ريف )عضو المجلس(فارس فهيد الش / األستاذ -6
 مها محمد السديري )عضو المجلس( / األستاذة -7
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 :وقد اعتذر عن عدم الحضور لظروف خاصة األعضاء التالية أسماءهم

 األستاذ/ أيمن وجيه الطويل )عضو المجلس( -1

 :النتائج

اًء من تاريخ تعيينه في الموافقة على قرار مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ / فارس فهيد الشريف )عضو غير تنفيذي( ابتد  .1
م، خلفًا للعضو السابق ال/ إيان كيث 2022/05/14م، إلكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/07/21

  .موور )عضو غير تنفيذي(
ريخ تعيينها في الموافقة على قرار مجلس اإلدارة بتعيين األستاذة / مها محمد السديري )عضو غير تنفيذي( ابتداًء من تا  .2

م، خلفًا للعضو السابق األستاذ / 2022/05/14م، إلكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2020/07/21
 .سامي جدعان المهيد )عضو غير تنفيذي(

ة للبنك السعودي الموافقة على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين وكالة ساب للتأمين المحدودة )تابعة( التابع  .3
البريطاني والتي ألعضاء مجلس اإلدارة االستاذ/ محمد الشايع، األستاذ/ بشار القنيبيط، األستاذ/ ياسر البراك، األستاذ/ فارس 

الشريف، واألستاذة/ مها السديري مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني والترخيص بها لعام 
م التي  2019عن عقد وكالة تأمين سنوي وحصري لبيع منتجات الشركة وبلغ إجمالي العموالت في عام  قادم. وهي عبارة
 .ألف ريال سعودي. علمًا بأنه ال يوجد شروط تفضيلية في هذه االتفاقية 3,798دفعتها الشركة 

ودية المحدودة )تابعة( التابعة الموافقة على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين اتش اس بي سي العربية السع  .4
للبنك السعودي البريطاني والتي ألعضاء مجلس اإلدارة االستاذ/ محمد الشايع، األستاذ/ بشار القنيبيط، واألستاذ/ ياسر 

البراك، األستاذ/ فارس الشريف، واألستاذة/ مها السديري مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلين للبنك السعودي البريطاني 
رخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن عقود تأمين سنوية )وتشمل حماية الممتلكات ضد جميع االخطار، والمسؤولية والت

م 2019تجاه الغير، وتوقف األعمال، والمعدات اإللكترونية، الحماية من أضرار اإلرهاب( علمًا بأن طبيعة التعامالت في عام 
ألف ريال سعودي. علمًا بأنه ال يوجد شروط تفضيلية في هذه  1,141مة كانت عبارة عن عقود تأمين سنوية مختلفة بقي

 .االتفاقية

 . سجل المساهمين22

 م وسبب طلب كل تقرير.2020الجدول التالي يوضح عدد سجالت المساهمين التي طلبتها الشركة خالل العام  

اريخ التقرير سبب طلب التقرير  الرقم نوع التقرير ت

م2020فبراير  20 ينتحديث سجالت المساهم  1 تقرير المساهمين 
م2020يونيو  18 تحديث سجالت المساهمين  2 تقرير المساهمين 

م2020يونيو  28 إجراءات الجمعية العمومية  3 تقرير المساهمين 

م2020يونيو  29 إجراءات الجمعية العمومية  4 تقرير المساهمين 
م2020سيبتمبر  22 تحديث سجالت المساهمين  5 المساهمين تقرير 

م2020أكتوبر  8 تحديث سجالت المساهمين  6 تقرير المساهمين 
م2020أكتوبر  15 إجراءات الجمعية العمومية  7 تقرير المساهمين 

 

 . العقوبات والجزاءات والقيود النظامية23

 م:2020ات والجزاءات والقيود النظامية خالل العام الجدول التالي يوضح العقوب
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اريخ العقوبة ونوعها سبب المخالفة  الرقم الجهة الرقابية مجموع مبالغ العقويات ت

التأخر في إعالن استقالة  -
 عضو مجلس اإلدارة.

 1 هيئة السوق المالية الف ريال سعودي 40   27/01/2020

تسويق منتج دون الحصول على 
موافقة البنك المركزي الكتابية 

 المسبقة.
 2 السعوديالبنك المركزي  الف ريال سعودي 60  28/10/2020

عدم ذكر جميع تواريخ انعقاد 
اجتماعات لجنة المراجعة في 

تقرير مجلس اإلدارة للعام 
م وكذلك عدم  2020المالي 

الحصول صراحة على موافقة 
المجلس على تعيين أمين سر 

المجلس في محضر 
 اجتماعات المجلس.

 3 هيئة السوق المالية إشعار مخالفة 29/10/2020

 . حوكمة الشركات24

ة  تدرك ساب للتكافل اآلثار الكبيرة المرتبطة باعتماد مبادئ ومعايير حوكمة الشركات وأن مثل هذا االعتماد سيؤدي إلى مراعا
المعايير المهنية واألخالقية في جميع تعامالت الشركة وكذلك الشفافية واإلفصاح والتي ستسهم في تعزيز وتحسين كفاءتها 

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

لبنك بتطبيق جميع المواد الوارد ذكرها في الئحة حوكمة شركات التأمين الصادر من  باإلضافة إلى ذلك، تلتزم ساب للتكافل ا
لواردة في الئحة والئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، مع مراعاة المواد اإلرشادالسعودي المركزي  ية ا

 حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بإستثناء المواد الموضحة حسب الجدول أدناه: 
 
 

قم المادة والفقرة  سبب عدم اإللتزام محتوى المادة ر

 مادة إسترشادية غير ملزمة تشكيل لجنة حوكمة الشركات 95

 
 على عدة أمور من أجل تطوير كفاءة وجودة حوكمة الشركات ومنها ما يلي:م 2020وعملت ساب للتكافل خالل العام المالي 

 
تطوير وتحديث السياسات واإلجراءات المتعلقة بالشفافية واإلفصاح وفقا لما ورد في األنظمة والقواعد واللوائح الصادرة  -1

 29ة العمومية المنعقدة في وأخذ موافقة الجمعي بالشركة عن الجهات التنظيمية. تحديث سياسة نظام الحوكمة الخاص
وتعديل سياسات مكافآت وتعويضات أعضاء المجلس  والمكافآتم تحديث الئحة عمل لجنة الترشيحات 2020يونيو 

 واإلدارة التنفيذية واللمنبثقة وأخذ موافقة الجمعية العمومية. 
 تحديث سياسات ومعايير إجراءات الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة ولجانه الفرعية.  -2
 تعيين عضوين في مجلس إدارة الشركة لشغل الشواغر لألعضاء المستقيليين. -3
 المستقيليين. لألعضاءتعيين أعضاء في اللجان المنبثقة عن المجلس لشغل الشواغر  -4
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لدورات  -5 تطوير جوانب المعرفة ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة وموظفي الشركة وذلك من خالل تنفيذ العديد من ا
لقواعد الصادرة من التدري بية في مجاالت مكافحة غسل االموال وتمويل اإلرهاب وتدعيم مهاراتهم لالمتثال باألنظمة وا

 الجهات التنظيمية. 

م، وذلك عن طريق جلب الكفاءات وإنشاء إدارة 2020تعزيز وتطوير حوكمة الشركات خالل عام للتكافل على مشروع  ساب وعملت
 ءات الموظفين باالنشطة التدريبية في مجال حوكمة الشركات. مستقلة للحوكمة وتطوير كفا

 لمراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية. ا25

 التقرير السنوي لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية:
 

لنظام عل ى السياسات إن مجلس اإلدارة هو المسؤول عن وضع نظام للضوابط الداخلية والتأكد من فعاليته. ويعتمد هذا ا
واالجراءات الرئيسية التي وضعت من قبل مجلس اإلدارة لتوفير رقابة داخلية فعالة. ويتحقق ذلك من خالل االحتفاظ بسجالت 
رة  دا باإلضافة الى إ ح  واللوائ محاسبية مناسبة والتأكد من موثوقية المعلومات المالية وفائدتها وكذلك االمتثال للقوانين 

 خاطر المقبولة لدى الشركة وذلك من أجل حماية األصول من سوء االستخدام أو السرقة. المخاطر ضمن إطار الم
 
تم تصميم هذه اإلجراءات إلدارة وتخفيف المخاطر التي من الممكن ان تعيق تحقيق اهداف الشركة.  ويمكن لهذه اإلجراءات و

تواجهها أن توفر ضماًنا معقواًل وليس مطلًقا فيما يخص البيانات الجوهرية الغ قد  ير صحيحة واالخطاء والخسائر واالحتيال التي 
رة  دا تق إ الشركة. كما ان اإلدارة مسؤولة كذلك عن تحديد وتقييم المخاطر التي تواجه الشركة بشكل دوري كما يقع على عا

 الشركة التأكد من فعالية نظام الضوابط الداخلية.
 

 خطوط الدفاع الثالثة:
 " إلدارة المخاطر التي تواجه الشركة على النحو التالي: الدفاع الثالثة خطوططبقت الشركة نموذج " 

، مسؤولة عن وضع اإلجراءات والمعايير في جميع االدارات و االقسام تحت خط الدفاع األولبصفتها  االدارة التنفيذية،
و االنتهاكات كذلك مسؤولة عن تنفيذ آليات رصد فعالة الكتشا التنفيذيةمسؤوليتها. كما ان اإلدارة  ف ومنع االنحرافات أ

 للسياسات الموضوعة والمتطلبات التنظيمية.
 

ومتابعة  خط الدفاع الثاني منيتكون  إدارة المخاطر وادارة االلتزام والرقابة المالية. ادارة المخاطر هي المسؤولة عن اإلشراف 
بعة لمجلس اإلدارة. وتحتفظ وظيفة االلتزام باإلشراف على المخاطر المختلفة في الشركة وتقديم التقارير إلى لجنة المخاطر التا

لعربي السعودي  لنقد ا لوائح مؤسسة ا العمليات اإلدارية وإجراءات اإلدارة لضمان االلتزام للمتطلبات التنظيمية، وخاصة 
االمتثال لقواعد المطبقة على قطاع التأمين بما في ذلك قواعد مكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب إلى جانب 

لمالي في ولوائح هيئة السوق المالية ويتم رفع تقارير االمتثال إلى لجنة المراجعة. كما يرأس  لمدير ا لية ا لما وظيفة الرقابة ا
 الشركة ويرجع مباشرة الى الرئيس التنفيذي للشركة.

 
لتلك  وتراجع بشكل مستقل فعالية الضوابط ،الدفاع الثالثتمثل المراجعة الداخلية خط  لدوري  لتقييم ا الداخلية من خالل ا

 الضوابط من خالل اختبارها عبر مختلف وظائف الشركة.
 
وتقدم جميع و تقوم إدارة المراجعة الداخلية برفع تقاريرها إلى لجنة المراجعة حول جميع المسائل المتعلقة بالمراجعة الداخلية 

لتصحيحية تقاريرها النهائية إلى لجنة المراجعة. كما ان اإلدار ة التنفيذية هي الجهة المسؤولة عن ضمان تنفيذ خطط العمل ا



            
 

                                                                                                                              
                                                                                                 

58 
 

ويجب ان ترفع الخطط التصحيحية الى ادارة المراجعة الداخلية لمراجعتها  ،المتفق عليها حسب المواعيد الزمنية المحددة
 والتحقق من صحتها.  

 

 لشركة. رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في ا26

قامت إدارة المراجعة الداخلية بمراجعة عدًدا من أنشطة الشركة وعملياتها باستخدام خطة المراجعة المبنية  ،2020خالل عام 
وتم رفع تقارير عمليات المراجعة إلى لجنة المراجعة وبينت هذه التقارير نتائج االختبارات التي تم إجراؤها مع  ،على اساس المخاطر

ى النقاط التي تحتاج إلى تعزيز ضوابط الرقابة الداخلية أو التي تحتاج إلى تدخل اإلدارة لمعالجة أوجه القصور، تسليط الضوء عل
 وكذلك العمليات التي يمكن تعديلها لتحسين الكفاءة. 

 بالغ عنها.اإل يتوجب، لم يتم فيها تحديد أي أوجه قصور حرجة 2020بشكل عام، فأن عمليات المراجعة التي أجريت خالل عام و

 

 

 . توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة27

لم تصدر اي توصيات من لجنة المراجعة يوجد تعارض بينها وبين قرارت مجلس اإلدارة او أي توصيات أخرى رفض المجلس األخذ 
 يم أداءه أو تعيين المراجع الداخلي.بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد اتعابه وتقي

 

 . تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين28

لمالي  قوائمكما ورد في تقرير المراجع الخارجي، أن ال المالية المرفقة تعبر بشكل عادل، من جميع النواحي الجوهرية، عن المركز ا
لدولية ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ل 2020ديسمبر  31للشركة كما في  يير ا للمعا لسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفًقا 

لهيئة  عليماتعلى النحو المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والت  (IFRS)ةللتقارير المالي األخرى الصادرة عن ا
ي المملكة العربية على النحو المعتمد ف( IFRS)يشار إليها مجتمعة باسم ، و(SOCPA)السعودية للمحاسبين القانونيين

 السعودية.
 

. في حال توصية مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على 29
 ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير

 بل انتهاء الفترة المعين من أجلها.تقر شركة ساب للتكافل بأن مجلس إدارتها لم يصدر أية توصية بتغيير مراجع الحسابات ق

 

 . مراقبي الحسابات الخارجيين30
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ر  لجنة المراجعةعلى توصية  م 2020يونيو  29هـ الموافق 1441ذو القعدة  8وافقت الجمعية العامة التي عقدت بتاريخ  باختيا
مراجعي الحسابات لمراجعة القوائم كرو هورث )العظم والسديري(، ك / شركة برايس ووترهاوس كوبر والسادة / كل من السادة

 وتحديد أتعابهم. 2021والربع األول لعام  2020المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للسنة المالية 

 

 . اإلقرارات31

 :تقر شركة ساب للتكافل أنه (أ

  م. 2020لم تحصل الشركة على أية قروض خالل العام 
  احتياطيات لمزايا الموظفين.لم توظف الشركة أية إستثمارات أو تنشئ أي 
  و حقوق لم تقم الشركة بإصدار أو منح أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق أكتتاب أ

 م.2020مشابهة خالل السنة المالية 
 ر أو لم تقم الشركة بإصدار أو منح أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أ سهم، أو حقوق خيا

 مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة.
 .لم تقم الشركة بإسترداد أو شراء أو إلغاء أي أدوات دين قابلة لإلسترداد 
  م أي عقد كانت الشركة طرفًا فيه أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية ألي من أعضاء مجلس 2020ال يوجد خالل عام

رئيس المالي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم. عدا ماتم ذكره في بيان المعامالت مع اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو ال
 الجهات ذات العالقة في هذا التقرير.

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

ال  (ب لنواحي كما ويقر مجلس اإلدارة للمساهمين والجهات األخرى ذات العالقة وحسب معرفته  ا ومن كافة  تامة 
 المادية ما يلي:

 .أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح 
 .أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية 
 .أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها 
 

 الخاتمــــــــة

لعمالئه األعزاء على ثقتهم، ولجميع المساهمين الكرام الذين كانوا  ُيعرب مجلس إدارة شركة ساب للتكافل عن شكره وتقديره
الدافع في نجاح الشركة وإستمراريتها، كما يسجل المجلس تقديره لجميع منسوبي الشركة من إدارة وعاملين على جهودهم التي 

 .أهداف الشركة بذلوها لتحقيق 

 


