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 م 2018تقرير مجلس اإلدارة لعام 

م  2018ديسرمرر  31يسر مجلس إدارة شركة ساب للتكافل أن يقدم للسادة المساهمين الكرام التقريرر السري ل للسرية الماليرة الميتفيرة فر  

لتشغيل واإلفصاحات، ومرفقراً هرا القر ائم الماليرة المدوقرة واإليضراحات ومقريرر مراورر  متضمياً أهم التط رات واليتائج المالية وأنشطة ا

 الحساهات الخارجيين.

 

 المقــدمــة

هـ الم افق 18/9/1427هتاريخ   60شركة ساب للتكافل ه  شركة سع دية مساهمة مأسست هم جب المرس م الملك  روم م/

هـ الم افق 27/4/1428(  هتاريخ 108ية األول  هعد صدور القرار ال زارل روم )م. وود هاشرت الشركة سيتفا المال11/10/2006

تجارل روم السجل الم هالم افقة عل  مأسيس الشركة. ومعمل الشركة ف  المملكة العرهية السع دية هم جب 15/5/2007

 5/20079ه  السع دل روم م، ومرخيص مؤسسة اليقد العر6/6/2007هـ الم افق 20/05/1428هتاريخ صادر ال 1010234032

الذل  و للحماية واالدخار والتأمين العام،م، والذل يخ ل الشركة ممارسة أنشطة التأمين 11/9/2007هـ الم افق 29/8/1428وماريخ 

 م لمدة ثالث سي ات.03/05/2019 هـ الم افق28/08/1440 مم مجديده اعتراراً من

رياالت سع دية  10سفماً هقيمة اسمية وودرها  34,000,000 سع دل مقسم إل  لاير 340,000,000يرلغ رأس مال الشركة المدف ع  

سفماً  22,100,000، هعدد HSBCللسفم ال احد. وود اكتتب المساهم ن المؤسس ن الريك السع دل الرريطان  )ساب( ومجم عة 

سفماً وممثل نسرة  11,900,000ة وودرها من رأس مال الشركة، ومم طرح األسفم المترقي %65مقاهل اشتراكات نقدية ويمثل ذلك 

م حت  17/3/2007هـ الم افق 27/2/1428من رأس مال الشركة لإلكتتاب العام من خالل طرح أول  إستمر خالل الفترة من  35%

رياالت سع دية للسفم ال احد، والحقاً من خالل إصدار حق ق  10م هسعر عرض وودره 26/3/2007هـ الم افق 8/3/1428

هـ 24/8/1430لاير سع دل خالل الفترة من  12.50م  هسعر 8/8/2009هـ الم افق 17/8/1430مين المسجلين كما ف  للمساه

 م. 26/8/2009هـ 5/9/1430م إل  15/8/2009

والشركات التاهعة لفا الرغرة ف  هيع حصتفم الممل كة لفم والت  مرلغ  HSBCم أهدى الشريك مجم عة 2017أغسطس  20وهتاريخ 

لريك السع دل الرريطان  )ساب(، وود أعلن الريك اس مال الشركة لصالح أمن إجمال  ر %32.5سفم أل ما نسرتا  11,050,000

 م.20/08/2017والشركة للجمف ر عن هذه الرغرة خالل م وع مداول هتاريخ 

يك لصفقة شراء كامل حصص أعلن كل من الريك السع دل الرريطان  )ساب( والشركة عن إممام الر م2017ن فمرر  23وهتاريخ 

م، وذلك هعد 2017ن فمرر  23هـ الم افق 1439رهيع األول  05ف  أسفم شركة ساب للتكافل هتاريخ ي م الثالثاء  HSBCمجم عة 

ح حص ل الريك عل  م افقة الجمعية العامة العادية للريك والم افقات اإلشرافية الالزمة، ومن أن مس ية ثمن الشراء ستتم وفقاً لل ائ

 واإلجراءات ذات العالوة.

سفم من اسفم الشركة الرالغ عددها  22,100,000وهإممام هذه الصفقة، فقد اصرح الريك السع دل الرريطان  )ساب( يملك مامجم عا 

من رأس مال ساب للتكافل، وود مم هعد الحص ل عل  م افقة الجفات اإلشرافية معديل اليظام  %65سفم ال ما نسرتا  34,000,000

يياير  09االساس  للشركة هما يعكس هذا األمر والذل جرى عرضا عل  الجمعية العامة غير العادية للشركة الت  عقدت هتاريخ 

 م. 2018

 حتياجاتامقدم ساب للتكافل مجم عة واسعة من ميتجات الحماية العائلية والحماية العامة المت افقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية لتف  ه

األفراد والشركات، وممارس الشركة أعمالفا وأنشطتفا ف  المملكة العرهية السع دية، وليس لفا أل نشاط أو مؤسسات أو  عمالئفا من

 شركات ماهعة ميشأة أو مسجلة، كما أن الشركة ال ممارس أل أنشطة خارج المملكة العرهية السع دية.

قد شفدت شركة ساب للتكافل نم اً مت ازناً ميذ أن هاشرت عمليامفا ولك نفا من هين أوائل الشركات الت  مم مرخيصفا ف  الس ق، ف

وأصرحت ف  م وع يمكيفا من م اصلة هذا اليم  اعتماداً عل  اآلفاق اإليجاهية عل  المدى الط يل لقطاع التأمين ف  المملكة العرهية 

مع أحكام الشريعة اإلسالمية فإن الشركة ف  م وف  السع دية. ومع مزايد اليم  ف  الس ق وازدياد ال ع  هحل ل التأمين المت افقة

 مرض  هما يمكيفا من زيادة ودرمفا التيافسية وهالتال  زيادة حض رها ف  الس ق وم سيع نطاق أعمالفا وأنشطتفا.
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 أهم التطورات خالل العام .1

 التطورات الرئيسية

، هما ف  ذلك إعادة 2030مطريق المرادرات ذات الصلة هرؤية تكافل جف دها عل  للمماشياً مع استراميجية الشركة، كرست شركة ساب 

مفيئة الريية التيظيمية والخدمات والميتجات المطروحة للعمالء، ويأم  ذلك ف  سريل مط ير أطر التعاون وضمان انسياهية األعمال 

 تلرية احتياجات العمالء المتزايدة.المشتركة مع هيك ساب والت  مفدف إل  محقيق المرادرات الرومية االستراميجية الضرورية ل

م هإضافة ميتج اإلدخار الميسر إل  وائمة ميتجامفا هفدف مساعدة 2018تكافل خالل العام للوف  ذلك السياق، هادرت شركة ساب 

 . 2030رؤية العمالء عل  التخطيط المال  ط يل األجل لمدخرامفم، مما يمثل أداة هامة من أدوات هرنامج مط ير القطاع المال  ضمن 

الشركة اهتماماً هالغاً هتحسين الريئة التيظيمية، والتركيز كحد أدن  عل  ملرية المعايير المطل هة للعمل ف  الس ق ، حيث مم  كما مردل 

لية وفيما إنجاز الكثير من المفام من أجل معزيز أطر عمل الشركة فيما يتعلق هإدارة المخاطر والح كمة وااللتزام همكافحة الجرائم الما

 .يخص أيضاً رعاية العمالء ومتطلرات إطار األمن السيرران 

 تأهيل الموظفين . 2

عل  مط ير الم ارد الرشرية من خرالل حرث المر نفين علر  متاهعرة الدراسرات العلميرة والمرؤهالت  2018حرصت الشركة خالل العام 

واختررار  LOMAفادات الترأمين المفييرة ودهلر م الترأمين وشرفادات شر المعتمدة الت  متياسرب مرع التطر رات الدائمرة لفييرات العمرل مثرل 

 أساسيات التأمين وشفادات إدارة التأمين. 

ة واإلدارة هاإلضافة إلر  الرررامج التدريريرة الخاصرة هرإدارات الشرركة المختلفرة كرإدارة المخراطر وإدارة اإللترزام وإدارة المر ارد الرشرري

المرؤممرات وور  العمرل داخرل المملكرة وخارجفرا هفردف إكسراب الم نرف خرررات فييرة  هيفا حض ر عدد من ميسر. فضالً عن المالية

 مطريقية وإستكشاف أحدث اإلمجاهات وأفضل الممارسات ف  المجاالت المختلفة.

 إستراتيجية العمل  .3

م اصرلة اإلسرتثمار فر  الرييرة  وهررامج مالئرم األفرراد والشرركات وورد محقرق ذلرك مرن خراللعل  مقديم خدمات  معمل شركة ساب للتكافل

ميجية للتأمين الريك . ومفدف نطاوات العمل الرئيسرية فر  سراب للتكافرل إلر  معزيرز االتحتية األساسية للعمل ف  مختلف المجاالت اإلستر

خررالل مقررديم الخرردمات الماليررة الترر  مقرردمفا إدارات الخرردمات الشخصررية وإدارة الثررروات والخرردمات المصرررفية التجاريررة هريررك سرراب مررن 

  خدمات مكافل مت افقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

 . الخطط المستقبلية4

 :تضمنت الخصائص الرئيسية للخطة على البنود التالية

  المقدم الرائد لحل ل التامين اإلدخارل المرمرط هإدارة الثروات الشخصية هالمملكة العرهية السع دية  للتكافلأن مصرح شركة ساب

 وي ات وفروع هيك ساب من خالل 

 الحفان عل  مركز الريادة ف  س ق التكافل العائل  هالمملكة العرهية السع دية 

 إستمرار اإلستثمار ف  التقيية والقي ات الرومية لتعزيز مجرهة العمالء 

 ع دل ف  الحث عل  اإلستمرار ف  م عية المجتمع هأهمية هرامج اإلدخار المركر وذلك ف  سياق جف د مؤسسة اليقد العره  الس

 معزيز ثقافة اإلدخار المال  المركر هالمجتمع السع دل

  ف  هيك ساب التكافلمشكيل فريق عالوات متخصص إلدارة حساهات 

 مين وطاع األعمال وحماية الم نفينأمعزيز الخدمات التجارية هحل ل مرتكرة لت 

  الء هشكل ميصف وأيضاً هالق اعد واألنظمة وحماية سرية المعل ماتوالمتمثلة ف  معاملة العم للتكافلاإللتزام التام همعايير ساب 

 التركيز المستمر عل  فعالية العمليات وأيضاً الفعالية التيظيمية للشركة 
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  إطالق ميتج الرعاية المرسط والذل س ف يتم هيعا من خالل م وع الشركة عل  شركة اإلنترنت، هاإلضافة إل  ميتجات جديدة مثل

 وذلك هعد إستكمال الم افقات الالزمة من مؤسسة اليقد العره  السع دل مان التجارل و هرنامج اإلدخار للمجم عةهرنامج اإلئت

 الحفان عل  نفج استراميج  محافظ إلدارة المخاطر 

  مع ل ائح مؤسسة اليقد العره  السع دل شياً الجريمة المالية مممكافحة امعزيز و مق ية ض اهط 

 ن هفا وميميتفا من خالل ك نفا أفضل مكان للعملجذب الم اهب واالحتفا 

 قطاعات العمل الرئيسية .5

وفقاً للرررامج التر  مقردمفا الشرركة وذلرك وفقراً  ول  وفقاً لعمالء الشركة والثانيةمصيف وطاعات العمل الرئيسية هالشركة ال  فئتين، األ

 لما يل   

 األفراد (أ

المصممة أصالً من أجل ال فاء هإحتياجات العمالء المتعلقة همتطلرات االدخار من العائل   التكافلمركز الشركة عل  مقديم ميتجات 

أجل معليم األهياء أو من أجل م فير مقاعد مريح أو هغرض اإلستثمار. وميط ل هذه الررامج عل  عيصرل اإلدخار والحماية ألفراد 

ت يامفا والح ادث الشخصية العام فت فر مغطية للميازل ومح التكافلأما ميتجات  .الدائم ف  حالة ال فاة أو العجز عائلة المشترك

 والسفر.

 الشركات (ب

وانقطاع  عل  مقديم نطاق واسع من هرامج حماية األعمال كالشحن الرحرل والحريق والممتلكات وكافة المخاطر الشركةمركز 

مصممة للشركات الصغيرة والمت سطة، كما األعمال والمسئ لية العامة ودي ن المجم عة وعروض الخدمات المصرفية التجارية ال

م فر ميتجات ميافع م نف  الشركات من خالل هرامج حماية المجم عات ف  حالة ال فاة أو العجز الدائم او حاالت الح ادث 

 .السمح هللا الشخصيا للم نف

 إدارة المخاطر

نطاق محمل المخاطر المعتمرد لردى الشرركة. ومعتمرد م اصل شركة ساب للتكافل إدارة مخاطرها هطريقة حذرة وفعالة هالت افق مع 

لسراب مكافرل المرييرا  استراميجية المخاطر وسياسية ادارة المخاطر واالجراءات فعالية إدارة المخاطر ف  شركة ساب للتكافل عل 

المخراطر الصرادر عرن لل ائح واألنظمة الصادرة عن مؤسسة اليقد العرهر  السرع دل و االطرار اإلشرراف  المرير  علر  مقيريم   وفقا

 مؤسسة اليقد العره  السع دل و كذلك أفضل الممارسات الدولية إلدارة المخاطر.  

وغير مشغيلية هما ف  ذلك كافة ج انب المخاطر ذات العالوة هأعمال التكافل.  ةدارة المخاطر مخاطر مشغيليإومغط  سياسة 

ق عمل  مستمر، استراو ، يطرق من خالل أعمال ساب للتكافل، وعرر ومعتمد ساب للتكافل نظاما ًرسميًا إلدارة المخاطر هيطا

اإلجراءات المعتمدة لديفا.وود انشأت الشركة هيكالً ميظيمياً متماسكاً داخل الشركة من أجل محديد ومقييم ومراورة كافة أن اع 

اإلدارة واللجان الميرثقة عيا عل   المخاطرهفعالية و استراويا. ومملك شركة ساب للتكافل هيكل ح كمة راسخ، ويجتمع مجلس

 أساس رهع سي ل لممارسة ومطريق مسؤوليات االشراف و االرشاد عل  ادارة اعمال الشركة. 

 حوكمة المخاطر

ف  الفيكل التيظيم  مراورة متجل  ح كمة ادارة المخاطر ف  ساب للتكافل عرر مجم عة من السياسات و االجراءات و ض اهط ال

المخاطر ف  ور ل المخاطر المحتسرة عل   ف  محملفلسفة الشركة  و معتمدفز لتحقيق االهداف االستراميجة. للشركة والذل يح

و دراية هما يتياسب مع رغرة الشركة ف  المخاطرة و الخطة االستراميجية المعتمدة والم افق عليفا من ورل مجلس االدارة. 

ص ل والس ق و االئتمان و السي لة والعملة ر العم لة و ادارة مخاطر االمتعرض الشركة لمخاطر التكافل وإعادة التكافل و سع

إدارة المخاطر ه  الرواهة المركزية لمجلس اإلدارة الت  المخاطر التشغيلية. و مخاطر عدم التقيد همرادلء الشريعا اإلسالمية و

 داف الشركة المحددة. م فر الت جيا والم افقات الالزمة لالستراميجيات والسياسات من أجل محقيق أه
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 إدارة المخاطر -تضارب المصالح 

مجلس اإلدارة التأكد من أن معامالت األطراف ذات الصلة متم هإنصاف وهدون مفضيل ويتم اإلفصاح عيفا ف  ض ء  يق م

 صد وحصرور معرفة متم هحيث العالوة ذات معامالت االطراف ومحدد ميظم سياسة وود ط ر المجلس. اإلشرافية التعليمات

 .عليفا الم افق غير عليفا والعمليات الم افق والعمليات التعامالت

دون مأخير، إذا كان هذا العقد أو ح للجمف ر عن هذا التعامل اهاإلفص، لتعاود أو التعامل مع طرف ذل صلةالشركة عيد ا ومق م

  سي ية. المالية للق ائم ال مراجعةمن إجمال  إيرادات الشركة وفقًا آلخر  ٪1المعاملة يساول أو يتجاوز 

 هيكل إدارة المخاطر

و مشمل المخاطر الت  دارمفا. إمم انشاء هيكل ميظيم  متماسك داخل ساب مكافل من اجل محديد ومقييم و مراورة المخاطر و

  اآلم   دارة المخاطرإدارمفا من ورل إالشركة و طريقة مقليص هذه المخاطر و م اجا

 أ (  مخاطر التكافل

جفات المتعاود معفا هشأن أحداث التكافل الت  مزيد عن الت وعات. المطالرات الفعلية المستحقة لل ل المخاطر المتعلقة هتجاوزممث

يتم مراورة مخاطر التكافل هانتظام لغ المطالرات أكثر مما ه  مت وع. وويمكن أن يحدث ذلك هسرب مكرار المطالرات أو أن مرا

 مست يامفا ضمن الحدود المت وعة. أنمن ورل الشركة للتأكد من 

المخاطر وذلك هتي يع مخاطر الخسائر عل  المحافظ الكررى من عق د التأمين حيث أن المحافظ األكثر مي عا  يتم الحد منو

المخاطر عن طريق اإلختيار  الحد منيتم كذلك ستك ن أول مأثيرا هالتغير ف  أل جزء من المحفظة وهاليتائج غير المت وعة، 

 لتطريق الحذر إلستراميجية التأمين والتعليمات المتعلقة هفا وهاستخدام مرميرات إعادة التكافل.وا

وهالتال  فإنفا  وهالرغم من وج د مرميرات إعادة مأمين لدى الشركة، فإنفا غير معفاة من إلتزامامفا المراشرة مجاه حملة ال ثائق

التأمين من ال فاء  لن المسيدة وذلك هقدر عدم ممكن أل من معيدتمان هشأن عمليات إعادة التأميئمتعرض لمخاطر اإل

 هم جب مرميرات إعادة التكافل. مفامهإلتزام

متري  فلسفة متحفظة ف  ما  مع الفدف هت فير الضمان من الدرجة األول  والرهحية المستمرة للمساهمين، فإن الشركة مماشياً و 

 التكافل.كتتاب المخاطر ومرميب هرامج إعادة إيتعلق ه

 ومتركز المخاطر الياجمة عن عق د التكافل هشكل رئيس  داخل حدود المملكة العرهية السع دية.

 التكافل العائلي

يتم و .  مشترك أو للمؤمن لاهاليسرة للتكافل العائل  لألفراد، متمثل المخاطر الرئيسية ف  ال فاة والعجز )الدائم أو المؤوت( لل

 فصاحهياك مست يات مختلفة للتغطية مشتمل عل  اإلو المعالم. ل إستراميجية مأمين فعالة ومحددة إدارة هذه المخاطر من خال

عن الصحة الجيدة، وإجراء استريان طر ، والحص ل عل  مقارير من األخصائيين / االستشاريين وإجراء فح صات طرية 

ت ى المعيشة واألخطار المفيية للتأكد من درجة المخاطر شاملة. كما مق م الشركة هإجراءات االكتتاب عل  الحماية المالية ومس

 المؤمن عليفا، وإذا كان من الممكن مصييففا كـ "حياة عادية".

معترر مخاطر و. للمشتركهاليسرة للتكافل العائل  للمجم عات، متمثل المخاطر الرئيسية ف  ال فاة والعجز )الدائم أو المؤوت( 

لدى الشركة إستراميجية مامين واضحة المعالم ومثل م اجد الم نفين ف  أماكن العمل.  ال فاة مركرة هسرب مركز المخاطر

ضمان الحص ل عل  مقارير وعن الصحة الجيدة، وإجراء استريان طر   فصاحوهياك مست يات مختلفة للتغطية مشتمل عل  اإل

هدراسة طريعة العمل الذل مق م ها  من األخصائيين / االستشاريين، وإجراء فح صات طرية شاملة. كما مق م الشركة

 المجم عة، وحجم المجم عة، والسكان حسب الميطقة الجغرافية، والخلفية الثقافية، والعمالة اليدوية / غير اليدوية. 
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نتيجة  . وهذا يحم  الشركة من أية آثار عكسيةتكافلالهم جب مرميرات إعادة  يتم حماية محفظة التكافل العائل  لألفراد والمجم عاتو

 لل فاة / العجز. 

 التكافل العام 

مق م الشركة هإصدار وثائق مكافل عام وصيرة األجل والت  يت وع أن ييتج عيفا مطالرات وصيرة األجل فقط، وهالتال  فإنا من غير 

ل الميتجات الرئيسية ما مشموالمحتمل أن ييتج عيفا مغيرات هامة ف  االحتياطيات. وهذا يساعد ف  التقليل من مخاطر التكافل العام. 

 يل  

 كافة مخاطر الممتلكات، ومخاطر الحريق والحوادث الشخصية 

مق م الشركة هإصدار وهاليسرة لعق د التكافل المتعلقة هالممتلكات، متمثل المخاطر الرئيسية ف  اندالع الحرائق والت وف عن العمل. 

 إجراءات أخرى للسالمة.وثائق فقط لممتلكات محت ل عل  معدات للكشف عن الحريق و
 
معترر مكلفة إعادة هياء الممتلكات والقيام ويتم إصدار هذه العق د هالرج ع إل  ويمة االستردال للممتلكات ومحت يامفا المؤمن عليفا. و

مؤثر عل  حجم  هاستردال المحت يات وال وت المطل ب إلعادة هدء العمليات الت  مؤدل إل  م وف العمل همثاهة الع امل الرئيسية الت 

 مطالرات.لدى الشركة مغطية إعادة مكافل عل  هذه األضرار وذلك ل ضع حد للخسائر المتعلقة هالوالمطالرة. 
 
لدى وهاليسرة لعق د مكافل الح ادث الشخصية، فتتمثل المخاطر األساسية هالح ادث الشخصية الت  ود مصيب حامل  وثائق التكافل. و

 حد للخسائر المتعلقة هالمطالرات. هم جب امفاوية مأمين فائض الخسارة وذلك ل ضعالشركة مغطية إعادة مكافل 

 الشحن البحري

هاليسرة لررنامج مكافل الشحن الرحرل، متمثل المخاطر الرئيسية ف  فقدان أو وو ع أضرار عل  السفن وكذلك الح ادث الت  ييتج عيفا 

 فقدان الرضاعة المشح نة هشكل جزئ  أو كل . 

 

مق م الشركة و ثل إستراميجية التكافل للشحن الرحرل ف  التأكد من مي ع وثائق التأمين هحيث مغط  الشحن والسفن وخط ط الشحن.متمو

 من الخسائر الياجمة عن المطالرات.هإعادة التكافل وذلك للحد 

 تكرر وحجم المطالبات

، اإلوتصاديةل الك ارث الطريعية والفيضانات، والك ارث الريئية وايمكن أن متأثر مكرار وحجم المطالرات ه اسطة العديد من الع امل مث

مق م الشركة هإدارة هذه المخاطر من خالل وواضطراهات الغالف الج ل، ومركيز المخاطر، وأعمال الشغب المدن  وما إل  ذلك. 

 مرميرات إعادة التأمين.حدت الشركة معرضفا ألحداث الشغب والك ارث عن طريق استخدام والتداهير المريية أعاله. 

استخدام مرميرات اعادة التامين من اجل و عق د معيية ،حددت الشركة مخاطرها من خالل فرض اوص  مرالغ للمطالرات عل  وكذلك 

 الياجمة عن الفيضانات(. واألضرار لزالزل وااألعاصير الحد من التعرض لالحداث الكارثية هطريعتفا ) 

لتأمين وإعادة التأمين ه  الحد من التعرض للك ارث هياًء عل  رغرة الشركة للمخاطر و وفقًا لما يقرره إن الغرض من استراميجيات ا

ملي ن لاير سع دل  136يتمثل الفدف العام حاليًا ف  الحد من مأثير حدث كارث  واحد، ف  حالة مأمين المجم عات ومجلس اإلدارة. 

 ملي ن لاير سع دل(. 346من حق ق المساهمين مايعادل ) ٪40، والت  مقارب ملي ن لاير سع دل  1وف  حالة مأمين األفراد 

 ود يقرر مجلس اإلدارة زيادة أو مقليل الحد األوص  المسم ح ها هياًء عل  نروف الس ق وع امل أخرى.
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 تركز أخطار التكافل

يعترر المري  المحدد  لخطر الحريق والممتلكات مق م الشركة همراورة مركز أخطار التكافل هشكل أساس  حسب وطاع األعمال. وهاليسرة

، . وهالمثل لخطر الشحن الرحرلم إعترارها جميعاً مكاناً واحداً وما يجاوره من المران  الت  من الممكن أن متأثر ه اوعة مطالرة واحدة فيت

مق م الشركة هتقييم مركيز والمخاطر.  فإن المخاطر المتعددة المشم لة ف  رحلة سفيية واحدة معترر كخطر واحد أثياء مقييم مركيز

مست يات مقر لة للشركة. ليس لدى ل ال ص لللحد من  أمينالتعرض لمخاطر التكافل الفردية والتراكمية ومضع سياستفا ف  إعادة الت

ائمة و ي ضح الجدول مركيز المطالرات الق كما. 2017و  2018ديسمرر  31الشركة أل مركيز ج هرل لمخاطر التكافل كما ف  

 االشتراكات غير المكتسرة وفقاً لقطاعات األعمال ف  ماريخ إعداد الق ائم المالية 

 

م ) المبالغ بأالف الرياالت 2017

 السعودية(

-مطالبات قيد التسوية

 احتياطات اجمالي

–مطالبات التسوية 

 ت صافياحتياطا

اجمالي 

االشتراكات غير 

 المكتسبة

 صافي االشتراكات غير المكتسبة

 - - 1,643 2,081 مكافل عائل  لألفراد

 1,030 1,616 13,082 57,278 مكافل عائل  للمجم عات

 2,557 12,773 2,722 24,170 مكافل عام

 3,587 14,389 17,447 83,529 المجم ع

 

 في تقدير مبالغ المطالبات المستقبلية مصادر عدم اليقين

يتم، يتعلق المصدر الرئيس  لعدم التأكد من التقدير ف  ماريخ هيان المركز المال  هتقييم المطالرات المعلقة، س اء مم اإلهالغ عيفا أم لم 

المطالرات المستقرلية مط ر ات ه  أن ويشمل مكاليف مس ية المطالرات المت وعة. إن االفتراض الرئيس  الذل يستيد إليا مقدير االلتزام

مكاليف المطالرة ومكاليف يتضمن ذلك االفتراضات المتعلقة همت سط والمطالرات الساهقة. لتط رللشركة س ف يترع نمطًا مشاهفًا 

إنطراق ى عدم يتم استخدام أحكام ن عية إضافية لتقييم مد. معالجة المطالرات وع امل مضخم المطالرة وأروام المطالرة لكل سية

من  لمرة واحدة؛ التغيرات ف  ع امل الس ق مثل الم وف العام حصل الساهقة ف  المستقرل، عل  سريل المثال  حدث ت جفاتال

يستخدم ووإجراءات معالجة المطالرات.   ثيقةوكذلك الع امل الداخلية مثل مزيج المحفظة وشروط ال المطالرة  الظروف االوتصادية،

 ات القضائية والتشريعات الحك مية والت  مؤثر عل  مثل هذه التقديرات.ييم مدى مأثير الع امل الخارجية مثل القرارالحكم كذلك لتق

لمرالغ المستحقة لحامل  وثائق التأمين الياشئة عن المطالرات المقدمة هم جب ويك ن عل  عامق االدارة عمل مقدير ج هرل عل  ا

، من التحكيم وعدم اليقينت هالضرورة إل  افتراضات ح ل عدة ع امل متضمن درجات متفاومة مستيد هذه التقديراوعق د التكافل. 

 . مقدير المطل هات وود مختلف اليتائج الفعلية عن مقديرات اإلدارة مما يؤدل إل  مغييرات مستقرلية ف 

 حساسية المطالبات

، ففذه المرالغ غير مؤكدة وود ف  نفاية السية صحيحة. ومع ذلك مين القائمةهم جب عق د التأ عتقد الشركة أن التزامات المطالراتم

التزامات مطالرات التأمين حساسة لمختلف إن المالية.  الق ائممختلف المدف عات الفعلية عن التزامات المطالرات الميص ص عليفا ف  

 تشريعية أو عدم اليقين ف  عملية التقدير.مثل التغييرات ال شكل محددهمن الممكن محديد مدى حساسية متغير  وليساالفتراضات. 

 عل  صاف  نتيجة االكتتاب عل  اليح  التال  ود يؤثر، غيير االفتراض  ف  نسرة المطالرة، وصاف  إعادة التأمينالت

م ) المبالغ بأالف 2018  

 الرياالت السعودية(

-مطالبات قيد التسوية

 احتياطات اجمالي

–مطالبات التسوية 

 احتياطات صافي

اجمالي االشتراكات 

 غير المكتسبة
 صافي االشتراكات غير المكتسبة

 - - 1,059 1,285 مكافل عائل  لألفراد

 946 1,431 8,554 38,040 مكافل عائل  للمجم عات

 1,650 8,134 3,843 31,861 مكافل عام

 2,596 9,565 13,456 71,186 المجم ع
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 في صافي المطالبات المتكبدة على صافي الدخل %10 -اثر تغيير +|
2018 2017 

 المبالغ بأالف الرياالت السعودية

 10 42 عائل  لالفراد مكافل

 141 280 الشحن الرحرل

 46 20 مكافل عائل  للمجم عات

 1,093 1,149 مكافل عام

 المطالباتحركة 

يعكس الجدول أدناه، المطالرات المتراكمة المتكردة لكل سية من سي ات الح ادث المتعاورة هتاريخ كل وائمة مركز مال  هما ف  ذلك 

 يخا. الدفعات المتراكمة حت  مار

مسع  الشركة إل  االحتفان هاحتياطيات وإن مط ر التزامات التكافل ي فر مقياساً لمقدرة الشركة عل  مقدير القيمة اليفائية للمطالرات. 

 كافية متعلق هعمليات التكافل وذلك لم اجفة التط رات السلرية للمطالرات المستقرلية، وكلما مط رت المطالرة وأصرحت التكلفة اليفائية

للمطالرة أكثر مأكيداً، فإن التط رات السلرية ستيتف  مما يترمب عل  ذلك إلغاء جزء من االحتياطيات المجيرة ف  سي ات الح ادث 

الساهقة. ولالحتفان هاحتياطيات كافية، ستق م الشركة هتح يل مرالغ االحتياطيات المعك سة ف  سي ات ساهقة إل  احتياطيات الح ادث 

 حيث أن مط ر المطالرات سيك ن أول درجة وهياك عدم مأكد أكرر من التكلفة اليفائية للمطالرات.  للسي ات الحالية

 )المرالغ هاالف الرياالت السع دية (جدول حركة المطالبات

   المجم ع   2018   2017   6201   5201   2014   وما قبلها 2013   سنة الحادث
                        تقدير خسائر المطالبة النهائية

 54,787   54,787   63,579   63,245   51,118   45,350   193,706   ة الحادثفي نهاية سن -
 48,474   -   48,474   57,030   47,611   44,884   177,519   بعد سنة -
 54,691   -   -   54,691   45,029   44,471   171,977   بعد سنتين -
 44,204   -   -   -   44,204   44,471   175,313   بعد ثالث سنوات -
 44,470   -   -   -   -   44,470   155,452   بعد أربع سنوات -
 154,767   -   -   -   -   -   154,767   بعد خمس سنوات -

 401,392   54,787   48,474   54,691   44,204   44,470   154,767   التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة
 355,102   27,272   46,243   51,067   43,512   43,440   143,568   المدفوعات المتراكمة حتى اآلن

 46,290   27,516   2,230   3,624   692   1,030   11,198   احتياطيات المطالبات قيد التسوية

 24,896                     إضافة: متكبدة وغير مبلغ عنها واحتياطيات أخرى
 71,186                     المطلوبات المعترف بها في قائمة المركز المالي

   المجموع   2017   2016   2015   2014   2013   وما قبلها 2012   سنة الحادث
                        تقدير خسائر المطالبة النهائية

 63,577 63,577 63,245 51,118 45,350 34,354 159,352   في نهاية سنة الحادث -
 57,030 -         57,030 47,611 44,884 38,410 139,109   بعد سنة -
 45,029 -         -         45,029 44,471 36,798 135,179   بعد سنتين -
 44,471 -         -         -          44,471 36,503 138,810   بعد ثالث سنوات -
 36,503 -         -         -          -  36,503 118,949   بعد أربع سنوات -
 118,264 -          -         -          - -   118,264   بعد خمس سنوات -

 364,873 63,577 57,030 45,029 44,471 36,503 118,264   التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة
 309,764 33,915 45,651 43,189 43,441 25,304 118,264   المدفوعات المتراكمة حتى اآلن

 55,109 29,662 11,379 1,840 1,030 11,198 -   احتياطيات المطالبات قيد التسوية
 28,420         إضافة: متكبدة وغير مبلغ عنها واحتياطيات أخرى

 83,529                لمركز الماليالمطلوبات المعترف بها في قائمة ا
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 ب(  مخاطر إعادة التكافل

اليامجة عن المطالرات مق م الشركة هإهرام امفاويات إعادة مكافل لدى أطراف أخرى وذلك لتقليل معرضفا للمخاطر المالية المحتملة 

المحتملة الت  ود ميشأ عن المخاطر الكريرة  هذه الترميرات مؤمن مي ع أكثر ف  األعمال ومسمح لإلدارة همراورة الخسائروالكررى. 

يتم جزء كرير من عمليات إعادة التكافل هم جب امفاويات إعادة مكافل، وعق د ونم  إضاف .  ومعزز من ودرة الشركة ف  الحص ل عل 

 إعادة مكافل اختيارية، وإعادة مكافل فائض الخسارة. 

متحفظة ف  ما  استراميجية  والرهحية المستمرة للمساهمين، فان الشركة متري  مماشيا مع الفدف هت فير الضمان من الدرجة األولو

 يتعلق هاكتتاب المخاطر ومرميب هرامج إعادة التكافل.

عالوة عل  ذلك، ولتقليل معرضفا لخسائر كريرة نتيجة إعسار شركات إعادة التكافل، مق م الشركة هتقييم ال ضع المال  لمعيدل التأمين 

 ميظروركيز عل  مخاطر االئتمان الياشئة عن أواليم جغرافية مماثلة واألنشطة أو الخصائص االوتصادية لمعيدل التكافل. ومتاهعة الت

 مع معيدل مأمين هتصييف ائتمان  عال .لتعاملفا يجة نتعل  أنفا مخاطر غير ج هرية،  مخاطر إعادة التكافلال  الشركة 

الشركة من التزامامفا مجاه حملة ال ثائق و نتيجة لذلك فان الشركة مرق  مسؤولة عن جزء من  إن عق د اعادة التكافل المسيدة ال معف 

 المطالرات محت التس ية المعاد مكافلفا للحد الذل يعجز معيد التكافل عن ال فاء هالتزاماما هم جب امفاوية إعادة التكافل.

 معدالت العمولةج (  مخاطر 

مخاطر معدل العم لة عل  الشركة ه  مخاطر إن . لمخاطر أسعار العم لة لية ولديفا ودائع مخضعمستثمر الشركة ف  األوراق الما

محدودة همراورة  وه التغيرات ف  معدالت العم لة مما يقلل من العائد اإلجمال  عل  األوراق المالية الت  محمل معدل العم لة الثاهت. 

 ال ي جد لدى الشركة مركيز كرير لمخاطر معدل العم لة.وت سعر الصرف العائم. التغيرات ف  معدالت العم لة واالستثمار ف  أدوا

 ميشأ مخاطر معدل العم لة من احتمال مأثير التغيرات ف  معدالت العم لة عل  الرهحية المستقرلية أو القيم العادلة لألدوات المالية.و

قاء جميع المتغيرات األخرى ثاهتة، عل  رهح الشركة لسية ، مع هتف  أسعار العم الالمت وعة  التغيراتإن حساسية الدخل ه  مأثير 

نقطة أساس ف   30 . إن مغييراً إفتراضياً من2018ديسمرر  31المحتفظ هفا ف  سعر فائدة عائم ، هياًء عل  األص ل المالية ذات واحدة

ستؤثرعل  دخل  2018ديسمرر  31 ئم كما ف المعدل المرجح ألسعار العم الت، عل  أرصدة الم ج دات المالية ذات العائد العا

 ألف لاير سع دل( سي يًا. 902  2017ألف لاير سع دل ) 877العم الت هيح  

إن ودائع المراهحة وصيرة االجل مع الري ك وصك ك.  مراهحة ودائع ملكفا الشركة والمرمرطة هعم الت عل مشتمل االستثمارات الت  م
 لسي لة و مستحق خالل عام او أول.المحلية معترر استثمارات عالية ا

 

  
 أكثر من سنة أقل من سنة 

بدون عمولة 

 تحمل
 المجموع

 المبلغ بالريال 

   عمليات التأمين

2018 30,696 - - 30,696 

2017 15,040 - - 15,040 

          

         عمليات أصحاب المصلحة

2018 241,684 70,669 - 312,353 

2017 215,334 120,821 - 336,155 
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 د( مخاطر السوق وإدارة الموجودات والمطلوبات

القيمة الماليا المتداولة هالس ق او التدفقات اليقدية لالداه الماليا هسرب التغيرات ف  اسعار  لب فيفامتقلت  متمثل مخاطر الس ق هالمخاطر ا

فائدة الس ق ) أسعار ( ، ةرف العمالت االجيرية ) مخاطر العملمشتمل مخاطر الس ق عل  ثالثة ان اع من المخاطر  اسعار صوالس ق. 

 االخرى(.األسعار ر الس ق ) مخاطر ( و اسعاالفائدةمخاطر اسعار 

 إرشادات عامه: -

 عن واإلهالغ تزام هالسياسة إللمتم مراورة اوس ق للشركة. افل مقييم ومحديد مايشكل مخاطر المحدد سياسة مخاطر الس ق ف  ساب مك

تاكد من مالئمتفا للتغيرات المتعارف عليفا ف  متم مراجعة السياسة هانتظام  لل الشركة ف  مخاطرالات واالنتفاكات ال  لجية التعرض

 الس ق.  رمخاط هيئة

  و هيكلة وأن االص ل  محددينوذلك لضمان ان االص ل مدعم التزامات حامل  وثائق وضع مرادئ م جيفية لتخصيص االص ل، يتم

 محتفظ هفا لتقديم ايرادات ومكاسب لحملة ال ثائق الت  م افق م وعامفم.ظ حدود المحاف

  مضم نة وخيارات نقدية لمكافآت محدد الشركا معايير التي يع حسب ن ع االداة والميطقة الجغرافية، حيث متعرض الشركة

 .ومدف عات عيدما ميخفض اسعار الفائدة

 ل المثال، يسمح هالتح ط ف  مشتقات االسفم لتسفيل ادارة المحافظ أو لتقليل ) عل  سري هياك رواهة صارمة عل  انشطة التح ط

 .مخاطر االستثمار فقط(

 يتحمل حامل وثيقة التكافل استثمارية المرمرطة ه حداتال ثائق . وف  حالة استثمارية ه حدات مرمرطة مق م الشركة هإصدار وثائق ،

لحامل ال ثيقة. و هياء عل  رط هال حدات ألن ع ائد االستثمار المرمرط هال حدات يع د المرمالمتعلقة هاالستثمارستثمارية المخاطر اال

 فيما يتعلق هاالستثمارات المرمرطة هال حدات.  ةذلك المتعرض الشركة لمخاطر ج هري

ال المتاح. هييما مع رأس المسقة تهشكل عام عيد مست يات مدروسة وم يضمن مجلس إدارة الشركة الحفان عل  التعرض لمخاطر الس ق

 أعضاء، فإن مفمة إدارة المخاطر المتعلقة همخاطر الس ق ه  مسؤولية لالهداف االستراميجية هشكل واضح يعط  مجلس اإلدارة الت جية

 التغيرات المحتملة و المختلفة ف  نروف الس ق المتعلقة رهإعداد ميرؤات م ضح مأثيلجية االستثمار هشكل أساس . حيث مق م اللجية 

 لألوراق المالية.  مالئميتم مخفيف هذا الخطر من خالل االختيار الوهالتعرض للمخاطر. 

، متم مراورة الع امل  اق ذات الصلة. هاإلضافة إل  ذلكمحتفظ ساب مكافل همحفظة متي عة ومق م همراورة ميتظمة للتط رات ف  األس

 .صدرينحليل األداء التشغيل  والمال  للمالرئيسية الت  مؤثر عل  محركات س ق الصك ك ، هما ف  ذلك م

 .مشتمل مخاطر الس ق عل  ثالثة أن اع من المخاطر  مخاطر العمالت ومخاطر أسعار العم الت ومخاطر األسعار األخرى

  هـ( مخاطر عدم االلتزام بالشريعة اإلسالمية

هات التيظيمية و / أو األضرار الت  ملحق هساب مكافل نتيجة مخاطر عدم االلتزام هالشريعة اإلسالمية ه  مخاطر الخسارة المالية والعق 

عدم االلتزام هالت جيفات واإلرشادات والشروط الصادرة عن لجان ساب مكافل الشرعية فيما يتعلق هالتط ير والتيفيذ والتسليم. وحيث أن 

هياك مخاطر محتملة من أن ميتج ساب مكافل يمكن و اعد التكافل الخاصة هميتجات التكافل مفت حة أمام مفسيرات مختلفة ؛ وهالتال ، 

مفسيره عل  أنا غير مت افق مع مرئيات اللجان الشرعية األخرى. ولتخفيف ذلك، ضميت ساب مكافل أن أعضاء الجية الشرعية لديفم 

مخاطر األعمال الذل يتم مكانة عالية، ومم محديد مخاطرعدم االلتزام هالشريعة أيًضا عل  أنفا مخاطر مميزة معترف هفا ف  خرائط 

 مراورتا من خالل لجان الح كمة المياسرة )لجية إدارة المخاطر ، لجية مخاطر مجلس اإلدارة ، لجية المراجعة ومجلس االدارة(. 

 و(  مخاطر االئتمان 

الطرف اآلخر لخسارة مالية.  ممثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما عل  ال فاء هالتزاماما هشأن أداة مالية ما، مما يؤدل إل  مكرد

ترية هاليسرة لكافة فئات األدوات المالية المحتفظ هفا لدى الشركة، يمثل الحد األوص  لمخاطر االئتمان الت  متعرض لفا الشركة القيمة الدف

 المفصح عيفا ف  وائمة المركز المال . 

 ليل مخاطر االئتمان الت  متعرض لفا الشركة  فيما يل  هياناً هالسياسات واإلجراءات المترعة من ورل الشركة لتق
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  .لتقليل معرضفا للخسائر الكررى الياجمة عن إعسار شركات إعادة التكافل، مق م الشركة هتقييم ال ضع المال  لشركات إعادة التكافل

مست ى ائتمان  مقر ل، من  ومرعاً لذلك و كشرط مسرق، يجب أن يك ن األطراف الت  يتم إعادة التكافل لديفا مصيفة كحد أدن  ضمن

 حيث الضمان، هحيث يؤكد متانة وضعفا المال .

  مق م الشركة هإهرام امفاويات مكافل وإعادة مكافل فقط مع جفات معترف هفا وذات سمعة جيدة. ومكمن سياسة الشركة هأن يخضع كافة

ضافة إل  ذلك، يتم مراورة المرالغ المستحقة هم جب عق د العمالء الذين م د التعامل معفم للتحقق والدراسة من الياحية االئتمانية. إ

 التكافل وإعادة التكافل هص رة مستمرة لتقليل معرضفا لمخاطر عدم السداد. 

  مسع  الشركة للحد من مخاطر االئتمان المتعلقة هال كالء وال سطاء وذلك ه ضع حدود ائتمان لكل وسيط ووكيل ومراورة الذمم

 المديية القائمة. 

 ليس هياك حد أدن  لمخاطر االئتمان. ويتم االحتفان هاالرصدة اليقدية ، ب طريعة االستثمارات المحتفظ هفا حت  ماريخ االستحقاقحس

و شرة اليقدية لدى هي ك محلية معتمدة من اإلدارة. ومرعاً لذلك وكشرط مسرق، يجب أن مك ن الري ك الت  م دع لديفا اليقدية وشرا 

 أنفا ذات مست ى ائتمان  عال ، لتأكيد متانة وضعفا المال . اليقدية مصيفة عل  
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 يعكس الجدول أدناه الحد األوص  لمخاطر االئتمان لري د ذات صلة ف  وائمة المركز المال  
 

 

 

2018 
 بآالف الرياالت السعودية

 المساهمين  عمليات التكافل 

 -  12,650 اشتراكات تكافل مستحقة، صافي

 -  57,730 حصة معيدي التكافل من المطالبات قيد التسوية

 194,312  49,707 النقد وما يماثله

 120,899  - استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

 34,000  - وديعة نظامية

 -  440 مدينون آخرون

 120,527  349,211 

 
 

2017 
 
 

 
 

 بآالف الرياالت السعودية
  

 المساهمين  عمليات التكافل 

 -  14,496 اشرتاكات تكافل مستحقة، صايف

 -  66,082 بات قيد التسويةحصة معيدي التكافل من املطال

 205,353  33,746 النقد وما مياثله

 137,864  - استثمارات مقتناة حىت تاريخ االستحقاق

 - وديعة نظامية
 

34,000 

 -  860 مدينون آخرون

 
115,184 

 
377,217 
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 ز(  مخاطر السيولة

وفيما يتعلق هالك ارث، هياك  ممثل مخاطر السي لة الصع هات الت  م اجففا الشركة ف  ال فاء هالتعفدات المتعلقة هاألدوات المالية.

 أيضاً مخاطر سي لة متعلق هالفرووات الزميية هين إجمال  التدفقات اليقدية الصادرة واإلستردادات المت وعة من معيدل التكافل. 
 

 فيما يل  هياناً هالسياسات واإلجراءات المترعة لتقليل مخاطر السي لة الت  متعرض لفا الشركة  

  مراورة مدى مع السي لة الت  متعرض لفا الشركة. أن يتم مق يم ومحديد أسراب مخاطر الخاصة هالشركة عل  ميص سياسة السي لة

 والسياسة هانتظام  اجعةيتم مروااللتزام هفذه السياسة، ويتم إهالغ لجية المخاطر هالمخالفات والمخاطر الت  يتم التعرض لفا. 

 مراورة التغيرات ف  هيئة المخاطر. 

 ومحفظة استحقاق الم ج دات وذلك لضمان م فر األم ال  هيكلة حدود المحفظة،دات هشأن م زيع الم ج دات، ووضع إرشا

 . شركةالكافية لل فاء هالتزامات ال

  وضع خطط مم يل طارئة مرين الحد األدن  من األم ال الالزمة لل فاء هالحاالت الطارئة ومريان األحداث الت  ميدرج ضمن هذه

 الخطط. 

 ن عق د إعادة مكافل فائض الخسارة المتعلقة هالك ارث نص صاً مسمح هالسحب الف رل لألم ال من أجل سداد المطالرات متضم

 وذلك ف  حالة زيادة الح ادث عن حجم معين. 

 الدارة و ستثمار التاهعة لمجلس او لجية اإلة مم اجراء دراسة إلدارة األص ل و المطل هات و مم مقديم نتائجفا ال  لجية االدار

 .مجلس االدارة

 

 جدول االستحقاقات 

وذلك عل  أساس االلتزامات  )الدارة مخاطر السي لة( يلخص الجدول أدناه م اريخ استحقاق الم ج دات المالية والمطل هات المالية

محدد م اريخ االستحقاق عل   اق. هاليسرة لمطل هات عق د التكافل وم ج دات إعادة التكافل ومحفظة االستحقالتعاودية المت وعة المترقية

أساس الت ويت الزمي  المقدر لصاف  التدفقات اليقدية الصادرة من مطل هات التكافل الت  مم إثرامفا. إن االلتزامات المرمرطة ه حدات 

رار المدف عات هم جب يتم اعتومعترر مستحقة الدفع أو واهلة للتح يل عيد الطلب، ومدرج ف  عم د "لغاية سية واحدة" من هذا التحليل. 

 إخطار وكأن اإلخطار ود مم مقديما ف راً. 
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---------------------------- 2018 --------------------------- 

 عمليات 

 التكافل
   المساهمين  

  أكثر من سية يصل إل   أكثر من سية يصل إل  

 المجم ع SAR’000 سية واحده المجم ع SAR’000 سية واحده 

 SAR’000  SAR’000 SAR’000  SAR’000 

       األصول

       -       -       - 352,115       - 352,115 األصول المالية المتاحة للبيع

األصول المالية المحتفظ بها حتى تاريخ 

 االستحقاق

-       -       -       50,230 70,669 120,899 

ة القبض وإعادة المساهمات المستحق

 التكافل،الصافي

12,650 -       12,650 -       -       -       

       -       -       - 57,730       - 57,730 حصة إعادة التكافل من المطالبات المعلقة

 194,312       - 194,312 49,707       - 49,707 النقد والنقد المعادل

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 472,202 -       472,202 244,542 70,669 315,211 

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 

       

       المطلوبات

       -       -       - 352,115       - 352,115 احتياطي ألنشطة التكافل

       -       -       - 71,186       - 71,186 إجمالي المطالبات المعلقة

       -       -       - 5,880       - 5,880 أرصدة إعادة التكافل المستحقة الدفع

 1,414       - 1,414 17,964       - 17,964 المستحقات والخصوم األخرى

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 447,145 -       447,145 1,414 -       1,414 

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 
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 ح(  مخاطر العمالت 

 اطر العمالت المخاطر اليامجة عن مذهذب ويمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات ف  أسعار الصرف األجير .ممثل مخ

مراوب اإلدارة التقلرات ف  أسعار صرف العمالت ومتصرف وفقًا ومتم معامالت الشركة أساًسا هالريال السع دل والدوالر األمريك . 

 ج هرية. لذلك ومعتقد أن مخاطر العمالت األجيرية ليست

 

 خ( المخاطر التشغيلية

المخاطر التشغيلية ه  مخاطر الخسارة المراشرة أو غير المراشرة الياجمة عن مجم عة متي عة من القضايا المرمرطة هالعمليات 

ن ع امل والتقيية والريية التحتية الداعمة لعمليات الشركة س اًء داخل الشركة أو خارجفا عيد مقدم  الخدمات للشركة، و كذلك م

---------------------------2017--------------------------- 

 المساهمين عمليات التكافل 

أكثر من  يصل إل   أكثر من سية يصل إل  

 سية

 

 المجم ع SAR’000 سية واحده المجم ع SAR’000 سية واحده

SAR’000  SAR’000 SAR’000  SAR’000 

       األصول

       -       -       - 381,037       - 381,037 األصول المالية المتاحة للبيع

 137,864 120,821 17,043       -       -       - األصول المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

المساهمات المستحقة القبض وإعادة 

 يالتكافل،الصاف

14,496 -       14,496 -       -       -       

       -       -       - 66,082       - 66,082 حصة إعادة التكافل من المطالبات المعلقة

 205,353       - 205,353 33,746       - 33,746 النقد والنقد المعادل

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 495,361 -       495,361 222,396 120,821 343,217 

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 

  

       المطلوبات

       -       -       - 381,037       - 381,037 احتياطي ألنشطة التكافل

       -       -       - 83,529       - 83,529 إجمالي المطالبات المعلقة

       -       -       - 8,574       - 8,574 التكافل المستحقة الدفعأرصدة إعادة 

 1,493       - 1,493 17,217       - 17,217 المستحقات والخصوم األخرى

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 490,357 -       490,357 1,493 -       1,493 
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خارجية أخرى غير مخاطر االئتمان، و الس ق والسي لة مثل ملك الت  ميشأ من المتطلرات القان نية والتيظيمية والمعايير المقر لة 

 ميشأ المخاطر التشغيلية من جميع أنشطة الشركة.و، عم ما من سل ك إدارة االستثمار

ق الت ازن هين الحد من الخسائر المالية واألضرار الت  ود ملحق هسمعتفا مع إن هدف الشركة ه  إدارة المخاطر التشغيلية وذلك لتحقي

 محقيق أهداففا االستثمارية من محقيق ع ائد للمستثمرين.

هذه المسؤولية مشمل الرواهة ف  ومقع المسؤولية األساسية لتط ير وميفيذ الرواهة عل  المخاطر التشغيلية عل  عامق مجلس اإلدارة. 

 تالية المجاالت ال

 متطلرات الفصل المالئم هين ال اجرات هين مختلف ال نائف واألدوار والمسؤوليات؛ 

 المتطلرات الالزمة لتحقيق التس ية ورصد المعامالت؛ 

 االمتثال للمتطلرات القان نية والتيظيمية األخرى؛ 

 م ثيق عياصر الرواهة واإلجراءات؛ 

  م اجففا، ومدى كفاية الرواهة واإلجراءات لم اجفة المخاطر الت  مم محديدها؛ متطلرات للتقييم الدورل للمخاطر التشغيلية الت 

 ؛لمفييةالمعايير األخالوية و ا 

 

 مضمن اإلدارة العليا أن لدى م نف  الشركة ما يكف  من التدريب والخررة، ومشجع الت اصل الفعال المتعلقة هإدارة المخاطر التشغيلية.



            

 

                                                                                                                              

                                                                                                 

17 | P a g e 
 

 ط(  إدارة رأس المال

 الفائدة للمساهمين. الشركة ومعظيم هداف من ورل الشركة للحفان عل  م ازن نسب رأس المال وذلك لدعم أهداف م ضع األ

، والمست يات المطل هة ن مست يات رأس المال المرلغ عيفامق م الشركة هإدارة متطلرات رأس المال من خالل مقييم أوجا القص ر هيو

ل  مست يات رأس المال الحالية ف  ض ء التغيرات الياجمة ف  نروف الس ق وف  خصائص حيث يتم إجراء التعديالت ع، هشكل ميتظم

من أجل الحفان عل  هيكل رأس المال أو معديلا ، ود مق م الشركة هضرط مرلغ األرهاح المدف عة للمساهمين أو وأنشطٍة ساب مكافل. 

 إصدار األسفم.

ستمرار وفقاً لمتطلرات الشركة واالمتثال لمتطلرات رأس المال حسب الميظمين لالس اق مدير الشركة رأسمالفا للتاكد من ودرمفا عل  االو

يتك ن هيكل رأس مال وأداء الدين وحق ق الملكية. محسين الخاصة هيشاط الشركة، مع زيادة العائد ال  اصحاب المصلحة من خالل 

 ة رأس المال المدف ع واالحتياطات والخسائر المتراكمة .الشركة من حق ق ملكية ميسب ال  حامل  األسفم الذين يشمل ن ف  حسر

والت  مرين الالئحة التيفيذية ليظام مراورة شركات التأمين من  66وفقًا لإلرشادات الت  وضعتفا مؤسسة اليقد العره  السع دل ف  المادة 

المالءة االعل  من الطرق الثالث التالية وفقًا  محتفظ ساب مكافل هفامشوهالتفصيل هامش المالءة المطل ب الحفان عليا ف  الشركة ، 

 ليظام مراورة شركات التأمينلالئحة التيفيذية 

   ملي ن لاير سع دل 100الحد األدن  لرأس المال ه 

  المكتترةهامش المالئا لالوساط 

 لمطالراتهامش المالئا ل 

 

يتك ن ومالية سليم.  ءةد العره  السع دل مع هامش مالمن مؤسسة اليق هجميع متطلرات رأس المال المفروضةتكافل للملتزم ساب و

 14.8 مرلغ ه نظام   واحتياط، ملي ن لاير سع دل 340 من رأس مال مدف ع هقيمة 2018ديسمرر 31هيكل رأس مال الشركة  ف  

 340لمدف ع هقيمة رأس المال ا - 2017ديسمرر  31ملي ن لاير سع دل. )  8.5ة سع دل والخسائر المتراكمة الرالغ ملي ن لاير

ملي ن لاير سع دل كما ه   3.3ملي ن لاير سع دل، و خسائر متراكمة هقيمة  14.6ب  نظام   ن لاير سع دل، واحتياطملي 

 .(هيانات الق ائم الماليام ضح ف  

 الل السية المالية.خية الجفات الرواهيعتقد مجلس اإلدارة هأن الشركة ود التزمت هكافة متطلرات رأس المال المفروضة من ورل و

 ك(  القيمة العادلة لألدوات المالية 

لقيمة الت  س ف يتم استالمفا من هيع أصل أو دفعفا لتس ية التزام ف  معاملة نظامية هين المشاركين ف  الس ق ا القيمة العادلة ه 

 إما   الرئيس  ف  ماريخ القياس. و يستيد وياس القيمة العادلة عل  افتراض هأن المعاملة ممت

 ف  س ق رئيسية متاحة لألصل أو اإللتزام، أو 

  اإللتزام. الحص ل عليا من األصل و الت  يمكن للشركة القص ى فائدة ال  ،غياب الس ق الرئيسية حال ف 

طل هات المالية مرى اإلدارة أن اليقد و ال دائع وصيرة األجل و الذمم المديية من االطراف ذول العالوة و القروض همعدالت متغيرة و المو

 األخرى مقارب ويمفا الدفترية إل  حد كرير هسرب االستحقاق وصير األجل لفذه األدوات.

 تحديد القيمة العادلة و التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ل(

 مستخدم الشركة التسلسل التال  لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية و اإلفصاح عيفا 

القيمة العادلة هاستخدام األسعار المتداولة ف  أس اق نشطة ليفس االداة أو مطاهقة لفا الت  مستطيع الميشأة وياسات  لمستوى االول:ا

 ال ص ل إليفا هتاريخ القياس؛

وياسات القيمة العادلة هاستخدام األسعار المتداولة ف  أس اق مالية نشطة لم ج دات و مطل هات مماثلة أو طرق مقييم  المستوى الثاني:

 رى يتم محديد كافة مدخالمفا الفامة وفق هيانات واهلة للمالحظة ف  الس ق ؛ أوأخ
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 وياسات القيمة العادلة هاستخدام طرق مقييم ال مستيد أل مدخالمفا الفامة عل  هيانات الس ق المالية القاهلة للمالحظة. المستوى الثالث:

 خطر الموارد البشريةم( 

المؤهلة ف  صياعة التأمين السع دية إل  ارمفاع الطلب عل  األشخاص المؤهلين ومن الصعب الحفان أدت الحاجة إل  الم ارد الرشرية 

عل  األشخاص الرئيسيين ف  مثل هذه الريئة. وخاصة هاليسرة للم اطيين السع ديين هسرب دفع الحك مة لالحتفان وزيادة نسرة الق ى 

ف  ديسمرر  ٪ 76.06ساب مكافل من ال ص ل إل  نسرة عالية من السع دة هلغت  العاملة السع دية ف  صياعة التأمين. ومع ذلك ممكيت

و ذلك من خالل التخطيط الدويق لتط ير السع ديين عل  جميع المست يات ف  الشركة من األدوار العليا إل  المرتدئين. كما مجدر  2018

من هذه اإلدارات م اطيين سع ديين مؤهلين وذول  5، ويترأس إدارات كجزء من هيكلفا التيظيم  10اإلشارة إل  أن ساب مكافل لديفا 

خررة ف  حين م جد خطط إحالل لراو  اإلدارات الت  يرأسفا غير سع ديين عل  المدى القصير إل  المت سط. إن التخطيط المستمر 

م اطيين سع ديين مؤهلين يتم مط يرهم لإلحالل عل  المدى الط يل للشركة ملتزم هضمان أن يتم شغل المياصب القيادية للشركة من ورل 

 داخل الشركة أو استقطاهفم من الس ق المحلية.

 ل( خطر العمليات

أو  ف  متاهعتفا الدورية س اء ي مياً  مستمراً  ي اجا الشركة وه  أكثر المخاطر الت  متطلب عمالً  رئيسياً  معترر مخاطر العمليات خطراً 

الشركة مق م هإنتاج ميتجامفا و م زيعفا وإدارة خدمامفا الحقا، فإن ذلك يشكل السرب ف  نش ء  ك نوحسب طريعة الخطر  أو سي ياً  شفرياً 

 مخاطر العمليات و الت  عادة متسب هخسائر مالية أو خسائر معي ية مثل مأثر السمعة ف  حال عدم التحكم هالمخاطر هالشكل المطل ب. 

عمليات هشكل دورل مع المدراء ف  جميع األوسام و مق م أيضا هالتأكد من االلتزام هالئحة مق م إدارة المخاطر هتقييم المخاطر المتعلقة هالو

من ضمن مفام إدارة المخاطر ه  مراجعة أدلة السياسة و اإلجراءات الداخلية و التأكد من وج د أدوات التحكم مسجلة و ومقرل المخاطر 

 مكت هة عيد كل وسم.

 م( المخاطر االستراتيجية

العمل الرئيس  للشركة ف  "التكافل العائل " )التأمين عل  الحياة( وس ق التأمين السع دل الذل يسيطر عليا حالياً وطاع  يتمثل خط

يقدم التأمين عل  الحياة والتأمين العام المتمثل ف  التأمين الرحرل والتأمين عل  الممتلكات والتأمين الصح  والتأمين عل  السيارات 

  ف  األس اق المحلية. ترةمال  أوساط التأمين المكتمساهمة هسيطة ف  اج

 ن( خطر السوق

مثل ف  خط أعمال الشركة الرئيس  ه  التكافل العائل  )مأمين الحياة( و الس ق التأمييية السع دية حاليا يغلب عليفا وطاع التأمين العام المت

مأمين الحياة يساهم مساهمة هسيطة ف  مجمل األوساط التأميية ورات. التأمين الرحرل و مأمين الممتلكات و التأمين الصح  و مأمين السيا

السرب ف  ولة مساهمة مأمين الحياة ف  الس ق السع دية يرجع لعدة ع امل متلخص أهمفا ف   نظرة والمكتترة ف  الس ق المحلية. 

من الشراب الذين ال ييظرون لتأمين الحياة أنا من  لتأمين الحياة أنا غير إسالم  و نظرا ألن أغلرية عدد السكان هم الدييية المستفلك

الطريقة المفيدة واألول يات خالل الفترة العمرية الحالية والعامل الثالث يتمثل ف  انعدام ال ع  لدى المستفلك هف ائد وع ائد مأمين الحياة. 

امج التكافل العائل  مدعمة هم افقة لجية شرعية متمثلة للتغلب عل  هذا الخطر ه  نشر ال ع  هين المستفلكين هف ائد مأمين الحياة وأن هر

 ه ج د علماء من أعضاء هيئة كرار العلماء. 

 ( خطر التوزيعع

كليا عل  هيك ساب و شركتا ف   و لذلك معتمد اعتمادا  (bankassurance)ساب مكافل معتمد ف  م زيعفا عل  طريقة التأمين الريك 

هالميتجات المقدمة من ورل ساب مكافل ميخفض فإنا ليس من المجدل اوتصاديا االعتماد الذام  عل  الريع. و نظرا ألن ال ع  الس و  

 طريقة الت زيع المراشر هل أنا من األجدى االعتماد عل  شركة الريك ال اسعة الت  مقدم خدمامفا عن طريق وكالة ساب للتأمين المحدودة و

 الممل كة من ورل هيك ساب.

 ( خطر التسعيرف

 مما شكل ضغطاً  ،مليار لاير 36.5إل   2017شركة مأمين مدرجة هلغت أوساط مأمييفا المكتترة ف  العام  33 جد ف  الس ق السع دل ي

لالستح اذ عل  أكرر عدد ممكن من األعمال عن طريق مخفيض األسعار و للحص ل عل  أكرر ودر ممكن من الحصة عل  الشركات 
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مفيدا لحملة ال ثائق عل  المدى القصير و لكيا يضر هشركات التأمين و يفدد وج دها هشكل كرير عل  ود يك ن هذا الت جا والس وية. 

ساب مكافل ال ميتفج هذه الطريقة ف  حرب األسعار و والت  هدورها مساهم ف  االوتصاد ال طي  من عدة أوجا.  الط يل المدى المت سط و

و نتيجة لذلك ود يحدث ف  العديد من المرات فقدان األعمال لصالح شركات أخرى الت  فيياً إنما معتمد عل  حساب وسط التأمين المرهح 

 مرغب ف  م سيع حصتفا من األعمال عل  حساب رهحيتفا و مما ييعكس عليفم هالسلرية الحقا ف  حال مراكم المطالرات.

 خطر مكافحة الجرائم المالية( ص

وكان فعاالً للغاية ف  محقيق أهدافا ومعزيز دفاعات ساب مكافل  كافحة الجرائم المالية، استمر هرنامج م 2018ألول من عام ف  الرهع ا

سياسة و ، نظام مراورة مكافحة غسل األم ال مم إحراز مقدم كرير ف  معزيز الض اهط الداخلية، والت  شملت محسينوضد الجريمة المالية. 

 ومحسين وع  الم نفين. لمخاطراعرف عميلك ، وسياسة ميفجية العق هات ومقييم ا

ف  جميع اجتماعات لجية االمتثال ، ولجية إدارة  مياوشة مخاطر مكافحة الجرائم المالية ساب مكافليتم ف   نظًرا لألهميا القص ىو

 عمال جميع اجتماعات لجية المراجعة.المخاطر ، وه  عيصر دائم ف  جدول أ

يتم مزويد جميع الم نفين ميذ هدء انضمامفم للشركة وأول يات ساب مكافل.  عد م عية الم نفين ومط يرهم من خالل التدريب منمو 

أطلقت ساب مكافل عدًدا من الررامج وود االحتيال. مكافحة  األمان والسرية وو ،االمتثالأهمية و ل االم ال،عن مكافحة غسهتدريب مكثف 

 ة وأمن المعل مات هاإلضافة إل  هرامج التدريب المتعلقة هاالمتثال.التدريرية من خالل التعليم اإللكترون  الذل يغط  المخاطر التشغيلي
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 النتائج التشغيلية - 6

 قائمة الدخل

 
2018 2017 2016 2015 2014 

إجمال  إشتراكات التكافل المكتترة ومصاريف حامل  وثائق 

 *التكافل
154,969 196,025 217,464 228,595 218,103 

 166,649 169,835 156,880 145,741 113,549 سرةصاف  إشتراكات التكافل المكت

 14,124 7,192 7,385 5,743 5,836 دخل امعاب وعم الت

 180,773 177,027 164,265 151,484 119,385 إيرادات اإلكتتاب

 (180,894) (86,142) (117,665) (87,691) (102,413) صاف  المطالرات و المزايا االخرى المدف عة

 59,781 (41,885) (105) (33,075) 19,256 ياط  انشطة التكافلمغيرات ف  احت

 (12,323) (8,738) (7,216) (5,638) (3,552) مكاليف اوتياء ال ثائق

 (133,436) (136,765) (124,986) (126,404) (86,709) اجمال  مكايف االكتتاب و المصروفات

 47,337 40,262 39,279 25,080 32,676 صاف  دخل االكتتاب

 6,809 6,492 11,082 9,330 11,147 دخل االستثمارات

 (35,541) (42,715) (38,010) )39,895( )42,767( مصاريف عم مية و ادارية

 18,605 4,039 12,351 (5,485) 1,056 مجم ع الدخل / الخسارة للسية

 1,591 399 496 - - فائض عمليات التكافل

 17,014 3,640 11,855 (5,485) 1,056 مجم ع الدخل الشاملة

      
لاير سع دل للسفم -األرهاح / )الخسائر( للسفم   0.03 (0.16) 0.35 0.11 0.50 

* ه  رس م )ايراد للشركة( يتم محصيلفا من ويمة الصيدوق و اإلشتراكات و متألف من رس م ال فاة و رس م اعادة و إستحقاق 

 م ادارة استثمارات وثائق التكافل.    وثائق التكافل و رس م زيادة اإلشتراك و رس 
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 الميزانية العمومية (أ

 بالريال السعودي   

 2014   2015   2016   2017   2018  0 

 االصول           

 اليقد و ما يماثلة           244,019   239,099   187,990   176,080   183,454 

 االشتراكات وذمم اعادة مكافل مديية , صاف   12,650     14,496     13,038     16,004     17,069   

 حصة معيدل التكافل من اشتراكات التكافل غير المكتسرة  6,969       10,802     13,976     14,177     12,848   

 حصة معيدل التكافل من المطالرات غير التس ية  57,730     66,082     56,363     37,960     54,656   

 مكاليف اوتياء وثائق مؤجلة  1,019       824         1,085       1,180       1,411     

 االستثمارات          

 لية متاحة للريعم ج دات ما  352,115   381,037   353,740   374,739   398,747 

 م ج دات مالية مقتياة حت  ماريخ االستحقاق  120,899   137,864   188,095   187,945   187,944 

 مصاريف مدف عة مقدما و م ج دات أخرى  1,232       1,738       1,754       1,236       1,106     

 م ج دات ثاهتة  146         229         108         48           65         

 م ج دات غير الملم سة  1,859       1,728       1,123       1,394       1,194     

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

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

            

 إجمالي األصول  836,147   890,699   853,549   846,380   892,494 

            

 المطلوبات          

 المستحقات و مطل هات اخرى  19,378     18,710     13,275     19,134     29,203   

 مخصص الزكاة وضريرة الدخل  6,034       4,452       5,701       4,984       5,871     

 أرصدة معيدل التكافل الدائية  5,880       8,574       8,015       5,858       8,696     

 االشتراكات غير المكتسرة  9,565       14,389     20,574     21,441     20,310   

 عم لة معيدل التكافل غير المكتسرة  2,290       2,555       2,794       2,950       2,263     

 إجمال  المطالرات ويد التس ية  71,186     83,529     72,302     47,897     70,186   

 احتياط  المخاطر السارية  2,991       5,531         -             -             -         

 احتياط  لري د غير مرمرطة ه حدات  5,579       4,311         -             -             -         

 مخصص مكافأه نفاية الخدمة للم نفين  4,916       7,091       7,030       6,273       5,056     

 م زيع الفائض مستحق   6,593       6,593       6,144       6,018       4,427     

 احتياط  ألنشطة التكافل  352,115   381,037   353,740   374,739   389,166 

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

            

 مجموع المطلوبات  490,036   539,572   491,852   490,911   535,178 

            

 فائض عمليات التكافل    -             -             -             -           

            

            

 مجموع المطلوبات وفائض عمليات التكافل  490,036   539,572   491,852   490,911   535,178 

            

 حقوق المساهمين          

            

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

 احتياط  نظام   14,788     14,577     14,577     12,206     11,478   

     1,591         399         496  
      

(175) 

      

 اعادة وياس التزامات ميافع التقاعد (213)

     4,247       2,864       6,624  
   

(3,275) 

   

 الخسائر المتراكمة (8,464)

            

 مجموع حقوق المساهمين  346,111   351,127   361,697   355,469   357,316 

            

 مجموع المطلوبات و فائض عمليات التكافل           

 وحقوق المساهمين  836,147   890,699   853,549   846,380   892,494 

         -             -             -             -             -      
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 تحليل النتائج التشغيلية (ب

 (000لاير سعودي ) 2018 2017 التغير النسبة

      
 

 عمليات التكافل

-20.94% 
 

(41,056) 

 

196,025 

 

154,969 
 إجمال  إشتراكات التكافل المكتترة ومصاريف حامل  وثائق التكافل

 صاف  إشتراكات التكافل المكتسرة 113,549 145,741 (32,192) 22.09%-

 دخل امعاب وعم الت 5,836 5,743 93 1.62%

 إيرادات اإلكتتاب 119,385 151,484 (32,099) 21.19%-

 صاف  المطالرات و الف ائد المتكردة (102,413) (87,691) (14,722) 16.79%

 

 
  

 كافلالتغيرات ف  االحتياطيات ف  أنشطة الت

 
 احتياطيات مخاطر غير وحدة وغير ميتفية 19,256 (33,075) 52,331 158.22%-

 مكاليف اوتياء ال ثيقة (3,552) (5,638) 2,086 37.00%-

 إجمال  مكاليف و مصروفات االكتتاب (86,709) (126,404) 39,695 31.40%-

 صاف  دخل االكتتاب 32,676 25,080 7,596 30.29%

 دخل اإلستثمارات 11,147 9,330 1,817 19.47%

 مصاريف عم مية وإدارية (42,767) (39,895) (2,872) 7.20%

 صاف  رهح/ )خسارة( الفترة 1,056 (5,485) 6,541 119.25%-

 اإلشتراكات     

ملي ن لاير  (155) رلغ م م 2018ديسمرر  31للسية الميتفية ف   التكافل وثائقومكاليف حامل  هلغت اإلشتراكات اإلجمالية المكتترة 

والت  م 2017ف  نفس الفترة من عام و مكاليف حملة ال ثائق مقارنة هاإلشتراكات المكتتب هفا  %20.94سع دل  هانخفاض ودره 

 ملي ن. (196)هلغت 

عن  %22سرة ، وذلك هانخفاض هيم2018ديسمرر  31ملي ن لاير سع دل للسية الميتفية ف   (114)وهلغ صاف  اإلشتراكات المكتسرة 

ملي ن لاير سع دل. وود سجلت الشركة إيرادات إكتتاب هلغت  (146)والت  هلغت م 2017صاف  اإلشتراكات المكتسرة خالل عام 

وذلك هانخفاض هلغ نسرة  م2017ملي ن لاير سع دل خالل عام  (151)مقارنة همرلغ م 2018ملي ن لاير سع دل ف  عام  (119)

21%. 

 المطالبات

هيسرة  ارمفاعملي ن لاير سع دل ه (102)م 2018خالل عام )شاملة االنسحاهات و االستحقاوات( المطالرات الت  مم مكردها هلغت صاف  

 .م2017ملي ن لاير سع دل لعام  (88)مقارنة همرلغ  17%

 اإلستثمارات

 %19هزيادة ودرها  2017ام ملي ن لاير ف  ع( 9) همرلغ مقارنة 2018ملي ن لاير ف  عام  (11) إيرادات االستثمار هلغت

 المصروفات

 2017ملي ن لاير سع دل ف  عام  (40)مقارنة هـمرلغ  2018ملي ن لاير سع دل ف  عام  (43)العم مية واإلدارية المصروفات  هلغت

 .٪ 7هزيادة ودرها 
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 صافي الربح

خساره ملي ن لاير سع دل مقارنة  (1.056)فياً هلغ ، فقد سجلت عمليات التكافل رهحاً صا2018ديسمرر  31هاليسرة للسية الميتفية ف  

 %119م، وذلك هزيادة وودرها 2017ديسمرر  31ملي ن لاير سع دل للفترة الميتفية ف   (5.485) اوودره

سفم لاير سع دل لل 0.16لاير سع دل, مقاهل خسارة  0.03م 2018ديسمرر  31ال احد للسية المالية الميتفية ف  هلغ العائد عل  السفم 

 م.2017ديسمرر  31ال احد للفتره الميتفية ف  

 الشركات التابعة والتوزيع الجغرافي ألنشطة العمل . 7

ال مملك شركة ساب للتكافل أل فروع ف  ال وت الحاضر. كما ال مملك الشركة أل ميشأت أو أص ل أو أنشطة متاجرة أو أنشطة مجارية 

محليل إلجمال  اإلشتراكات المكتتب هفا مصيفة حسرب شرريحة العمرالء والت زيرع الجغرافر   خارج المملكة العرهية السع دية. وفيما يل 

 ألنشطة العمل  

 

 السنة

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

 م 2018

 إجمالي اإلشتراكات المكتتبة

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

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

 41,573  599   119  40,855  التكافل العائل  للمجم عات

 م 2017

 إجمالي اإلشتراكات المكتتبة

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

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

 51,433 4,712 227 46,494 التكافل العائل  للمجم عات

 م 2016

 إجمالي اإلشتراكات المكتتبة

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

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

 64,385 10,854 1,195 52,336 فل العائل  للمجم عاتالتكا

 م 2015

 إجمالي اإلشتراكات المكتتبة

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

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

 60,834 4,509 3,570 20,964 التكافل العائل  للمجم عات

 م 2014

 كات المكتتبةإجمالي اإلشترا

 109,414 39,976 39,494 29,944 التكافل العائل  لألفراد

 56,086 6,696 2,863 46,527 التكافل العام

 27,581 2,667 2,777 22,137 التكافل العائل  للمجم عات
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 . المعايير المحاسبية8

التقرارير الماليرة األوليرة )"معيرار المحاسررة الردول  رورم  - 34رورم  للتقرارير الماليرة ل للمعيرار الردومم إعداد الق ائم المالية للشرركة وفقرا 

"( المعرردل مررن ورررل مؤسسررة اليقررد العرهرر  السررع دل لمحاسرررة الزكرراة وضررريرة الرردخل والترر  متطلررب اعتمرراد جميررع المعررايير الدوليررة 34

"ضررريرة الرردخل"  - 12سررتثياء مطريررق معيررار المحاسرررة الرردول  روررم للتقررارير الماليررة الصررادرة عررن مجلررس معررايير المحاسرررة الدوليررة ها

 العرهرر  طرقرراً لتعمرريم مؤسسررة اليقرردو "الرسرر م" حيررث أنفررا متعلررق هالزكرراة وضررريرة الرردخل. - 21والتفسررير الرردول  للتقررارير الماليررة روررم 

يضراحات التر  ممرت عرن طريرق إ تعمريم ولفذا ال حسب التعديالت الالحقةو  2017أهريل  11هتاريخ  381000074519السع دل روم 

حقرر ق وائمررة فرر   المسررتحقة علرر  أسرراس رهعرر  و مرردرجيررتم حسرراب الزكرراة و ضررريرة الرردخل  ،متعلقررة همحاسرررة الزكرراة و ضررريرة الرردخل

 المساهمين محت هيد االرهاح المرقاة.

 . أرباح المساهمين9

م . وال ي جد لدى الشركة أل معل مات عن أل  مرميرات  أو إمفاوات 2018لم متم الت صية هت زيع أية أرهاح للمساهمين عن العام المال  

 هشأن ميازل أياً من مساهم  الشركة عن أل حق ق لفم ف  األرهاح.

 . سياسة توزيع األرباح 10

مررن اليظررام ( 45مسررتيد سياسررة الشررركة فرر  م زيررع األرهرراح علرر  التعليمررات الصررادرة مررن الجفررات اإلشرررافية وعلرر  مررا مضررميتا المررادة )

 األساس  للشركة وهحسب ذلك فإن أرهاح المساهمين م زع حسب التال  

 

 مجيب الزكاة وضريرة الدخل المقررة هعد احتساهفا. .1

( من األرهاح الصافية لتك ين إحتياط  نظام ، ويج ز للجمعية العامة العادية ووف هذا التجييب  مت  %20يجيب ما مقداره ) .2

 إجمال  رأس المال المدف ع. ما هلغ اإلحتياط  المذك ر

للجمعية العامة العادية عيد محديد نصيب األسفم ف  صاف  األرهاح أن مقرر مك ين احتياطيات اخرى، وذلك هالقدر الذل يحقق   .3

 مصلحة الشركة أو يكفل م زيع أرهاح ثاهتة ودر اإلمكان عل  المساهمين.

 فيذيين. مزايا و مكافأت أعضاء مجلس االداره و كبار التن11

يتم محديد المكافأت و التع يضات المدف عة ألعضاء مجلس إدارة الشركة أو أعضاء اللجان وفق األطر الت  حددمفا التعليمات الصادرة 

 .من الجفات اإلشرافية ووفق ماجاء ف  نظام الشركة األساس 

 

أية تعويضات او 

منافع عينية 

مدفوعة شهريا او 

 **سنويا 

خطط 

 تحفيزية

نوية و مكافآت س

 دورية *
 بدالت

رواتب و 

 مكافآت
 2018أآلف الرياالت 

- - - 27 260 
 أعضاء مجلس االدارة الغير ميفيذيين

 أعضاء مجلس ادارة مستقلين 293 15 - - -

977 0 622 580 3,598 

من كرار التيفيذيين )ومن  خمسة

ضميفم الرئيس التيفيذل و الرئيس 

 المال (

1,467 0 865 877 5,694 
تيفيذيين الذل يتطلب معيييفم عدم ال

ممانعة من مؤسسة اليقد العره  

 السع دل

 

 * يشمل المكافآت اليقدية 

 ** يشمل ميافع نفاية الخدمة و هدل السكن للم نفين التيفيذين المستقيلين.
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 2018أآلف الرياالت  المكافآت الثابتة بدل حضور جلسات المجلس المجموع

 لمراجعةاعضاء لجية ا 99 29 128

 اعضاء لجية المكافآت و الترشيحات - 9 9

 اعضاء لجية المخاطر - - -

 اعضاء اللجية التيفيذية - 15 15

 لجية اإلستثمار - 11 11

 

هم جب امفاق خاص، فإن ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة الغير ميفيذيين و الذين يمثل ن هيك ساب ف  مجلس إدارة الشركة التالية 

 أسمائفم  

 

 سام  جدعان المفيد 

 نايف عردالكريم العردالكريم 

    ريتشارد هييشل 

   

ود ورروا التيازل عن حق وفم ف  هدالت الحض ر و المكافآت السي ية دعماً للشركة و أنشطتفا. و ورر أيضاً عض  لجية اإلستثمار 

دالت حض ر اجتماعات و المكافآت دعماً للشركة و )ليس عض اً ف  مجلس إدارة الشركة(  السيد/ هدر السل م، التيازل عن حقة ف  ه

ميازل هم جرفا أياً من أعضاء مجلس االدارة المستقلين و االدارة التيفيذية عن  نشاطامفا. وال ي جد أل مرميب آخر او ال امفاوية أخرى

 .  أل ميافع أو مكافئات

 

  . عقود و معامالت فيها مصلحة مع الجهات ذات العالقة 21

وشركات يعترر المساهم ن هالشركة المالك ن  نم نفيالفات ذات العالوة كرار المساهمين، وأعضاء مجلس اإلدارة، وكرار ممثل الج

الرئيسي ن فيفا، وميشآت أخرى مدارة، أو مدارة هص رة مشتركة أو ممارس عليفا هذه الجفات مأثيراً هاماً. وفيما يل  مفصيالً لتلك 

 م.2018المعامالت خالل العام 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة  12.1

 

 مفاصيل المعامالت الفامة الت  مم ميفيذها خالل العام مع األطراف ذات العالوة ه  كما يل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

 

                                                                                                                              

                                                                                                 

27 | P a g e 
 

 البيـــان

 

2018 

 بآالف الرياالت السعودية

2017 

 بآالف الرياالت السعودية

 ) مساهم في الشركة (البنك السعودي البريطاني 

 اشتراكات

 مطالرات مدف عة

 مصاريف أخرى

 هفا متعلقة ومصاريف معل مات مقيية صيانة مكاليف -     

 مراشرة غير مصاريف  -     

 ع ائد استثمار ف  ودائع المراهحة

 

 

39,254 

31,964 

 

2,695 

- 

896 

 

 

47,531 

27,532 

 

3,664 

189 

167 

 

 

 عالقة ذوي أطراف قبل من هاما   تأثيرا   عليها يُمارس أو مشتركة بصورة أو مباشرة بصورة عليها مسيطر منشآت

 

 اتش اس بي سي السعودية المحدودة:
 

 اشتراكات

  عل  رس م الخدمات االستثمارية لالستثمارات المرمرطة ه حدات خصم

 

 مدف عة التكافل وثائق اكتتاب مكاليف

 

 

 

149 

1,598 

 

3,581 

 

 

 

820 

1,340 

 

3,746 

 

 

 

ل اإلشتراكات والمطالرات المدف عة ف  الجدول الساهق عل  عدد من العق د الت  كانت الشركة طرفاً فيفا مع جفات  ذات مشتم (أ

( السع دية HSBCعالوة. وميدرج محت عق د مأمين  مختلفة مع الريك السع دل الرريطان  )ساب( وشركة إمش اس ه  س  )

 المعامالت مع الجفات اآلخرى. المحدودة والت  ممت هيفس الشروط المطرقة عل 

مشمل مكاليف اإلكتتاب عل  العم الت الت  دفعتفا الشركة لشركة وكالة ساب للتأمين المحدودة، و ه  شركة ذات مسئ لية  (ب

ويتمثل نشاط الشركة الرئيس  ف  العمل ك كيل مأمين حصرل لشركة ساب  محدودة ممل كة للريك السع دل الرريطان  )ساب(

 حسب اإلمفاوية المررمة هين الطرفين.  للتكافل

العرهية السع دية المحدودة ف  ادارة استثمارات حملة وثائق التكافل  HSBCمتمثل ادارة صياديق االستثمار من ورل شركة  (ج

 العائل  لالفراد ف  الصياديق االستثمارية.

ة إدارة مررمة هين الريك السع دل الرريطان  )ساب( مشتمل "المصاريف األخرى" عل  مكاليف خدمات مختلفة هم جب إمفاوي (د

والشركة. وهم جب هذه االمفاوية، يق م الريك السع دل الرريطان  )ساب( هتقديم خدمات مشغيلية للشركة هما ف   ذلك إستخدام 

 الم ج دات الثاهتة والريية التحتية الخاصة هتقيية المعل مات مقاهل مرلغ متفق عليا من ورل الطرفين.
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 أرصدة الجهات ذات العالقة   12.2

 المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة (أ

 

 طبيعةال البيــان
 م 2018

 بآالف الرياالت السعودية

 م2017

 بآالف الرياالت السعودية

 

 اتش اس بي سي السعودية المحدودة
 

  

 381,037 352,115 أصل م ج دات مالية متاحة للريع

طة هم ج دات خصم عل  وحدات مرمر

 مالية
 860 440 أصل

 695 - أصل اشتراكات مكافل مديية، اجمال 

    البنك السعودي البريطاني

 5,771 13 أصل اشتراكات مكافل مديية، اجمال 

 25,768 21,869 أصل أرصدة هيكية

 34,000 34,000 أصل وديعة نظامية

 37,688 26,560 خصم اجمال  المطالرات ويد التس ية 

 358 776 خصم اريف أخرى مرمرطة هامفاوية خدماتمص

 176 - خصم عم لة أرهاح مستحقة 

    وكالة ساب للتأمين المحدودة

 867 924 خصم عم لة مستحقة

 

مخصص ج هرل مجييب األرصدة القائمة هتاريخ إعداد الق ائم المالية غير مضم نة. وسيتم مس ية األرصدة القائمة نقداً. لم يتم 

اض ف  القيمة هتاريخ إعداد الق ائم المالية. يتم إجراء مراجعة عل  هذا المخصص هتاريخ إعداد الق ائم المالية. وذلك هفحص لإلنخف

 و ع امل أخرى. المركز المال  للجفا ذات العالوة والس ق الذل معمل فيا

 . المدفوعات النظامية31

 وكرذلك ،و ضريرة القيمة المضافاوضريرة الدخل  الشرعية الزكاة من جلفا ف  م2018خالل  الشركة عل  اليظامية المدف عات متشكل

الترأمين  إشتراكات ممثل والت  اإلجتماعية للتأمييات العامة للمؤسسة المدف عة والمرالغ اإلشرافية للجفات مدفع الت  اإلشراف مكاليف ف 

يف إشرراف، فإنفرا عرادة مرا لمرذك رة مرن زكراة وضرريرة دخرل ومكرالهحكم طريعرة هعرض المصراريف اوالشركة.  ف  للعاملين االجتماع 

المردف عات اليظاميرة المدف عرة  هكرل إيضراح عرضة للتغيير والتعديل ف  ووت التس ية مع الجفات اليظاميرة ذات العالورة. والترال مك ن 

  2018ديسمرر  31خالل العام والمستحقة كما ف  

 

 البيان
 م2018

 (2018 ديسمبر 31في  مستحقة )كما تم دفعها

 6,016,549 4,451,719 الزكاة

 297,331 1,623,674 الضريرة المستقطعة

 17,017 - ضريرة الدخل

 82,609 1,480,251 ضريرة القيمة المضافة

 181,052 2,095,294 التأمييات اإلجتماعية

 - 33,247 الغرفة التجارية

 - 390,564 هيئة الس ق المالية

 254,600 775,981 لسع دلمؤسسة اليقد ا

 6,849,158 10,850,730 المجمـوع
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 قواعد ولوائح عمل لجان مجلس اإلدارة (أ

دارة و كافة اللجان الفرعية الميرثقة عن مجلس اإلدارة ع ام الساهقة هاستكمال إعداد و اعد ول ائح عمل مجلس اإلوامت الشركة خالل األ

الئحة وومعايير التعيين ف  شركات التأمين، و نظام مراورة شركات التأمين وو اعده، هما يتسق مع أحكام وثيقة مرادىء الح كمة، 

ح كمة الشركات الصادرة عن هيئة الس ق المالية والئحة ح كمة شركات التأمين الصادرة عن مؤسسة اليقد و نظام الشركات. وود اور 

ة العامة للريك عل  إورار و اعد لجيت  المراجعة والترشيحات مجلس االدارة و اعد عمل كافة لجان المجلس، ف  حين وافقت الجمعي

 والمكافآت وفق ما مقض  هذلك الت جيفات اإلشرافية. 

ومراع  اللجان وفقا لق اعد عملفا، مراجعة ادائفا ووضعفا وو اعد عملفا هشكل سي ل وذلك لضمان القيام هأعمالفا هأوص  فعالية 

 شرافية، والت صية هأية مغييرات مراها مالئمة إلورار مجلس اإلدارة ومن ثم الجمعية العامة.والتزامفا هالتمش  مع المتطلرات اإل

 ( تقييم فعالية المجلس وأعضاءه وفعاليات لجان المجلسب

ل، وفق ما ميص عليا الت جيفات اإلشرافية الت  مضميتفا وثيقة مرادىء الح كمة، والئحة ح كمة الشركات و وثيقة ح كمة ساب للتكاف

يق م مجلس اإلدارة وهصفة سي ية هتقييم فعالية أعضاءه وحجم مشاركتفم ف  أعمالا س اء هصفة فردية أو كمجم عة، وفعالية اللجان 

الميرثقة عن المجلس. وود روع  مصميم وإعداد أطُر لتقييم فعالية أعمال اللجان الميرثقة عن المجلس وما وامت ها من أعمال ف  مقاهل 

 لم كل لفا. نطاق العمل ا

 ( البرامج التدريبية ألعضاء مجلس اإلدارة ولجان المجلسج

رغرة من الشركة ف  معزيز مفارات أعضاء مجلس اإلدارة واللجان الميرثقة عن المجلس ف  مختلف أوجا الصياعة التأمييية، فقد صير 

 امج كافة أعضاء المجلس وأعضاء لجانا.لتصميم هرامج مدريريا مراشرة وأخرى عن طريق التعلم عن هعد و مشمل  هذه الرر

 وصف ألي مصلحة تعود إلى أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين و أقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة .14

لم متلق الشركة خالل العام أل اشعارات من المساهمين أو األشخاص ذول العالوة هخص ص مغير نسرة ملكيتفم ف  أسفم الشركة وذلك 

معليمات اإلفصاح الت  استيدت عليفا و اعرد التسرجيل واإلدراج الصرادرة مرن هيئرة السر ق الماليرة، وم ضرح الجرداول مضميتا حسب ما 

التالية وصفاً هالمصالح الت  مع د لكرار المساهمين وألعضاء مجلرس اإلدارة وكررار التيفيرذيين هالشرركة وأزواجفرم وأهيراءهم القصرر فر  

 أسفم وأدوات الدين 

 م : 2018أعضاء مجلس اإلدارة خالل العام 

 اسم من تعود له المصلحة
 صافي التغيير خالل العام 31/12/2018نهاية العام  01/01/2018بداية العام 

 نسبة الملكية عدد األسهم الملكية نسبة عدد األسهم نسبة الملكية عدد األسهم

 % 0.00 0 % 0.00 01,00 % 0.00 1,000 األستاذ/ حسام عردهللا الحقيل

 % 0.00 0 % 0.00 0 % 0.00 0 محمد عردالعزيز الشايعاألستاذ / 

 األستاذ/ نايف عردالكريم العردالكريم

 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 

 األستاذ / ريتشارد هييشل 

 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

 األستاذ / إيان كيث م ر

 

 

 

 

 

 

0 0.00 % 0 0.00 0 0.00 % 

 هيدر عردالرحمن المفياذ / األستا

 

 

 

 

 

 

0 0.00 % 0 0.00 0 0.00 % 

 األستاذ/ سام  جدعان المفيد

 0 0.00 % 0 0.00 0 0.00 % 

 % 0.00 0 0.00 0 % 0.00 0 فراس عردالعزيز اهالخيلاألستاذ / 

 2018أهريل  02 ماريخ ره  السع دل ف عض  مجلس االدارة كما ورد ف  خطاب مؤسسة اليقد العكمم التعيين  –* محمد عردالعزيزالشايع 

 2018ماي   06مم التعيين كعض  مجلس االدارة كما ورد ف  خطاب مؤسسة اليقد العره  السع دل ف  ماريخ  –*هيدر عردالرحمن المفيا 

 2018سرتمرر  18ماريخ  مم التعيين كعض  مجلس االدارة كما ورد ف  خطاب مؤسسة اليقد العره  السع دل ف  -*فراس عردالعزيز أها الخيل 
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 أ( الرؤساء التنفيذيين

 اسم من تعود له المصلحة
 صافي التغيير خالل العام 31/12/2018نهاية العام  01/01/2018بداية العام 

 نسبة الملكية عدد األسهم نسبةالملكية عدد األسهم نسبة الملكية عدد األسهم

 % 0.00 0 % 0.00 0 % 0.00 0 حسام مالئكة

 % 0.00 0 % 0.00 0 % 0.00 0 ميسلفان ل واناثان

 % 0.00 0 % 0.00 0 % 0.00 0 جيفان طاشكيدل 

 شيماء خان

 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

 رانية الشري ف 

 

 

 

 

 

 

0 0.00 % 0 0.00 0 0.00 % 

 

 وصف أي مصلحة في أسهم التصويت وحقوق الخيار وحقوق االكتتاب للمساهمين الرئيسيين .15

 

 المساهمون الرئيسيون -

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

 نسبة الملكية عدد األسهم نسبةالملكية عدد األسهم نسبة الملكية عدد األسهم

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

 

 أعضاء مجلس اإلدارة. 16

 يل مجلس اإلدارةتشك (أ

سرري ات ميالديررة، وفررق أسررل ب التصرر يت  3( أعضرراء يررتم انتخرراهفم ومعييرريفم لرردورة مرردمفا 8يتشرركل مجلررس إدارة الشررركة مررن ثمانيررة )

( 5أعضاء يمثل ن الريك السع دل الرريطان  )ساب(، هحيث يك ن عدد األعضاء الممثلين ألشرخاص إعترراريين ) التراكم ، ميفم خمسة

 ( أعضاء المكملين للمجلس هم من األعضاء المستقلين. 3ـ )أعضاء، و ال

م فقرد صرير 2017نر فمرر  23وهإستكمال الريك السع دل الرريطان  )سراب( إسرتح اذه علر  حصرة مجم عرة إمرش إس هر  سر  هتراريخ 

م. ومم مغيير صرفة ممثيرل كرل 2018يياير   09لتعديل اليظام االساس  للشركة هعد م افقة الجمعية العامة غير العادية الت  عقدت هتاريخ 

مررن ممثلرر  مجم عررة إمررش إس هرر  سرر  وهررم   السرريد/ ريشررتارد هييشررل  والسرريد/ إيرران كيررث مرر ر ليصرررحا ممثلررين عررن الريررك السررع دل 

 م.2018يياير  09الرريطان  )ساب(، والت  مم إورارها ف  الجمعية العامة غير العادية الت  عقدت هتاريخ 

كل من ممثل  مجم عة إمش إس ه  س  وهم   السيد/ ريشرتارد هييشرل  والسريد/ إيران كيرث مر ر ليصررحا ممثلرين ومم مغيير صفة ممثيل 

 م.2018يياير  09عن الريك السع دل الرريطان  )ساب(، والت  مم إورارها ف  الجمعية العامة غير العادية الت  عقدت هتاريخ 

نائرًا  حسام عبدهللا الحقيلرئيًسا لمجلس اإلدارة، و األستاذ/  محمد عبدالعزيز الشايعذ/ ومماشيًا مع التعليمات اإلشرافية فقد عين األستا

لرئيس مجلس اإلدارة. كما عين المجلس أيَضا أعضاء ورؤساء اللجان الميرثقة عن مجلس اإلدارة وه  اللجية التيفيذية ولجية المخاطر 

 مراجعة.ولجية الترشيحات والمكافآت ولجية اإلستثمارو لجية ال

م  من األعضاء التالية أسماؤهم والذين صيفت 2018ديسمرر  31وعل  ض ء ذلك فإن مجلس إدارة الشركة يتشكل كما هتاريخ 

الصادرة من  عض يتفم هحسب ما جاء ف  الئحة ح كمة الشركات الصادرة عن هيئة الس ق المالية، والئحة ح كمة شركات التأمين

  مؤسسة اليقد العره  السع دل 
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 اسم عضو مجلس اإلدارة وتصنيف العضوية 

 محمد عبدالعزيز الشايع 

 2018-اغسطس-2اهتداء من ماريخ  –عض  مجلس إدارة غير ميفيذل رئيس مجلس اإلدارة 

 حسام عبدهللا الحقيل

 نائب رئيس مجلس اإلدارة 

 عض  مجلس إدارة مستقل

 نايف عبدالكريم العبدالكريم 

 ذلعض  مجلس إدارة غير ميفي

 سامي جدعان المهيد 

 عض  مجلس إدارة غير ميفيذل

 ريتشارد هينشلي

 عض  مجلس إدارة غير ميفيذل

 ايان كيث مور

 عض  مجلس إدارة غير ميفيذل

 بندر عبدالرحمن المهنا 

 عض  مستقل 

 فراس عبدالعزيز أبا الخيل 

 عض  مستقل

 

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

 2018القانوني/ الموقع( 

 محمد عبدالعزيز الشايع

رئيس مجلس  عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

 2018بريل أ-2ابتداء من تاريخ  –اإلدارة 

 2019مايو  14وحتى تاريخ 

 

 شركة نجم لخدمات التأمين

 المملكة العرهية السع دية()غير مدرجة/

 

 الشركة السع دية للخدمات األرضية

 )مدرجة/المملكة العرهية السع دية(

 

 الشركة السع دية لالسميت األهيض

 )غير مدرجة/المملكة العرهية السع دية(

 

 شركة أمالك العالمية

 )غير مدرجة/المملكة العرهية السع دية(

 

 شركة امش اس ه  س  العرهية السع دية

 مدرجة/المملكة العرهية السع دية()

 

 حسام عبدهللا الحقيل

 نائب رئيس مجلس اإلدارة

 عضو مجلس إدارة مستقل

 2018بريل أ 03ابتداء من تاريخ 

 2019مايو  14و حتى تاريخ 

 شركة اليسر لإلستثمار المحدودة

 )غير مدرجة/المملكة العرهية السع دية(

 ةشركة األول لإلمصاالت والصياعة المحدود

 )غير مدرجة/المملكة العرهية السع دية(

 

 الشركة التضاميية لإلعمار والتجارة المحدودة

 )غير مدرجة/المملكة العرهية السع دية(
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 شركة ميافذ لسيارات اإلسعاف و المعاوين المحدودة

 )غير مدرجة/المملكة العرهية السع دية(

 

 نايف عبدالكريم العبدالكريم

 عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

 2016بريل أ 03ابتداء من تاريخ 

 2019مايو  14وحتى تاريخ 

 

 عض  مجلس إدارة شركة امش اس ه  س  العرهية المحدودة  )مدرجة / المملكة العرهية السع دية (

 

وعض  مجلس إدارة الشركة السع دية للمعل مات االئتمانية سمة ) غير مدرجة / المملكة العرهية 

 السع دية  (

 

 لمهيدسامي جدعان ا

 عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

و حتى  2017ديسمبر  14ابتداء من تاريخ 

 2019مايو  14تاريخ 

 عض  لجية مراجعة ف  شركة امش اس ه  س  العرهية

 ) المحدودة  / المملكة العرهية السع دية (

 ريتشارد هينشلي

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ابتداء من 

 14ريخ و حتى تا  2016ديسمبر  19تاريخ 

 2019مايو 

 عض  لجية المخاطر من خارج المجلس لشركة امش اس ه  س  العرهية

 ) المحدودة / المملكة العرهية السع دية (

 ايان كيث مور

 عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

  2016بريل أ 03ابتداء من تاريخ 

 2019مايو  14و حتى تاريخ 

 اشي نالرئيس مجلس إدارة شركة امش اس ه  س  اليف انترن

 ) المحدودة /  شيقفال الصين (

 بندر عبدالرحمن المهنا

 عضو مستقل

 2018مايو  06ابتداء من تاريخ 

 2019مايو  14وحتى تاريخ 

 

 عض  مجلس إدارة شركة خدمات المالحة الج ية السع دية

 )غير مدرجة/المملكة العرهية السع دية(

 

 رئيس مجلس إدارة شركة ميفك كاهيتال

 المملكة العرهية السع دية()غير مدرجة/

 

 رئيس مجلس إدارة شركة جزل العرهية لالستثمارات التجارية

 )غير مدرجة/المملكة العرهية السع دية(

 

 فراس عبدالعزيز أبا الخيل

 عضو مستقل 

 2018سبتمبر  18ابتداء من تاريخ 

 2019مايو  14و حتى تاريخ 

 

 السع دية لليقل الجماع  ) ساهتك ( نائب الرئيس للتس يق ومجارب العمالء ف  الشركة

 )مدرجة/المملكة العرهية السع دية(

 

 

 2018أهريل  02مجلس االدارة كما ورد ف  خطاب مؤسسة اليقد العره  السع دل ف  ماريخ ف  مم التعيين كعض   –* محمد عردالعزيزالشايع 

 2018ماي   06د ف  خطاب مؤسسة اليقد العره  السع دل ف  ماريخ مجلس االدارة كما ورف  مم التعيين كعض   –*هيدر عردالرحمن المفيا 

 2018سرتمرر  18مجلس االدارة كما ورد ف  خطاب مؤسسة اليقد العره  السع دل ف  ماريخ  ف  مم التعيين كعض  –*فراس أها الخيل 

 نبذة موجزة عن أعضاء مجلس اإلدارة

 رةالخب المؤهالت المنصب السابق المنصب الحالي االسم

األستتتتتتتتتتتتتتاذ/ محمتتتتتتتتتتتتتد 

 عبدالعزيز الشايع 

 عضو مجلس إدارة في

 

 شركة نجم لخدمات التأمين 

 

الشركة السع دية للخدمات 

 األرضية

 

الشركة السع دية لالسميت 

 األهيض

 

 

 شركة أمالك العالمية 

 

شركة امش اس ه  س  

 العرهية السع دية 

 عضو مجلس إدارة في

 

 شركة نجم لخدمات التأمين 

 

 السع دية للخدمات األرضية الشركة

 

 الشركة السع دية لالسميت األهيض

 

 شركة أمالك العالمية 

 

 شركة امش اس ه  س  العرهية السع دية

 

 الرئيس التيفيذل لشركة ميدولف

 

 عدة مياصب ف  مؤسسة اليقد

هكال ري س ف  

المحاسرة من جامعة 

االمام محمد هن سع د، 

المملكة العرهية 

 السع دية

 

ر ف  المحاسرة ماجستي

 –من جامعة اليي ل 

 –ارهانا شامرين 

ال اليات المتحدة 

 األمريكية

خررة ويادية ألكثر من 

عاما ف  المؤسسات  25

المالية والتأمين 

 والمؤسسات الحك مية .
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األستتتاذ/ حستتام عبتتدهللا 

 الحقيل

عضتتتتتتتو مجلتتتتتتتس إدارة 

 مستقل

نائتتتتتب رئتتتتتيس مجلتتتتتس 

 اإلدارة 

 عضو مجلس إدارة في

 

سرررررررر لالسرررررررتثمار شرررررررركة الي

 المحدودة.

شركة األول لإلمصاالت 

 والصياعة المحدودة

الشركة التضاميية لإلعمار 

 والتجارة المحدودة

 

شركة ميافذ لسيارات اإلسعاف 

 و المعاوين المحدودة

 عضو مجلس إدارة في

 

 شركة اليسر لالستثمار المحدودة.

شركة األول لإلمصاالت والصياعة 

 المحدودة

ية لإلعمار والتجارة الشركة التضامي

 المحدودة

شركة ميافذ لسيارات اإلسرعاف و المعراوين 

 المحدودة

درجة الركال ري س 

ف  إدارة األعمال 

والتس يق من جامعة 

الملك سع د، المملكة 

 العرهية السع دية

 

 

المعرفة المتي عة ف  

كل من الجانب 

المصرف  

 واالستثمارل.

األستتتتتتتتتتتتتتتاذ/ نتتتتتتتتتتتتتتايف 

 معبدالكريم العبدالكري

 عضو مجلس إدارة في 

 

شرررررركة امرررررش اس هررررر  سررررر  

 العرهية المحدودة  

 

وعضررر  مجلرررس إدارة الشرررركة 

السع دية للمعل مرات االئتمانيرة 

 سمة

 عضو مجلس إدارة في 

 شركة امش اس ه  س  العرهية المحدودة  

 

وعضررر  مجلرررس إدارة الشرررركة السرررع دية 

 للمعل مات االئتمانية سمة

هكال ري س ف  العل م 

ية من جامعة المال

الملك سع د، المملكة 

 العرهية السع دية

 

ماجستير إدارة أعمال 

 –من جامعة اليي ل 

ارهانا شامرين، 

ال اليات المتحدة 

 االمريكية

خرر مصرفية واسعة 

عاما ف   22ألكثر من 

الري ك المختلفة، يشغل 

حاليا ميصب المدير 

العالم للخدمات 

المصرفية لالفراد 

هيك  وإدارة الثروات ف 

 2015ساب ميذ عام 

األستتتاذ/ ستتامي جتتدعان 

 المهيد

 عضو مجلس إدارة في

 

شرررررركة امرررررش اس هررررر  سررررر  

 العرهية المحدودة  

 عضو مجلس إدارة في

 

 شركة امش اس ه  س  العرهية المحدودة  

دهل م دول  ف  االلتزام 

من الراهطة الدولية 

 ICAلاللتزام 

 

دهل م عال  ف  

العمليات المصرفية 

د االدراة من معف

العامة، المملكة العرهية 

 السع دية

عاما من  18أكثر من 

الخررة ف  القطاع 

المال  والمصرف  ، 

السيما ف  مجال 

الشركات وااللتزام 

 ومكافحة غسل األم ال

الستتتتتتتتتتتيد/ ريتشتتتتتتتتتتتارد 

 هينشلي

 عضو مجلس إدارة في

 

شرررررركة امرررررش اس هررررر  سررررر  

 العرهية المحدودة  

 عضو مجلس إدارة في

 

 اس ه  س  العرهية المحدودة   شركة امش

دراسات األعمال من 

مركز إدارة جامعة 

هرادف رد، المملكة 

 المتحدة

عاما من  23اكثر من 

الخررة ف  مجم عة 

امش اس ه  س  

العالمية ـ كما يتمتع 

هخررة إدارية ومالية ف  

مجال األعمال 

المصرفية والت  ميحت 

المفارات المفيية 

الالزمة ف  المجاالت 

الية والمحاسرية الم

 والقيادية.

 السيد/ ايان كيث مور

 رئيس مجلس إدارة في 

 

شركة امرش اس هر  سر  اليرف 

 الصين  –انترناشي نل 

 رئيس مجلس إدارة في 

 

شركة امش اس ه  س  اليرف انترناشري نل 

 الصين –

دكت راه ف  إدارة 

الدراسات من جامعة 

كامرريدج، المملكة 

 المتحدة

 

هكال ري س اوتصاد 

من جامعة  كامرريدج، 

 المملكة المتحدة

خرير ف  الخدمات 

المصرفية والمالية، 

عاما من  20واكثر من 

التعرض للميتجات 

واألس اق المالية 

العالمية عل  مست ى 

عال،يتمتع هسلسلة من 

اليجاحات مع شركة 

 امش اس ه  س 

األستتتتتتتتتتتتتتتاذ/ بنتتتتتتتتتتتتتتتدر 

 عبدالرحمن المهنا

 عضو مجلس إدارة في 

 

المالحرة الج يرة شركة خردمات 

 السع دية

 

 رئيس مجلس إدارة ف  

 

 عضو مجلس إدارة في 

 

 شركة خدمات المالحة الج ية السع دية

 

 رئيس مجلس إدارة ف  

 

 شركة ميفك كاهيتال 

هكال ري س ف  

اسرة من جامعة المح

الملك سع د، المملكة 

 العرهية السع دية.

 

ماجستير إدارة أعمال 

من الجامعة االمريكية، 

عاما  25خررة أكثر من 

 ف  إدارة المجاالت

 المالية واالستثمارية.
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 شركة ميفك كاهيتال 

 

شررررررررررركة جررررررررررزل العرهيررررررررررة 

 لالستثمارات التجارية

 

 شركة جزل العرهية لالستثمارات التجارية

ال اليات المتحدة 

 األمريكية.

 

ماجستير ف  المالية 

والرياضيات 

االكت ارية من جامعة 

ميشغان ان اره ر، 

ال اليات المتحدة 

 األمريكية

األستتتتتتتتتتتتتاذ/ فتتتتتتتتتتتتراس 

 عبدالعزيز أبا الخيل 

نائررررررررب الرررررررررئيس للتسرررررررر يق 

ومجررارب العمررالء فرر  الشررركة 

السرررررع دية لليقرررررل الجمررررراع  ) 

 ساهتك ( 

 

نائررب الرررئيس للتسرر يق ومجررارب العمررالء 

فررر  الشرررركة السرررع دية لليقرررل الجمررراع  ) 

 ساهتك ( 

هكال ري س ف  

التس يق من جامعة 

د للرترول الملك فف

والمعادن، المملكة 

 العرهية السع دية

 

ماجستير ف  التس يق 

الدول  من جامعة 

 ستراثكاليد، اسكتليدا

عاما  18خرر الكثر من 

ف  القطاعين العام 

والخاص كصيدوق 

التيمية الصياع  

السع دل و الشركة 

السع دية لالمصاالت 

وامحاد االمصاالت 

وحاضية هدير 

ت للتكي ل جيا والصادرا

 السع دية وساهتك 

  2018-اهريل-2مجلس إدارة وفقا لخطاب مؤسسة اليقد العره  السع دل هتاريخ  ف  مم معيييا كعض  –محمد عردالعزيز الشايع 

  2018-ماي -6مجلس إدارة وفقا لخطاب مؤسسة اليقد العره  السع دل هتاريخ ف  مم معيييا كعض   –هيدر عردالرحمن المفيا 

  2018-سرتمرر-18مجلس إدارة وفقا لخطاب مؤسسة اليقد العره  السع دل هتاريخ  ف  مم معيييا كعض -أها الخيل فراس عردالعزيز 

 

 نبذة عن أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة 

 
 الخبرة المؤهالت الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية االسم

 سلمان أحمد 

 عض  لجية المراجعة

 

  عضررررر  لجيرررررة المراجعرررررة فررررر

 شركة 

 

 أوريكس السع دية للتأجير  

عضرر  لجيررة المراجعررة فرر   

 شركة 

 

 أوريكس السع دية للتأجير 

 –محاسب وان ن  ) عض  

معفد المحاسرين القان ييين 

ف  إنجلترا وويلز / عض  

معد المحاسرين القان نيين  –

 ف  هاكستان

 

 

 

 

خررة واسعة ف  المجال المال  

 والمحاسر  والت  متضمن رئاسة

الري ك الرائدة ف  المملكة العرهية 

السع دية، وه  مستشار حاليا 

ومدير ف   شركة واحدة وعض  

لجية مراجعة ف  عديد من 

 الشركات .

 د. أه هكر هاجاهر 

 عض  لجية المراجعة

 عض  لجية المراجعة ف   

 

 سيسك  

 

 شركة اليفدل القاهضة.

 

 شركة الشال هاشان. 

 

شرررررررركة عررررررررداللطيف جميرررررررل 

 حدة للتم يل. المت

 

روالكرررر  للتجررررارة والمقرررراوالت 

 القاهضة.

 

 

 عض  لجية المراجعة ف   

 

 سيسك  

 

 شركة اليفدل القاهضة.

 

 شركة الشال هاشان. 

 

شررررركة عرررررداللطيف جميررررل 

 المتحدة للتم يل. 

 

روالك  للتجرارة والمقراوالت 

 القاهضة.

 

دكت راه ف  التم يل 

والمحاسرة من جامعة 

لكة ستراثكاليد ، المم

 المتحدة

 

ماجستير ف  المحاسرة من 

جامعة هرميجفام، المملكة 

 المتحدة

 

هكال ري س ف  المحاسرة 

من جامعة الخرط م، 

 الس دان

عاما من الخررة ف   32اكثر من 

التم يل والمحاسرة ف  الري ك 

السع دية، مؤهل مأهيل عاليا 

كأكاديم  وممارس ف  المحاسرة 

 والمالية ، ذو خررة ف  مطريق

معايير التقارير المالية الدولية 

IFRS   ومعايير المحاسرة الدولية

IAS 

 هدر حمد السل م 

 

 عض  لجية االسثمار 

نائرررررررررب الررررررررررئيس للخررررررررردمات 

المصررررفية التجاريرررة فررر  الريرررك 

 السع دل الرريطان  

نائررررررب الرررررررئيس للخرررررردمات 

المصررررررفية التجاريرررررة فررررر  

 الريك السع دل الرريطان 

متخصص   ف  العل م 

مالية واالوتصادية من ال

جامعة الملك ففد للرترول 

 والمعادن

عاما ن الخررة المصرفية  15

المتي عة ف  مجال الشركات 

 والتجارة
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 كبار المسئولين التنفيذيين

 

 الرقم اإلسم الوظيفة الحالية الوظيفة السابقة المؤهالت الخبرات

 2008التحق هساب مكافل ف  عام 

عاما ف   20ويملك خررات مزيد عن 

القطاع المصرف  والتأمين ، وشغل 

عددا من المياصب ميفا ميصب 

رئيس إدارة الت زيع ومط ير 

 الميتجات

هرنامج مط ير 

خريج   مجم عة 

 امش اس ه  س 

رئيس اإلستراميجية 

 الرومية

الرئيس التيفيذل 

المكلف ميذ  ديسمرر  

 م 2017

 1 حسام مالئكة

التحقت هساب مكافل ميذ فرراير 

اع ام ف   8ولديفا خرره  2018

القطاع المصرف  ف  مجال التط ير 

 التيظيم 

ماجستير ف  

مخصص الم ارد 

 الرشرية

مدير التط ير 

 التيظيم 

رئيس إدارة  الم ارد 

 الرشرية
 2 رانية الشري ف 

م 2008التحق هساب مكافل ف  ماي  

عام ف  عده مجاالت  29ولديا خرره 

 مالياميفا االكت ارل واإلدارة ال

ماجستير ف  

مخصص المحاسرة 

 المالية

كرير مدراء ف  شركة 

 -ريالييس للتأمين 

 الفيد

رئيس اإلدارة المالية 

 المكلف
 3 ميسلفان ل واناثان

التحقت هساب مكافل ف  أغسطس 

سي ات  ف  7م  لديفا خررة  2017

 مختلف أدوار مخاطر التأمين

ماجستير ف  

مخصص التم يل 

 الدول 

المخاطر مدير إدارة 

 العالمية للتأمين

 رئيس المخاطر

 
 4 شيماء خان

التحقت هساب مكافل ف  ن فمرر 

ف  مجاالت  20ولديفا خرره  2018

مختلفا ميفا  التح ل ومط ير ومرسيط 

 اإلجراءات

هكال ريس ف  عل م 

 الحاسب اآلل 

رئيس التح ل 

ومط ير ومرسيط 

 اإلجراءات

الرئيس التيفيذل 

 للعمليات
 5 دلجيفان طاشكي

 

 م14/12/2017م وخلفة السيد/ حسام محمد نزار مالئكا مكلفاً هتاريخ 13/12/2017انتفت خدمات السيد/ ستيفين كسقروف كرئيس ميفيذل للشركة هتاريخ  *

 إجتماعات مجلس اإلدارة (ب

نرات ملرك اإلجتماعرات وسرجل حضر ر م عقرد مجلرس إدارة شرركة سراب للتكافرل إجتماعرات، ويررين الجردول الترال  هيا2018خالل العرام 

 األعضاء خالل العام 

 

 م 2018اإلجتماعات المنعقدة خالل العام 
 

 األول الثاني الثالث الرابع
 عضو مجلس اإلدارة

 فبراير  20 بريلأ 30 يوليو 18 ديسمبر  11

- -   *األستاذ/ محمد عردهللا اليحيا 

   - ( 2018أغسطس  2 مناألستاذ/ محمد عردالعزيز الشايع **) 

    االستاذ/ حسام عردهللا الحقيل 

  -  األستاذ/ نايف عردالكريم العردالكريم 

    األستاذ/ سام  جدعان المفيد 

    السيد/ ايان كيث م ر 

- - -  *األستاذ/ وليد عردالعزيز كيال 

     السيد/ ريتشارد هييشل 

 - - -  /هيدر عردالرحمن المفيا**األستاذ 

 السيد / فراس عردالعزيز اهالخيل** - - - -

 

 م.02/08/2018م. وخلفة األستاذ/ محمد عردالعزيز الشايع هتاريخ 31/07/2018* انتفت عض ية األستاذ/ محمد عردهللا اليحيا من عض ية المجلس هتاريخ 

  2018-05-30* انتفت عض ية األستاذ/ وليد كيال  هتاريخ 

 م02/04/2018**مم معيين االستاذ محمد عردالعزيز الشايع عض  مجلس االدارة ) وفقاً لخطاب مؤسسة اليقدر العره  السع دل ( فف  ماريخ 

 م06/05/2018**مم معيين االستاذ هيدر عردالرحمن المفيا عض  مجلس االدارة ) وفقاً لخطاب مؤسسة اليقدر العره  السع دل ( ف  ماريخ 

 م18/09/2018يين االستاذ فراس عردالعزيز أها الخيل عض  مجلس االدارة ) وفقاً لخطاب مؤسسة اليقدر العره  السع دل ( ف  ماريخ **مم مع
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كافة اإلجتماعات أعاله عقدت ف  مديية الرياض مقر الشركة الرئيس، وود حرص المجلس عل  اإللتقاء هم نف  الشركة وويادامفا 

 س ف  إجتماعاما ملّمس مالحظات مساهم  الشركة وم نفيفا هما يسفم ف  مدعيم أعمالفا هشكل فعال.التيفيذية، وراع  المجل

 لجان مجلس اإلدارة ج(

انسجاماً مع الض اهط اإلشرافية ونظام الشركة األساس  والت  متطلب ويام مجلس اإلدارة هتشكيل عدد مياسب مرن اللجران، فقرد شركل مجلرس 

ئيسية وه  لجية المراجعرة )هقررار مرن الجمعيرة العم ميرة (  ، ولجيرة الترشريحات والمكافرآت، واللجيرة التيفيذيرة ، ( لجان ر5إدارة الشركة )

 صف ملك اللجان ومفامفا وهيانات مشكيلفا واجتماعامفا فيما يل  وولجية اإلستثمار، ولجية المخاطر. و

 لجنة المراجعة 

عض  مجلس ادارة مستقل و عض ية اثيان من  خارج أعضاء مجلس اإلدارة / غير  من ثالثة أعضاء، هرئاسةالمراجعة متك ن لجية 

وشروط المراجعة التيفيذيين. و معمل اللجية وفقًا لالختصاصات الت  وافقت عليفا الجمعية العامة للشركة هشأن اختيار أعضاء لجية 

مؤسسة اليقد العره  السع دل الصادرة من ئحة لجية المراجعة مق م اللجية همفامفا عل  اليح  ال ارد ف  الوعض يتفم وطريقة أدائفم، 

 لشركات التأمين وإعادة التأمين.

، ومم معيين السيد  2018ي ني   30،  استقال السيد وليد عردالعزيز كيال من ميصرا كرئيس لجية المراجعة ف   2018خالل عام  

. واليزال ميصب رئيس لجية 2018ماي   06لجية المراجعة ف  سلمان أحمد ) عض ا من خارج مجلس اإلدارة ( كعض  جديد ف  

 .المراجعة شاغرا

ية س ق المالال( من أنظمة ح كمة الشركات لفيئة 2) 90اعضاء و مؤهالت و خررات لجية المراجعة كما ه  مطل ب هم جب المادة 

 ه  كما يل  و

 

 

 اإلسم  المؤهالت  الخبرة                            

مصرف  ومدير ف  عدد من الشركات وعض  / رئيس لجية  خرير

 المراجعة ف  هعض الشركات
 وليد  عردالعزيز كيال هكال ري س ف  المحاسرة.

 ،السع دية ،الرحرين ،سية كمحاسب وان ن  ف  هريطانيا 40خررة 

 االمارات العرهية المتحدة.

 

ئيس لجية المخاطر ف  احد لقد كان مديًرا لعدد من المؤسسات المالية ور

 الري ك وعضً ا ف  لجان المراجعة ف  العديد من الشركات.

 

ف  معفد  –محاسب وان ن  )عض  

المحاسريين القان نيين ف  انجلترا  و  

معفد المحاسريين القان نيين ف   –عض  

 هاكستيان.

 

مم يل الشركات )معفد المحاسرين 

 )القان نيين ف  إنجلترا و ويلز

 

 ر شركة.مدي

 سلمان احمد

خررة واسعة ف  القطاع المال  والت  مشمل عل  مرأسا ف  مجال 

المحاسرة والمالية لعدد من الري ك الرائدة ف  المملكة العرهية السع دية 

وايضا كمستشار ف  ال وت الحال . كما أنا عض  مجلس إدارة ف  شركة 

 شركات.اح  الشركات المحلية وعض  لجية التدويق ف  هعض ال

 

 دكت راه ف  المحاسرة، المملكة المتحدة.

 

عض  زميل ف  جمعية المحاسرين 

 القان نيين المعتمدين، المملكة المتحدة

 

 د. أه هكر هاجاهر

 

مشرف لجية المراجعة عل  أنشطة التدويق الداخل  وااللتزام ، ومراوب ونائف التدويق الداخل  والخارج  للشركة ، ومراوب أوجا 

والت صية لمجلس الخارجية عف و القص ر ف  اليظام هشكل رئيس  من خالل التقارير المقدمة. كما أنفا مسؤولة عن المراجعة الض

وذلك هشكل رئيس  من خالل المياوشات مع المدوقين الخارجيين واالكت اريين المعيييين هالم افقة عل  الق ائم المالية  اإلدارة

ارير ادارة التدويق واالمتثال ومقدم م صيامفا ف  هذا الصدد ، إل  جانب مراورة حالة اإلجراءات مستعرض اللجية مقو . واإلدارة

مجلس اإلدارة هتعيين المدوقين الخارجيين للشركة ومحديد أمعاهفم ومراجعة لم ص  اللجية أيًضا والتصحيحية الت  امخذمفا اإلدارة. 

 اإلعتيادية. .المراجعةم وأل أعمال أو مقارير أخرى هاإلضافة إل  خطة المراجعة ومتاهعة أعمالفم ومراجعة معليقامف

 

 اللجية. من الدكت ر أه  هكر هاجاهر والسيد سلمان أحمد كأعضاء متك ن اللجية 2018ديسمرر  31 ماريخمن 



            

 

                                                                                                                              

                                                                                                 

37 | P a g e 
 

 

 

 اجتماعات هحض ر االعضاء عل  اليح  التال    10ُعقدت 

 

 اللجنة التنفيذية

اللجية مسؤولة عن فحص استراميجية العمل ومقديمفا إل  مجلس ومتألف اللجية التيفيذية من ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة. 

عل  العق د الت  أذن هفا  م افق اللجية أيًضاواإلدارة ، هاإلضافة إل  مراجعة وإعداد الت صيات المتعلقة هخطة التشغيل السي ية. 

 المجلس. ها مجلس اإلدارة، ومراجعة ومقييم الخسائر التشغيلية، هاإلضافة إل  أل مفام أخرى يكلففا

وُعين السيد محمد  2018ي لي   31، مم مغيير مشكيل اللجية التيفيذية حيث استقال السيد محمد اليحي  من اللجية ف   2018ف  عام 

 2018أكت هر  11  جديد ف  اللجية التيفيذية ف  عردالعزيز الشايع كعض

 

 ستا اجتماعات هحض ر األعضاء عل  اليح  التال  عقدت اللجية 

 

 عضو اللجنة

 م 2018اإلجتماعات المنعقدة خالل العام 

22 

 يناير

20 

 فبراير

20 

 مارس

28 

ويوني  

25 

 سبتمبر

6 

 ديسمبر

2018 2018 2018 2018 2018 2018 

 - - -       حمد عردهللا اليحيا*االستاذ/ م

   - - - - - االستاذ/ محمد عردالعزيز الشايع**

             االستاذ/ نايف عردالكريم العردالكريم

           - االستاذ/ ايان كيث م ر

 
 2018ي لي   31آخر ي م عمل كرئيس للجية التيفيذية ه   –*محمد عردهللا اليحيا 

 2018أكت هر  11يين عض ا ف  اللجية التيفيذية )حسب خطاب مؤسسة اليقد العره  السع دل( ه  مم التع–** محمد عردالعزيز الشايع 

 

 لجنة الترشيحات و المكافآت

متك ن اللجية من أرهعة أعضاء غير ميفيذيين ومستقلين ف  المجلس. وفقًا لالجتماع العام للجمعية العم مية للشركة الذل أور األحكام 

ء لجية الترشيحات والمكافآت، ومدة عض يتفم ، وطريقة أدائفم. فإن اللجية مسؤولة عن الم افقة عل  المتعلقة هاختيار أعضا

مجرل اللجية أيًضا وأعضاء مجلس اإلدارة. مالئمة سياسات ومعايير الترشيح لعض ية مجلس اإلدارة وكرار التيفيذيين، وضمان 

ودرات أعضاء المجلس، والتحقق من استقاللية األعضاء، ومراجعة مراجعات سي ية ح ل المتطلرات الالزمة من حيث مفارات و

هيكل المجلس ومقديم م صيات هشأن التغييرات الت  يمكن إجراؤها، وأيضاً محديد نقاط الضعف والق ة ف  المجلس واوتراح مداهير 

ضاء مجلس اإلدارة وكرار عالجية لفا. عالوة عل  ذلك، فإن اللجية مسؤولة عن مفمة وضع سياسات المكافآت لكل من أع

 المسؤولين التيفيذيين.

 

 .2018ي ني   30، مم مغيير مشكيل لجية الترشيحات والمكافآت حيث استقال السيد وليد كيال من اللجية ف   2018ف  عام 

 

ةعضو اللجن  

 م 2018اإلجتماعات المنعقدة خالل العام 

30 

يناير

2018 

27 

فبراير 

2018 

19 

 مارس

2018 

02 

 أغسطس

2018 

05 

 سبتمبر

2018 

18 

 أكتوبر

2018 

01 

 نوفمبر

2018 

26 

 نوفمبر

2018 

10 

 ديسمبر

2018 

11 

 ديسمبر

2018 

االستاذ/ وليد        

عردالعزيز 

 *كيال

     - - - - - - - 

 الدكت ر اه 

 هكر هاجاهر
            - 

 سلمان احمد 

** 
- - -          

  2018ي ني ,  30اخر ي م عمل لرئيس لجية التدويق  وليد عردالعزيز كيال *

 2018ماي   6مم التعيين كعض  ف  لجية التدويق )حسب خطاب مؤسسة اليقد العره  السع دل( ف   –سلمان أحمد  **



            

 

                                                                                                                              

                                                                                                 

38 | P a g e 
 

 . 31/12/2018 هتاريخيترأس اللجية حسام عردهللا الحقيل 

 

 ل  اليح  التال  هحض ر األعضاء ععقدت اللجية االجتماعات الثالثة 

 

 م 2018اإلجتماعات المنعقدة خالل العام  عضو اللجنة

فبراير 13   مارس 20  ديسمبر  11   

        -  االستاذ/ حسام عردهللا الحقيل

        االستاذ/ نايف عردالكريم العردالكريم

 - -  االستاذ/ وليد عردالعزيز كيال*

    االستاذ/ ايان كيث م ر

 2018ي ني   30أخر ي م عمل ف  لجية الترشيحات و المكافآت كان ف   –عردالعزيز كيال  *وليد

 

 لجنة اإلستثمار

اللجية مسؤولة عن مياوشة جميع ج انب االستثمار وفقًا ومتألف اللجية من أرهعة أعضاء غير ميفيذيين من أعضاء مجلس اإلدارة. 

 لصالحيات اللجية.

ومم معيين  2018ي لي   31كيل لجية االستثمار حيث استقال السيد محمد عردهللا اليحيا من اللجية ف  ، مم مغيير مش 2018ف  عام 

 .2018أكت هر  11السيد محمد عردالعزيز الشايع كعض  جديد ف  لجية االستثمار ف  

 

 هحض ر األعضاء عل  اليح  التال  عقدت اللجية االجتماعات الثالثة 

 
 م 2018ل العام اإلجتماعات المنعقدة خال

 األول الثاني الثالث

 20 25 18 عضو اللجنة

 مارس سبتمبر يوليو

   األستاذ/ حسام عردهللا الحقيل 

   االستاذ / ايان م ر 

 االستاذ/ محمد عردالعزيز الشايع** - - -

   األستاذ/ هدر حمد السل م 

 
 2018اكت هر  11لجية االستثمار )حسب خطاب مؤسسة اليقد العره  السع دل( ف   ** محمد عردالعزيز الشايع مم التعيين كعض  ف 

 لجنة المخاطر

مؤسسة اليقد العره  السع دل و الت  نصت عل  ضرورة متطلرات مماشياً مع  2016مم مشكيل لجية المخاطر ف  الرهع الثان  من عام 

 ما يتعلق هإدارة المخاطرهإنشاء لجية مراشر 

ية عل  أساس رهع سي ل و مق م هاإلشراف و إعطاء الت صيات لمجلس اإلدارة لجميع المخاطر العالية  المتصلة هأعمال مجتمع اللج

الشركة هاإلضافة إل  ويادة و م جيا إدارة المخاطر، وذلك يشمل رسم رؤية إلدارة لمخاطر، و مرميب األول يات و اإلشراف عل  

 ف  إدارة المخاطر.المرادرات الرئيسية كمرادرات التح ل 

،  2018من األعضاء  السيد ريتشارد هييشل  )الرئيس( و سام  المفيد )عض (. و خالل دورة  2018ديسمرر  31متك ن اللجية كما ف  

 اجتماعات. و يلخص الجدول التال  عض ية اللجية و م اريخ إنعقادها 9عقدت اللجية 
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 م 2018اإلجتماعات المنعقدة خالل العام 

 يسمبرد 10

2018 

 أكتوبر 02

2018 

 يوليو17

2018 

 مايو  24

2018 

 أبريل  05

2018 

08 

 2018مارس

 فبراير 07

2018 

 يناير 28

2018 

يناير  10

2018 
 عضو اللجنة

          السيد / ريتشارد هييشل 

         األستاذ/ سام  جدعان المفيد 

 

 أداء الشركةبـ هممجلس اإلدارة إلبالغ األعضاء بآراء المساهمين وإشعارتم اتخاذ اإلجراءات من قبل 

 ، ويشمل آراء المساهمين ومالحظامفم وشكاويفم عرر وسائل الت اصل المختلفة المجلسسرّ أمين يتلق  

 م وع الشركة االلكترون .  

 أروام امصاالت الشركة ف  ملف الشركة عل  م وع مداول االلكترون .• 

 مصال عرر الفامف والفاكس )أروام الشركة(.اال• 

 

 الجمعيات العامة

 م وهم كالتال  2018جمعيات عامة ف   3 ممشياً مع أحكام نظام الشركات ونظام الشركة االساس  فقد مم عقد

 م 2018يياير  9هـ الم افق 1439رهيع آخر  22الجمعية العامة الغير عادية للشركة والت  عقدت ف    -1

 م 2018ماي   24هـ الم افق 1439رمضان  9عامة العادية والت  عقدت هتاريخ الجمعية ال -2

 م2018أغسطس  2هـ الم افق 1439ذو القعدة  20الجمعية العامة العادية والت  عقدت هتاريخ  -3

الرياض،  مم عقد هذه االجتماعات ف  المري  الرئيس للريك السع دل الرريطان  شارع األمير مساعد هن عردالعزيز هن جل ل ف 

 وحضر االجتماعات األعضاء التالية أسمائفم  

   م 2018يياير  9هـ الم افق 1439رهيع آخر  22الجمعية العامة الغير عادية للشركة والت  عقدت ف 

 األعضاء  

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

 نايف عردالكريم العردالكريم -2

 سام  جدعان المفيد -3

 ريتشارد هييشل  -4

 اليتائج    

 من اليظام األساس  للشركة المتعلق هتعيين خمسة أعضاء ممثلين للريك السع دل الرريطان   15التص يت عل  معديل المادة  -1

 من اليظام األساس  للشركة المتعلق هالمكافئات والترشيات ألعضاء مجلس اإلدارة.   19التص يت عل  معديل المادة  -2

 ركة لح كمة الشركات مماشيا مع األنظمة ذات العالوة.التص يت عل  محديث وثيقة الش -3

التص يت عل  استمرار عض ية ممثل مجم عة امش اس ه  س  السيد / ايان م ر ف  مجلس إدارة الشركة وممثيلا للريك  -4

 السع دل الرريطان  ) ساب ( هعد استكمال استح اذ الريك عل  حصة مجم عة امش اس ه  س  هالشركة.

تمرار عض ية ممثل مجم عة امش اس ه  س  السيد / ريتشارد هييشل  ف  مجلس إدارة الشركة وممثيلا التص يت عل  اس -5

 للريك السع دل الرريطان  ) ساب ( هعد استكمال استح اذ الريك عل  حصة مجم عة امش اس ه  س  هالشركة.

اإلدارة ممثال عن الريك السع دل  التص يت عل  معيين األستاذ / سام  هن جدعان المفيد كعض  غير ميفيذل ف  مجلس -6

م وحت  نفاية دورة 21/12/2017الرريطان  ) ساب ( خلفا لألستاذ / ميص ر هن عردالعزيز الصغير، اعترارا من ماريخ 

 م. 14/05/2019المجلس الحالية ف  

  م 2018ماي   24هـ الم افق 1439رمضان  9الجمعية العامة العادية والت  عقدت هتاريخ 
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  األعضاء 

 محمد عردالعزيز الشايع. -1

 سام  جدعان المفيد. -2

 ريتشارد هييشل . -3

 نايف عردالكريم العردالكريم. -4

 اليتائج 

 م.2017ديسمرر  31التص يت عل  مقرير مجلس اإلدارة عن السية الميتفية ف   .1

 م.2017ديسمرر  31التص يت عل  الق ائم المالية السي ية عن السية المالية الميتفية ف   .2

 م.2017ديسمرر  31عل  مقرير مراجع حساهات الشركة عن السية المالية الميتفية ف  التص يت  .3

 م.2017ديسمرر  31التص يت عل  إهراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السية المالية الميتفية ف   .4

ومراجعرة  التص يت عل  معيين مراجعر  الحسراب للشرركة مرن هرين المرشرحين هيراء علر  م صرية لجيرة المراجعرة وذلرك لفحرص .5

م 2019م الرهررع األول مررن السررية الماليررة 2018ومرردويق القرر ائم الماليررة للرهررع الثرران  والثالررث والراهررع والسرري ل مررن العررام المررال  

 كرو ه روث ) العظم والسديرل(. -2هرايس ومر هاوس ك هرز،  -1ومحديد أمعاهفم وهم كل من   

سيد / محمد هن عردالعزيز الشرايع كعضر  غيرر ميفيرذل فر  مجلرس اإلدارة التص يت عل  م صية أعضاء مجلس اإلدارة هتعيين ال .6

م وحتر  نفايرة دورة المجلرس الحاليرة فر  2018اهريرل  8وممثال عرن الريرك السرع دل الرريطران  اعتررارا مرن مراريخ التعيرين فر  

 م.14/05/2019

ان  والترر  العضرراء مجلررس اإلدارة   نررايف التصرر يت علرر  األعمررال والعقرر د الترر  سررتتم هررين الشررركة والريررك السررع دل الرريطرر .7

عردالكريم العردالكريم ، سام  المفيد ، ريتشارد هييشل  مصلحة غير مراشرة هإعترارهم ممثلين للريك السرع دل الرريطران  وهر  

، حمايرة  عرارة عن عق د مأمين سي ية مختلفة ) ومشمل هرامج م وف األعمال ، حمايرة دير ن المجم عرة ، المسرؤولية مجراه الغيرر

ألرف لاير  47531م 2017الممتلكات ، الحماية من أضرار اإلرهاب ( والترخيص هفا لعام وادم علمرا هرأن المرلرغ هلرغ خرالل عرام 

 سع دل هدون شروط مفضيلية .

التصرر يت علرر  األعمررال والعقرر د الترر  سررتتم هررين الشررركة والريررك السررع دل الرريطرران  والترر  العضرراء مجلررس اإلدارة   نررايف   .8

ردالكريم العردالكريم ، سام  المفيد ، ريتشارد هييشل  مصلحة غير مراشرة هإعترارهم ممثلين للريك السرع دل الرريطران  وهر  ع

عرارة عن عق د خدمات مشغيل سي ية واستخدام الم جر دات الثاهترة والرييرة التحتيرة الخاصرة هتقييرة المعل مرات . علمرا أن طريعرة 

ت عرارة عن عقر د خردمات مشرغيل سري ية واسرتخدام الم جر دات الثاهترة والرييرة التحتيرة الخاصرة م كان 2017التعامالت ف  عام 

 ألف لاير سع دل والترخيص لفا لعام وادم دون شروط مفضيلية. 3853لتقيية المعل مات هقيمة إجمالية 

العضرراء مجلررس اإلدارة   نررايف التصرر يت علرر  األعمررال والعقرر د الترر  سررتتم هررين الشررركة والريررك السررع دل الرريطرران  والترر   .9

عردالكريم العردالكريم ، سام  المفيد ، ريتشارد هييشل  مصلحة غير مراشرة هإعترارهم ممثلين للريك السرع دل الرريطران  وهر  

م كانت عرارة 2017عرارة عن دخل استثمارات ف  ودائع مراهحة . والترخيص لفا لعام وادم ، علما أن طريعة التعامالت ف  عام 

 ألف لاير سع دل هدون شروط مفضيلية. 167عن دخل استثمارات ف  ودائع مراهحة هقيمة اجمالية 

التصرر يت علرر  األعمررال والعقرر د الترر  سررتتم هررين الشررركة والريررك السررع دل الرريطرران  والترر  العضرراء مجلررس اإلدارة   نررايف  .10

راشرة هإعترارهم ممثلين للريك السرع دل الرريطران  وهر  عردالكريم العردالكريم ، سام  المفيد ، ريتشارد هييشل  مصلحة غير م

م كانرت عررارة عرن عم لرة 2017عرارة عن عم لة أرهاح مستحقة والترخيص هفا لعرام ورادم علمرا أن طريعرة التعرامالت فر  عرام 

 ألف لاير سع دل هدون شروط مفضيلية .  176أرهاح مستحقة هقيمة إجمالية 

ترر  سررتتم هررين الشررركة والريررك السررع دل الرريطرران  والترر  العضرراء مجلررس اإلدارة   نررايف التصرر يت علرر  األعمررال والعقرر د ال .11

عردالكريم العردالكريم ، سام  المفيد ، ريتشارد هييشل  مصلحة غير مراشرة هإعترارهم ممثلين للريك السرع دل الرريطران  وهر  

هفا لعرام ورادم ، علمرا هرأن طريعرة التعرامال فر  عرام عرارة عن عقد وكالة مأمين سي ل وحصرل لريع ميتجات الشركة والترخيص 

م كانت عرارة عن عقد وكالة مأمين سري ل وحصررل لررع ميتجرات الشرركة . وهلرغ إجمرال  العمر الت التر  دفعتفرا الشرركة 2017

 ألف لاير سع دل هدون شروط مفضيلية.  3746

هر  سر  السرع دية المحردودة والتر  ألعضراء مجلرس التص يت علر  األعمرال والعقر د التر  سرتتم هرين الشرركة وشرركة امرش اس  .12

اإلدارة   نايف عردالكريم العردالكريم ، سام  المفيد ، ريتشارد هييشل  ، إيان م ر مصلحة غير مراشرة هإعترارهم ممثلرين للريرك 

المجم عررة ، السرع دل الرريطرران  وهرر  عرررارة عررن عقر د مررأمين سرري ية مختلفررة ) ومشررمل هررامج م وررف األعمررال ، حمايررة ديرر ن 
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المسؤولية مجاه الغير ، حماية الممتلكات ، الحماية من أضرار اإلرهاب ( والتررخيص هفرا لعرام ورادم علمرا هرأن طريعرة التعرامالت 

 ألف لاير سع دل هدون شروط مفضيلية. 820م كانت عرارة عن عق د مأمين سي ية مختلفة هقيمة إجمالية 2017ف  عام 

د التر  سرتتم هرين الشرركة وشرركة امرش اس هر  سر  السرع دية المحردودة والتر  ألعضراء مجلرس التص يت علر  األعمرال والعقر  .13

اإلدارة   نايف عردالكريم العردالكريم ، سام  المفيد ، ريتشارد هييشل  ، إيان م ر مصلحة غير مراشرة هإعترارهم ممثلرين للريرك 

ئق التكافررل العررائل  لالفررراد فرر  الصررياديق االسررتثمارية السررع دل الرريطرران  وهرر  عرررارة عررن عقررد إدارة اسررتثمارات حملررة وثررا

م كانت عرارة عن عقرد إدارة اسرتثمارات حملرة وثرائق التكافرل 2017والترخيص هفا لعام وادم علما هأن طريعة التعامالت ف  عام 

ألف لاير سع دل ،  381,037العائل  لالفراد ف  الصياديق االستثمارية لشركة امش اس ه  س  السع دية المحدودة والت  هلغت 

ألررف لاير سررع دل ، هييمرررا هلغررت ويمرررة  107,794حيررث هلغررت ويمرررة االسررتثمارات المرمرطررة ه حررردات المشررتراة خررالل السرررية 

أألف لاير سرع دل ، كمرا هلرغ الخصرم المسرتلم علر  اسرتثمارات  105,502االستثمارات المرمرطة ه حردات المراعرة خرالل السرية 

 أألف لاير سع دل هدون شروط مفضيلية.  1340مرمرطة ه حدات مرلغ 

  م2018أغسطس  2هـ الم افق 1439ذو القعدة  20الجمعية العامة العادية والت  عقدت هتاريخ 

 األعضاء  

 محمد عردالعزيز الشايع ) رئيس الجمعية ( .  -1

 نايف عردالكريم العردالكريم .  -2

 سام  جدعان المفيد.  -3

 

 النتائج: 

س اإلدارة هتعيين األستاذ / سلمان أحمد أكررر ) عضر  فر  لجيرة المراجعرة مرن خرارج المجلرس ( هردال الت صيت عل  م صية مجل -1

عن العض  المستقيل األستاذ / سرام  وهيررة )عضر  فر  لجيرة المراجعرة مرن خرارج المجلرس ( مرن عضر ية لجيرة المراجعرة فر  

م ويرأم  هرذا 16/04/2018صرية الصرادر فر  مراريخ م عل  أن يسرل التعيين اعترارا مرن مراريخ وررار الت 18/12/2017ماريخ 

 التعيين وفقا لالئحة عمل لجية المراجعة. 

التص يت عل  م صية مجلس اإلدارة هتعيين األستاذ / هيردر هرن عرردالرحمن المفيرا عضر اً فر  مجلرس اإلدارة )عضر  مسرتقل( )  -2

م خلفرا 14/05/2019يخ انتفراء الردورة الحاليرة فر  م إلكمرال دورة المجلرس حتر  مرار31/05/2018اعترارا من ماريخ معيييا ف  

 للعض  المستقيل األستاذ / وليد عردالعزيز كيال )عض  مستقل(.

 

 سجل المساهمين

 و سرب طلب كل مقرير. 2018الجدول التال  ي ضح عدد سجالت المساهمين الت  طلرتفا الشركة خالل العام  

 رقمال نوع التقرير تاريخ التقرير سبب طلب التقرير

  .1 مقرير المساهمين 2018 ديسمرر 09 الجمعية العامة

  .2 مقرير المساهمين 2018 أغسطس 02 محديث سجالت المساهمين

  .3 مقرير المساهمين 2018 ي لي  29 الجمعية العامة

16 محديث سجالت المساهمين ي لي     .4 مقرير المساهمين 2018 

  .5 مقرير المساهمين 2018 ماي  24 الجمعية العامة

  .6 مقرير المساهمين 2018 أهريل 29 ديث سجالت المساهمينمح

  .7 مقرير المساهمين 2018 يياير 09 محديث سجالت المساهمين
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 العقوبات والجزاءات والقيود النظامية .17

كة نصاً ممارس الشركة أعمالفا وفق ما مقتضيا اليظم والل ائح والتعليمات الصادرة عن الجفات اإلشرافية الت  ملتزم هفا الشر

 م  لم يفرض عل  شركة ساب للتكافل أل عق هات أو جزاءات.2018وروحاً، وخالل العام 

 

 حوكمة الشركات .18

المرمرطة هاعتماد مرادئ ومعايير ح كمة الشركات وأن مثل هذا االعتماد سيؤدل إل  مراعاة الكريرة  مدرك ساب للتكافل اآلثار

الت  ستسفم ف  معزيز و محسين كفاءمفا وعامالت الشركة وكذلك الشفافية واإلفصاح المعايير المفيية واألخالوية ف  جميع م

 والعالوات مع جميع األطراف المعيية، س اء كان ا م نفين أو غيرهم.

 

 ما يل  الصادرة من هاإلضافة إل  ذلك، ملتزم ساب للتكافل همراعاة غالرية اإلرشادات ال اردة ف  ل ائح ح كمة الشركات 

 

سياسة ساب للتكافل لتتماش  مع التعليمات اإلشررافية، ويرتم إرسرال السياسرة المعدلرة إلر  مجلرس اإلدارة الرذل يقر م هردورة  معديل -1

 م  2018يياير  9هالم افقة. من خالل الجمعية العامة  لساب للتكافل الميعقدة ف  

لتيفيرذ العديرد مرن األنشرطة التدريريرة  2017م وامت شرركة سراب للتكافرل هتفعيرل الج انرب ذات الصرلة هح كمرة الشرركة خرالل عرا -2

ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان فر  مجراالت المعرفرة المتعلقرة هاالمتثرال ومكافحرة غسرل األمر ال ومم يرل اإلرهراب والعق هرات، 

 مجلس اإلدارة من خالل هذا الررنامج. أعضاء مفارات ومدعم الشركة

نقاط الق ة والضرعف فر  األداء والكفراءة حيرث  تحديدجميع أعضاء مجلس اإلدارة ل عل  2018مم مطريق التقييم الذام  خالل عام  -3

 كانت لجية الترشيحات والمكافآت مشرف عل  هذا التقييم.

 

 المادة متطلبات المادة أسباب عدم تطبيق هذه المادة

ليس لشركة ساب للتكافل صفا إللزام المستثمرين ذول الصفة 

اليياهة عن غيرهم، هأن يفصح ا عن األعترارية الذين يتصرف ن ه

 سياسامفم ف  التص يت.

يجب عل  المستثمرين من األشخاص ذول الصفة األعترارية الذين 

اإلفصاح عن  -مثل صياديق األستثمار–يتصرف ن هاليياهة عن غيرهم 

سياسامفم ف  التص يت ومص يتفم الفعل  ف  مقاريرهم السي ية، وكذلك 

ل مع أل مضارب ج هرل للمصالح ود يؤثر اإلفصاح عن كيفية التعام

 عل  ممارسة الحق ق األساسية الخاصة هاستثمارامفم.

الفقرة )د( من المادة 

 السادسة

 

 

 المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية .19

ت الت  وضعفا مجلس اإلدارة مم مصميم السياساومجلس االدارة مسؤول عن وضع نظام للض اهط الداخلية ومراجعة فعاليتا. 

 واإلجراءات الت  وضعتفا اإلدارة لت فير رواهة داخلية فعالة.

، واالحتفان هسجالت محاسرية مياسرة ، وم ث وية يتم وضع ض اهط داخلية من أجل  حماية األص ل من س ء االستخدام أو السروة 

مم مصميم هذه و، وإدارة المخاطر ف  نل المخاطر المقر لة لدى الشركة. والل ائح هاألنظما المعل مات المالية وفائدمفا ، وااللتزام 

اإلجراءات إلدارة ومخفيف مخاطر الفشل ف  محقيق أهداف العمل ويمكن أن م فر فقط ضمانًا معق اًل وليس مطلقًا ضد األخطاء 

 م اجا الت .العالية األهمية ذات المخاطر وإدارة ومقييممم مطريق إجراءات محديد والج هرية و الخسائر المادية و الغير مادية و االحتيال. 

 العام. مدار عل  الشركة

 

طرقت الشركة نم ذج "الخط ط الدفاعية الثالثة" إلدارة وود ادارة الشركة مسؤولة عن ميفيذ ومراجعة فعالية نظام الض اهط الداخلية. 

 المخاطر الت  م اجا الشركة. 
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اإلدارة وفاع األول  مسؤولة عن وضع اإلجراءات والمعايير ف  جميع المياطق ال اوعة محت مسؤوليتفم. هصفتفا خط الد،  إدارة األعمال

 ال نيفية مسؤولة أيًضا عن ميفيذ آليات رصد فعالة الكتشاف وميع االنحرافات أو االنتفاكات عن السياسات الم ض عة والمتطلرات

 التيظيمية.

 

 ن خالل ونائف إدارة المخاطر واإللتزام.ويتم ميفيذ مفام خط الدفاع الثان  م

 

محتفظ ونيفة االلتزام هاإلشراف عل  العمليات وإجراءات اإلدارة لضمان االلتزام هالمتطلرات التيظيمية ، وال سيما ل ائح مؤسسة اليقد 

ل  جانب االمتثال لق اعد هيئة العره  السع دل المطرقة عل  وطاع التأمين هما ف  ذلك و اعد مكافحة غسل األم ال ومم يل اإلرهاب إ

 المراجعة..لجية.إل .مقاريرها.لتزاماإل.دارةإ.مرفعوالس ق المالية. 

 

 يرأس ونيفة الرواهة المالية كرير المسؤولين الماليين ويقدم مقاريره إل  المدير التيفيذل.

داخلية من خالل التقييم الدورل للض اهط الداخلية من يمثل التدويق الداخل  خط الدفاع الثالث ويستعرض هشكل مستقل فعالية الض اهط الو

 خالل إجراء اخترارات التدويق عرر مختلف ونائف الشركة.

 

ح ل جميع المسائل المتعلقة هالتدويق ومرفع جميع التقارير اليفائية إل  لجية المراجعة مرفع إدارة التدويق الداخل  مقاريرها إل  لجية و

 عليا..ومتفق.مياسب.زمي .جدول.ضمن.عليفا.المتفق.اإلدارية.العمل.يذية مسؤولة عن ضمان ميفيذ خططاإلدارة التيفوالمراجعة.  

، استعرض وسم التدويق الداخل  عدًدا من أنشطة الشركة وعمليامفا هاستخدام  خطة المراجعة المريية عل  اساس  2018خالل عام 

المراجعة الت  مرين نتائج االخترارات الت  مم إجراؤها مع مسليط الض ء عل  اليقاط مم رفع مقارير عمليات التدويق إل  لجية والمخاطر. 

الت  محتاج إل  معزيز الض اهط الداخلية أو الت  محتاج إل  محسين فعالية اإلدارة ف  معالجة أوجا وص ر الرواهة ، 

 الكفاءات..لتحسين.معديلفا.يمكن.الت .العمليات.وكذلك

 

، لم يتم محديد أل أوجا وص ر حرجة يمكن 2018يات مدويق فعالية هيئة الرواهة الداخلية الت  أجريت خالل عام هشكل عام ، خالل عملو

 اإلهالغ عيفا.

 مراقبي الحسابات الخارجيين .20

سادة/ شركة عل  م صية مجلس اإلدارة هاختيار كل من ال م 24/05/2018الم افق 09/09/1439 وافقت الجمعية العامة الت  عقدت هتاريخ  

 هرايس وومرهاوس ك هر والعظم والسديرل لتدويق الحساهات، كمراجع  الحساهات لمراجعة الق ائم المالية للرهع  الثان  و الثالث والراهع 

 ومحديد أمعاهفم. 2019والرهع األول لعام  2018للسية المالية  للعام 

 التأكيدات واإلقرارات .21

 تؤكد شركة ساب للتكافل أنه (أ

 م.  2018محصل الشركة  عل  أية وروض خالل العام  لم 

 .لم م نف الشركة أية إستثمارات أو ميشئ أل احتياطيات لمزايا الم نفين 

 مذكرات حق أكتتاب أو حق ق مشاهفة  لم مقم الشركة هإصدار أو ميح أل أدوات دين واهلة للتح يل أو أل أوراق مالية معاودية أو

 م. 2018خالل السية المالية 

 .لم مقم الشركة هإسترداد أو شراء أو إلغاء أل أدوات دين واهلة لإلسترداد 

لم مقم الشركة هإصدار أو ميح أل حق ق مح يل أو اكتتاب هم جب أدوات دين واهلة للتح يل إل  اسفم، أو حق ق خيار أو مذكرات حق 

 إكتتاب أو حق ق مشاهفة.

 الجهات األخرى ذات العالقة و حسب معرفته التامة ومن كافة النواحي المادية ما يلي:كما ويؤكد مجلس اإلدارة للمساهمين و (ب

 .أن سجالت الحساهات أعدت هالشكل الصحيح 

 .أن نظام الرواهة الداخلية أعد عل  أسس سليمة ونفذ هفاعلية 

 .أنا ال ي جد أل شك يذكر ف  ودرة الشركة عل  م اصلة نشاطفا 

أل عقد كانت الشركة طرفاً فيا و م جد أو كا نت م جد فيا مصلحة ج هرية آلل من أعضاء مجلرس  م 2018ال ي جد خالل العام 

اإلدارة أو الرئيس التيفيذل أو المدير المال  أو ألل شخص ذل عالوة هأل ميفم. عدا مامم ذكررة فر  مريران المعرامالت مرع الجفرات 

 ذات العالوة ف  هذا التقرير. 
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 الخاتمــــــــة

جلس إدارة شركة ساب للتكافل عن شكره ومقديره لعمالئا األعزاء عل  ثقتفم، ولجميع المساهمين الكرام الذين كان ا الردافع فر  يُعرب م

نجاح الشركة وإستمراريتفا، كما يسجل المجلس مقديره لجميرع ميسر ه  الشرركة مرن إدارة وعراملين علر  جفر دهم التر  هرذل ها لتحقيرق 

 دة خالل العام.اإلنجازات و اليتائج الجي

 

 

 

 

 

 

 


