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 م2021لعام تقرير مجلس اإلدارة 

ن الكرام التقرير السنوي للسنة المالية كة ساب للتكافل أن يقدم للسادة المساهمي  ي  يرس مجلس إدارة شر
ن
ديسمبر  31المنتهية ف

ي 2021  به القوائم المالية المدققة وتقرير مراقبر
ً
  أهم التطورات والنتائج المالية وأنشطة التشغيل واإلفصاحات، ومرفقا

ً
م متضمنا

 . ن  الحسابات الخارجيي 

 

 المقــدمــة

كة سعودية مساهمة تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم م/  كة ساب للتكافل هي شر ـه الموافق 18/9/1427بتاري    خ  60شر

كة سنتها المالية األوىل بعد صدور القرار الوزاري رقم )11/10/2006 ت الرسر ـه الموافق 27/4/1428( بتاري    خ 108م. وقد باشر

ي المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 15/5/2007
ن
كة ف كة. وتعمل الرسر م بالموافقة عىل تأسيس الرسر

 5/20079م، وترخيص البنك المركزي السعودي رقم 6/6/2007ـه الموافق 20/05/1428صادر بتاري    خ ال 1010234032

ن العام، 11/9/2007ـه الموافق 29/8/1428وتاري    خ  ن للحماية واالدخار والتأمي  كة ممارسة أنشطة التأمي  م، والذي يخول الرسر

 من 
ً
 لمدة ثالث سنوات.  م31/03/2022ـه الموافق 28/08/1443والذي تم تجديده اعتبارا

كة المدفوع   بقيمة إسمية وقدرها  34,000,000ريال سعودي مقسم إىل  340,000,000يبلغ رأس مال الرسر
ً
رياالت  10سهما

ي )ساب( ومجموعة 
يطانن ، بعدد HSBCسعودية للسهم الواحد. وقد اكتتب المساهمون المؤسسون؛ البنك السعودي البر

اكات  22,100,000  مقابل اشبر
ً
كة، وتم طرح األسهم المتبقية 65نقدية ويمثل ذلك سهما وقدرها  -% من رأس مال الرسر

 وتمثل نسبة  11,900,000
ً
كة 35سهما ة من  -% من رأس مال الرسر لإلكتتاب العام من خالل طرح أوىلي إستمر خالل الفبر

رياالت سعودية  10 م بسعر عرض وقدره26/3/2007ـه الموافق 8/3/1428م حبر 17/3/2007ـه الموافق 27/2/1428

ي 
ن
ن كما ف ن المسجلي   من خالل إصدار حقوق للمساهمي 

ً
 12.50م بسعر 8/8/2009ـه الموافق 17/8/1430للسهم الواحد، والحقا

ة من  م 2017أغسطس  20م. وبتاري    خ 26/8/2009ـه 5/9/1430م إىل 15/8/2009ـه 24/8/1430ريال سعودي خالل الفبر

يك مجموعة  كا HSBCأبدى الرسر ي تبلغ والرسر
ي بيع حصتهم المملوكة لهم والبر

ن
سهم أي ما  11,050,000ت التابعة لها الرغبة ف

كة للجمهور عن هذه 32.5نسبته  ي )ساب(، وقد أعلن البنك والرسر
يطانن كة لصالح البنك السعودي البر % من إجماىلي رأس مال الرسر

ي )ساب( 2017نوفمبر  23وبتاري    خ  م. 20/08/2017الرغبة من خالل موقع تداول بتاري    خ 
يطانن م أعلن كل من البنك السعودي البر

اء كامل حصص مجموعة  كة عن إتمام البنك لصفقة شر كة ساب للتكافل بتاري    خ يوم الثالثاء  HSBCوالرسر ي أسهم شر
ن
ربيع  05ف

العادية للبنك والموافقات  م، وذلك بعد حصول البنك عىل موافقة الجمعية العامة2017نوفمبر  23ـه الموافق 1439األول 

ي )ساب( يملك مامجموعه 
يطانن افية الالزمة، وبإتمام هذه الصفقة، فقد أصبح البنك السعودي البر سهم من  22,100,000اإلشر

كة البالغ عددها  % من رأس مال ساب للتكافل، وقد تم ذلك بعد الحصول عىل 65سهم، أي ما نسبته  34,000,000أسهم الرسر

كة بما يعكس هذا األمر والذي جرى عرضه عىل الجمعية العامة غب  العادية  موافقة الجهات افية وتعديل النظام االساسي للرسر اإلشر

ي عقدت بتاري    خ 
كة البر  م. 2018يناير  09للرسر

يعة اإلسالمية ل ي تقدم ساب للتكافل مجموعة واسعة من منتجات الحماية العائلية والحماية العامة المتوافقة مع أحكام الرسر
تفن

ي المملكة العربية السعودية، وليس لها أي نشاط أو 
ن
كة أعمالها وأنشطتها ف كات، وتمارس الرسر باحتياجات عمالئها من األفراد والرسر

كة ال تمارس أي أنشطة خارج المملكة العربية السعودية.  كات تابعة أخرى، كما أن الرسر  مؤسسات أو شر

كات ن أوائل الرسر كة من بي  ن السعودي، إال أنها واجهت تحديات وصعوبات  وبالرغم من كون الرسر ي سوق التأمي 
ن
ي تم ترخيصها ف

البر

 عىل أدائها ونتائجها، ومن هذه الصعوبات والتحديات عىل سبيل المثال ال الحرص: 
ً
 مما انعكس سلبا

  ن  الحدة التنافسية لسوق التامي 

 التحديات االقتصادية العامة 

 أ محدودية المنتجات المتاحة للبيع 
ً
 ن ساب تكافل ال تطرح منتجات إلزامية. خصوصا
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 خالل العامالرئيسية أهم التطورات  .1

كة ساب للتكافل جهودها عىل تطبيق المبادرات ذات الصلة برؤية المملكة  - كة، كرست شر اتيجية الرسر  مع اسبر
ً
، 2030تماشيا

ي سبيل تطوير إطار التعاون 
ن
ي ذلك ف

ي ذلك إعادة تهيئة البنية التنظيمية والخدمات والمنتجات المطروحة للعمالء، ويأنر
ن
بما ف

كة م ورية لتلبية وضمان انسيابية األعمال المشبر اتيجية الرصن ي تهدف إىل تحقيق المبادرات الرقمية االسبر
ع بنك ساب والبر

كة ساب للتكافل خالل العام  ي ذلك السياق، بادرت شر
ن
ايدة.وف ن ي إعادة إطالق منتج اإلدخار 2021احتياجات العمالء المبر

ن
م ف

طويل األجل لمدخراتهم باإلضافة للتغطية  للمجموعات إىل قائمة منتجاتها بهدف مساعدة العمالء عىل التخطيط الماىلي 
 . 2030  المملكة رؤية ضمن الماىلي  القطاع تطوير  برنامج أدوات من هامة أداة حيث تعتبر التأمينية للحياة، 

ي البنية التحتية، وتعزيز قدرات االكتتاب، واستكشاف سوق إعادة  -
ن
كة قدرة المبيعات من خالل االستثمار ف وقد عززت الرسر

ن عىل استكشاف القطاع غب  المستغل من السوق، ويجري تطوير  كب 
ن الجديد وملء الوظائف الرئيسية ذات الصلة مع البر التأمي 

 تشمل منتجات المسؤولية العامة الشاملة و خسارة األرباح الناتجة عن تعطل اآلالت. لالمنتجات  

ي السوق،  -
ن
 عىل تلبية المعايب  المطلوبة للعمل ف

ن كحد أدنن كب 
ن البيئة التنظيمية، والبر  بتحسي 

ً
 بالغا

ً
كة اهتماما كما تبدي الرسر

كة  ام بمكافحة حيث تم إنجاز الكثب  من المهام من أجل تعزيز إطار عمل الرسر ن فيما يتعلق بإدارة المخاطر والحوكمة وااللبر
 . ي
انن  خدمة العمالء ومتطلبات إطار األمن السيبر

ً
 الجرائم المالية وفيما يخص أيضا

كة بتوقيع - كة والء بتاري    خ  قامت الرسر يوليو  14الموافق  1442ذو الحجة  04مذكرة تفاهم غب  ملزمة )مذكرة تفاهم ( مع شر
ن بللقيام بتقي م2021 كتي  ن الرسر  24الموافق  1443رجب  23بتاري    خ عد االنتهاء من العناية الواجبة.و يم االندماج المحتمل بي 
اير  كة عىل اتفاقية االندماج الملزمةو  م2022فبر ي )اتفاقية االندماج(  حيث تم االتفاق  قعت الرسر

ن التعاونن كة والء للتأمي  مع شر
ن من خالل تبادل األوراق كتي  من كافة الجهات الحكومية  تم الحصول عىل الموافقات الالزمة, عىل أن يالمالية عىل اندماج الرسر

كة ساب للتكافل وانقضاء مهلة  عىل الصفقةالمعنية والتصويت  كة والء وشر ن لكل من شر ن غب  العاديتي  من قبل الجمعيتي 
ن يوم  الثالثي 
ً
ي صوتت لصالح إتمام الصفقة، و/أو  ا

ن ابتداء من تاري    خ نرسر قرار الجمعية العامة غب  العادية البر اض الدائني  العبر
ي حال تقديمها( )"تاري    خ النفاذ"(. 

ن
اضات مقدمة )ف  من تاري    خ تسوية أية اعبر

ح -  المستشار الماىلي لالندماج المقبر
ن كة بتعيي  ي يتوقع من االندماج المحتمل اسو  قامت الرسر

كةالتيعاب جميع موظفن كة رسر ي شر
ن
 ف

 والء ، ويجب أال ينتج عنه أي ترسي    ح قرسي . 

 

اتيجية العمل .2  إستر

اتيجية س          اب  ي االس          تفادة من لوائح للاعتمدت اس          بر
ن
تكافل عىل توس          يع نطاق المنتجات وقاعدة العمالء. حيث تكمن الفكرة ف

، واس     تكش     اف قاعدة العمالء األكبر للبنك من   البنكي
ن خالل التس     ويق المس     تهدف، وزيادة ش     بكة الفروع، وتطوير القنوات التأمي 

اتيجية المبيعات ، باإلضافة إىل زيادة الحصة السوقية من خالل منصات البيع الرقمية ة ووسطاء  الرقمية واسبر والمبيعات المباشر
 . ن  التأمي 

 

 الخطط المستقبلية  .3

 لتالية: تضمنت الخصائص الرئيسية للخطط المستقبلية عىل البنود ا

   .  الحماية و اإلدخار كجزء من منتجات التكافل العائىلي
ن كة ساب للتكافل المقدم الرائد لحلول تأمي   أن تصبح شر

  .ي البنية األساسية للتكنولوجيا والقنوات الرقمية لتعزيز تجربة العمالء
ن
 إستمرار اإلستثمار ف

  ن قنوات التوزي    ع من خالل منصات البيع الرقمية التابعة . تحسي  ن ن المرخصي   لوسطاء التأمي 

  ي الحث عىل تعزيز
ن
ي سياق جهود البنك المركزي السعودي ف

ن
ي توعية المجتمع بأهمية برامج اإلدخار المبكر وذلك ف

ن
اإلستمرار ف

ي المملكة العربية السعودية. ثقافة التخطيط الماىلي المبكر 
ن
 . ف

   . ن  تعزيز الخدمات التجارية بحلول تأمينية مبتكرة لقطاع األعمال وحماية الموظفي 

  .كة  الفعالية التنظيمية للرسر
ً
ن المستمر عىل فعالية العمليات وأيضا كب 

 البر

  بالقواعد واألنظمة وحماية شية 
ً
ي معاملة العمالء بشكل منصف وأيضا

ن
ام التام بمعايب  ساب للتكافل والمتمثلة ف ن

 اإللبر
 المعلومات. 
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   ن عروض المنتجات عن طريق استحداث منتجات التكافل العامة والعائلية الجديدة لتشمل المنتجات التجارية تحسي 
ن  ي والتأمي 

ن والتعويض المهبن المتخصصة والشائعة  فيما يخص المسؤوليات المالية لألعمال مثل مسؤولية المديرين والموظفي 
 عىل الحياة قصب  المدة. 

 ي محافظ إلدارة المخاطر. الحفاظ عىل اتيجر   نهج اسبر

   .مع لوائح البنك المركزي السعودي 
ً
 تعزيز وتقوية ضوابط مكافحة الجرائم المالية تماشيا

  .كة أفضل مكان للعمل  جذب المواهب وتنميتها واالحتفاظ بها من خالل جعل الرسر
 

 تأهيل الموظفي      .4

اتيجية ساب للتكافل فيما يخص موظفيها. ويشمل ذلك، عىل سبيل المثال ال بناء القدرات هو أحد األهداف الرئيسية  إلسبر
 ، ن ي التأمي 

ن
ن الفرصة للحصول عىل شهادات مهنية ف الحرص، فرص التعلم و التطوير. لذلك، توفر ساب للتكافل لموظفيها الموهوبي 

ي تن
ن
ي تساعد ف

امج عىل تعزيز المعرفة التأمينية للموظف والبر ي وتعمل هذه البر
وي    ع األعمال الحالية وكذلك تطوير كادر وظيفن

ي للوظائف القيادية. 
كة لإلحالل الوظيفن ي تطبيق خطة الرسر

ن
 سعودي قادر عىل المساعدة ف

 : ن  برامج شهادات التأمي 

 ن المهنية  شهادات التأمي 

  ن  دبلوم التأمي 

 ( زمالة جمعية االكتواررينASA) 

ن ومعايب  التقارير المالية الدولية هذا باإلضافة إىل برامج التدريب األخرى إلدارات  كة المختلفة، مثل إدارة المخاطر والتأمي  الرسر
(IFRSوتحليل البيانات )  ام وإدارة الموارد وإدارة األزمات والكوارث إعداد التقارير والتحليل الماىلي و ن والتواصل خالل األزمات واإللبر

ية والعمل عن بعد والمطالبات والحسابات وإدارة اال  ي ذلك حضور المؤتمرات وورش العمل داخل وخارج البرسر
ن
ستثمار، بما ف

ي جميع المجاالت ذات الصلة. 
ن
، واستكشاف أحدث التوجهات وأفضل الممارسات ف ن ة الموظفي   المملكة من أجل تعزيز خبر

 

 قطاعات العمل الرئيسية .5

 لعمالء 
ً
ن وفقا ن رئيسيي  كة اىل قطاعي  : تصنف قطاعات العمل الرئيسية بالرسر كة كما يىلي

  الرسر

 ( منتجات األفرادأ 

ة. عالوة عىل ذلك ، توفر  ي توفر مزايا الحماية ض  د الوفاة والعجز واألمراض الخطب 
كة مجموعة واس  عة من المنتجات البر تقدم الرس  ر

 : امات الفردية المفصلة عىل النحو التاىلي
ن كة الحماية لالصول وااللبر  الرسر

 برنامج تكافل االدخار   -1

 برنامج تكافل االدخار الميرس -2

 برنامج تكافل التعليم  -3

 برنامج تكافل التقاعد  -4

 برنامج تكافل اإلستثمار  -5

 برنامج تكافل األمرض المستعصيه "الرسطان" -6

 برنامج تكافل األمراض المستعصيه "الشامل" -7

 برنامج تكافل الحوادث الشخصية  -8

 برنامج تكافل المنازل   -9

 برنامج تكافل السفر  -10

 برنامج تكافل الرعاية  -11
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كات   ب( منتجات الشر

كة مجموعة واس   عة من المنتجات لحماية أص   ولهم التجارية، وموظفيهم،  كات والمؤس   س   ات، تقدم الرس   ر بالنس   بة للعمالء من الرس   ر
ي ذلك: 

ن
اماتهم، وإيراداتهم واإلئتمان بما ف ن  وإلبر

 ( برنامج تكافل للحريق 1

 مج تكافل "جميع المخاطر" لحماية الممتلكات ( برنا2

 ( برنامج تكافل إلنقطاع األعمال 3

ونية4  ( برنامج تكافل للمعدات اإللكبر

ن 5  ( برنامج تكافل جميع أخطار المقاولي 

كيب6  ( برنامج تكافل جميع أخطار البر

ن 7  ( برنامج تكافل معدات وآليات المقاولي 

 ( برنامج تكافل توقف اآلالت8

 امج تكافل للمسؤولية العامة الشاملة ( برن9

 ( برنامج تكافل للمسؤولية العامة10

 ( برنامج تكافل النقود11

 ( برنامج تكافل ضمان األمانة12

 ( برنامج تكافل للحوادث الشخصية "للمجموعات"13

ن تعطل اآلالت 14  ( برنامج تأمي 

 الديون "للمجموعات" ( برنامج تكافل لحماية15

 تكافل الرعاية "للمجموعات"( برنامج 16

 ( برنامج تكافل لحماية المجموعات 17

 (برنامج تكافل األخطاء الطبية 18

 ( برنامج تكافل االدخار "للمجموعات"19

 

 إدارة المخاطرإطار  .6

 ألفضل الممارسات اإلدارية، أ
ً
كة إطار حوكمة المخاطر طبقا كة إطار خطوط الدفاع الثالثية كجزء من  حيثنشأت الرسر تبنت الرسر

 حوكمة المخاطر: 

 ي  والذي يتكون  خط الدفاع األول
من أصحاب المخاطر و المراقبة، وهم  أصحاب المسؤولية الكاملة عن المخاطر البر

ن عن يتلقون الدعم من مسؤوىلي الرقابة الحيث يديرونها،   . األنشطة الرقابيةتنفيذ  مسئولي 

  ي خط الدفا
ام والمخاطر،من "منظمي المخاطر" وهم إوالذي يتكون ع الثانن ن بحيث تقوم إدارة المخاطر بوضع  دارات اإللبر

ي ينفذها  السياسة إلدارة المخاطر و إعطاء التوصيات و إثبات التجاوزات باستقاللية، باإلضافة إىل مراقبة و تقييم
األنشطة البر

 .    خط الدفاع األول

 ي ت، ةالداخلي المراجعة المتمثل بإدارةط الدفاع الثالث، خ
كة باإلضافة إىل بالتقييم المستقل قوم والبر لعمليات وحوكمة الرسر

 إجراءات المراقبة الداخلية، و يتم رفع التقارير إىل اإلدارة التنفيذية و مجلس اإلدارة. 

ي مجموعة من السياسات واإلجراءات والضوابط 
ن
كة ف ي الرسر

ن
ي الهيكل التنظيمي تالراسخة المتتجىل حوكمة المخاطر ف

ن
ضمنة ف

ي المخاطرة 
ن
كة بقبول المخاطر بما يتناسب مع الرغبة ف اتيجية. وتسمح فلسفة الرسر الحاىلي والمصممة لتحقيق األهداف االسبر

ي 
ي أقرتها لجنة المخاطر والبر

اتيجية المخاطر البر  مجلس اإلدارة.  تم اعتمادها من واسبر
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ي ذلك كافة جوانب المخاطر ذات العالقة بأعمال وتغطي سياسة إدارة المخاطر جم
ن
يع المخاطر التشغيلية وغب  التشغيلية بما ف

 . ن  التامي 

كة ساب للتكافل هيكل حوكمة راسخ، حيث يجتمع مجلس اإلدارة ولجانه عىل أساس رب  ع سنوي عىل األقل ويمارسون  ،وتملك شر

افهم وتوجيههم إلدارة ساب للتكافل.   إشر

( لتقديم التوصيات والمشورة إىل مجلس اإلدارة ورئيس إدارة المخاطر BRCالمخاطر التابعة لمجلس اإلدارة )تم إنشاء لجنة 
ي يجب اتخاذها للتخفيف من المخاطر. لجنة المخاطر مسؤولة عن تحديد المخا

ي قد تعرض بشأن اإلجراءات المناسبة البر
طر البر

كة للخطر، و  كةإالرسر اف عىل عداد دراسة مقبولة لمخاطر الرسر كة، واإلشر اتيجية شاملة إلدارة المخاطر للرسر ، وتحديد اسبر
ي RMCتنفيذها. باإلضافة إىل ذلك، لدى ساب تكافل لجنة إدارة المخاطر عىل مستوى اإلدارة )

ن
( وهي مسؤولة عن التحكم ف

ي ولجنة مراجعة المنتجا
انن ا لجنة لألمن السيبر

ً
كة. توجد أيض ن عىل مخاطر محددة. التعرض للمخاطر داخل أعمال الرسر كب 

 ت للبر

 

 حوكمة المخاطر

ي تستخدم الهيكل 
ي مجموعة من السياسات واإلجراءات والضوابط المعمول بها والبر

ن
كة ف ي الرسر

ن
تتجىل حوكمة إدارة المخاطر ف

ي قبول المخاطر المحتسب
ن
ي تحمل المخاطر ف

ن
كة ف اتيجية. وتعتمد فلسفة الرسر ة عىل دراية التنظيمي الحاىلي لتحقيق األهداف االسبر

اتيجية المعتمدة والموافق عليها من قبل مجلس االدارة.  ي المخاطرة والخطة االسبر
ن
كة ف  بما يتناسب مع رغبة الرسر

ن ومعدل العمولة وادارة مخاطر االصول والسوق واالئتمان والسيولة والعملة  ن وإعادة التأمي  كة لمخاطر التأمي  وتتعرض الرسر
 عن حوكمة المخاطر بتوفب  

ً
يعه اإلسالمية والمخاطر التشغيلية. ويعد مجلس اإلدارة مسؤوال ومخاطر عدم التقيد بمباديء الرسر

ورية والموافقة ع ي تم وضعها. التوجيهات الرصن
كة تحقيق األهداف البر اتيجيات وسياسات المخاطر حبر يتسبن للرسر  ىل اسبر

 

 إدارة المخاطر -تضارب المصالح 

يقوم مجلس اإلدارة بالتأكد من أن المعامالت مع األطراف ذات العالقة تتم بإنصاف وبدون تفضيل وأن يطبق عليها "مبدأ 
ي ضوء

ن
 للصالحيات المفوضة من مجلس اإلدارة.  االستقاللية"، ويتم اإلفصاح عنها ف

ً
 التوجيهات التنظيمية وطبقا

 

كة   المخاطر الرئيسية بناء عىل طبيعة أعمال الشر

 : ي
كة وطريقة تقليص وإدارة هذه المخاطر من قبل إدارة المخاطر كاآلنر ي تواجه الرسر

 وتشمل المخاطر البر

 أ( مخاطر التأمي   

ي 
ي  ويكمن الخطر التأميبن

ن
  عن المطالبات المتوقعة الفعلية المستحقة لحملة الوثائق المطالبات تجاوز ف

ً
لطبيعة عقد  وذلك نظرا

ن حيث المخاطر متقلبة وغب  متوقعة، حيث  ذا كان حجم ومبالغ المطالبات الفعلية تزيد عن قيمة تقديرات إن هذا يحدث أالتأمي 
ن غب  ثابتة وتختلف من أالمطالبات المتوقعة ألن  ة آل حداث التأمي   خرى. فبر

ن ويمكن أن يحدث ذلك بسبب تكرار المطالبات أو أن مبالغ المطالبات أكبر مما هو متوقع. ويتم مراقبة مخاطر  بانتظام من  التأمي 
كة للتأكد من أن مستوياتها ضمن الحدود المتوقعة.   قبل الرسر

ى من وثائق  ن حيث أن المحافظ األكبر تنوعا ستكون ويتم الحد من المخاطر بتنوي    ع مخاطر الخسائر عىل المحافظ الكبر التأمي 
ي أي جزء من المحفظة وبالنتائج غب  المتوقعة، كذلك يتم الحد من المخاطر عن طريق اإلختيار والتطبيق الحذر 

ن
ا بالتغب  ف أقل تأثب 

 . ن اتيجية اإلكتتاب والتعليمات المتعلقة بها وباستخدام ترتيبات إعادة التأمي 
 إلسبر
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ة تجاه حملة الوثائق وبالتاىلي فإنها تتعرض  وبالرغم من وجود 
اماتها المباشر ن كة، فإنها غب  معفاة من إلبر ن لدى الرسر ترتيبات إعادة تأمي 

اماتهم بموجب  ن ن من الوفاء بإلبر ن المسندة وذلك بقدر عدم تمكن أي من معيدي التأمي  لمخاطر اإلئتمان بشأن عمليات إعادة التأمي 
 . ن  ترتيبات إعادة التأمي 

كة تتببن رؤية متحوتماش ، فإن الرسر ن  مع هدف توفب  الضمان من الدرجة األوىل وتحقيق الربحية للمساهمي 
ً
ي ما يتعلق يا

ن
فظة ف

. باإلضافة إىل ذلك، تقوم ساب للتكافل بممارسة اختبار تنظيمي سنوًيا عىل األقل بمخاطر االكتتاب  ن وترتيب برامج إعادة التأمي 
ي تغطي مخاطر اإلكتتاب والتشغيل ومخاطر لتقدير التأثب  المحتمل للمركز 

ي ظل العديد من السيناريوهات البر
ن
كة ف الماىلي للرسر

 األطراف اآلخرى. 

ن بشكل رئيسي داخل حدود المملكة العربية السعودية.  كز المخاطر الناجمة عن عقود التأمي 
 وتبر

 )تأمي   الحياة( التكافل العائىل  

ي الوفاة والعجز بالنسبة للتكافل العائىلي لألفراد، تتمثل 
ن
ي )المخاطر الرئيسية ف

ويتم إدارة هذه المخاطر من خالل (. الكىلي أو الجزن 
اتيجية إكتتاب فعالة ومحددة المعالم وهناك مستويات مختلفة للتغطية تشتمل عىل اإلفصاح عن الحالة الصحية، وإجراء . إسبر

ن  ، والحصول عىل تقارير من األخصائيي  ي ن  / استبيان طبر ا بتقييم . وإجراء فحوصات طبية شاملةاالستشاريي 
ً
كة أيض وتقوم الرسر

ي يتحملها المؤمن له وتحديد إمكانية تصنيفها 
المعلومات المالية ونمط الحياة والمعلومات المهنية للتأكد من درجة المخاطر البر

 ". حياة قياسية"ك  

ي الوفاة 
ن
ي )والعجز بالنسبة للتكافل العائىلي للمجموعات، تتمثل المخاطر الرئيسية ف

وتعتبر مخاطر الوفاة . للمؤمن له( الكىلي أو الجزن 
ي أماكن العمل)من المخاطر الرئيسية بسبب تركز المخاطر 

ن
ن ف اتيجية إكتتاب واضحة (مثل تواجد الموظفي  كة إسبر ، ولدى الرسر

ي وضمان الحصول عىل المعالم وهناك مستويات مختلفة للتغطية تشتمل عىل اإلفصاح عن الحالة الصحية، وإجراء استبيان ط بر
ن  ، وإجراء فحوصات طبية شاملة / تقارير من األخصائيي  ن كة بدراسة طبيعة العمل الذي تقوم به .  االستشاريي  كما تقوم الرسر

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

ن ويتم حماية محفظة ا كة من أية آثار عكسية . لتكافل العائىلي لألفراد والمجموعات بموجب ترتيبات إعادة تأمي  وهذا يحمي الرسر
 . العجز  / نتيجة للوفاة 

ي 
ن
كة ف باإلضافة إىل ذلك، تقوم ساب للتكافل بممارسة اختبار التحمل سنوًيا عىل األقل لتقدير التأثب  المحتمل للمركز الماىلي للرسر

ن والتشغيل ومخاطر األطراف األخرىظل العديد من الس ي تغطي مخاطر التأمي 
 . يناريوهات البر

 التكافل العام 

ة األجل فقط، وبالتاىلي فإنه من غب  المحتمل  ي يتوقع أن ينتج عنها مطالبات قصب 
كة بإصدار وثائق تكافل عام سنوي والبر تقوم الرسر

ي االحتياطيات
ن
ات هامة ف ي . أن ينتج عنها تغب 

ن
جميع  وتشمل المنتجات الرئيسية . التقليل من مخاطر التكافل العاموهذا يساعد ف

 ومنتجات الحوادث العامة األخرى والشحن البحريمنتجات الممتلكات ، والحرائق ، و انقطاع األعمال الهندسية ، 

ي الحريق والكوارث الطبيعية وان
ن
ن عىل الممتلكات ، تتمثل المخاطر الرئيسية ف كة بالنسبة لعقود التأمي  قطاع األعمال، و تقوم الرسر

ي ا
ن
ي هذه الوثائق حسب المتعارف عليه ف

ن
ن والدليل اإلرشادي لإلكتتابال باإلكتتاب ف وط إعادة التأمي   . تفاقية وشر

ن عىل الممتلكات بعد دراسة  تعتبر تكلفة إعادة بناء . قيمة استبدال الممتلكات والمحتويات المؤمن عليها يتم اكتتاب وثائق التأمي 
ي تؤدي إىل انقطاع األعمال من العوامل الممت

لكات والحصول عىل المحتويات البديلة والوقت المستغرق إلعادة بدء العمليات البر
ي تؤثر عىل مستوى المطالبات

ار للحد من الخسائر المتعلقة . الرئيسية البر ن لمثل هذه األضن كة تغطية إعادة تأمي  و لدى الرسر
 . فرديةالبالمطالبات 

، فيما 
ً
ار العرضية للمشاري    ع المؤمن عليها وتوفر وثائق الشحن وأيضا يتعلق بالوثائق الهندسية ، فإن التغطية المقدمة تتعلق باألضن

ار العرضية للبضائع المؤمن عليها أثناء رحالت محددة  . البحري تغطية ضد األضن

ي جميع العقود المذكورة أعاله،
ن
كة فيما يتعلق بمطالبة واحدة  يقترص  ف ي االحتفاظ من قبل الرسر

ن
سلسلة من  / الحد األقىص لصاف

ن المعمول بها  سعودي ريال مليونالمطالبات الناشئة عن سبب واحد عىل  تيبات إعادة التأمي 
ا لبر
ً
 . وفق
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 و شدة المطالبات  تكرار 

واضطرابات الغالف  والفيضانات البيئية واالقتصاديةبعدة عوامل مثل الكوارث الطبيعية يمكن أن يتأثر تواتر المطالبات وشدتها 
ن المخاطر وأعمال الشغب  الجوي كة هذه المخاطر من خالل التدابب  الموضحة أعالهو . المدنية وما إىل ذلكوتركب  وقد . تدير الرسر

كة من مخاطرها من خالل  امها إحدت الرسر ن ، والحد األقىص لمبالغ المطالبات عىل عقود معينة باإلضافة  لتحملبالنسب القابلة ل لبر
ن من أجل الحد من التعرض لألحداث الكارثية  ار الفيضانات)إىل استخدام ترتيبات إعادة التأمي   (. مثل األعاصب  والزالزل وأضن

ن هو الحد من التعرض للكوارث بناًء إن  اتيجيات االكتتاب وإعادة التأمي 
كة للمخاطر عىل عىل الغرض من اسبر مدى تقبل الرسر

ي حالة التكافل العام و . النحو الذي تقرره اإلدارة
ن
ي واحد ، ف

ي الوقت الحاىلي هو تقييد تأثب  حدث كارنر
ن
 ريال مليونGT) )الهدف ف

ي  حدث لكل سعودي
ن
 . سعودي ريال مليون (FT) العائىلي  التكافل حالة وف

 . األقىص من التحمل بناًء عىل ظروف السوق وعوامل أخرىقد يقرر مجلس اإلدارة زيادة أو تقليل الحد و 

 

 التكافل مخاطر تركز 

كة بمراقبة تركز  ن بشكل أساسي  مخاطر تقوم الرسر ر الحريق والممتلكات يعتبر المببن مخاطوبالنسبة ل.  حسب قطاع األعمالالتأمي 
ي من الممكن أن تتأثر بواقعة مطالبة 

ي البر
 واحدة فيتم إعتبارها جمالمحدد وما يجاوره من المبانن

ً
 واحدا

ً
 مكانا

ً
 مخاطر وبالمثل ل. يعا

ن المخاطر  ي رحلة سفينة واحدة تعتبر كخطر واحد أثناء تقييم تركب 
ن
وتقوم . الشحن البحري، فإن المخاطر المتعددة المشمولة ف

ي إعادة ال
ن
اكمية، وتضع سياستها ف ن التعرض لمخاطر التكافل الفردية والبر كة بتقييم تركب  ن لضمان الوصول لمستويات الرسر تأمي 

كة ي . مقبولة للرسر
ن
ن كما ف ن جوهري لمخاطر التأمي  كة أي تركب  كة م، و 2021 و  2020ديسمبر  31 وال يوجد لدى الرسر ليس لدى الرسر

ن  ي مخاطر التأمي 
ن
ي   أي تركز كبب  ف

ن
 لقطاعات األعمال ف

ً
اكات غب  المكتسبة وفقا

ن المطالبات القائمة واالشبر كما يوضح الجدول تركب 
 : تاري    خ إعداد القوائم المالية

 

 

 
 

 

 

م )المبالغ بآالف 2021
 الرياالت السعودية(

إجمال   - مطالبات قيد التسوية
 االحتياطات

مطالبات قيد 
  -التسوية 

 
صاف
 اإلحتياطات

اكات  إجمال  االشتر
 ت  المكتسبةغ

اكات غت  المكتسبة   االشتر
 
 صاف

   608 876 عائىلي لألفراد

 9,313 19,162 13,182 59,780 عائىلي للمجموعات

 3,105 23,738 6,959 55,223 تكافل عام

 12,418 42,900 20,749 115,879 المجموع

م )المبالغ بآالف 2020
 الرياالت السعودية(

إجمال   - مطالبات قيد التسوية
 االحتياطات

مطالبات قيد 
  -التسوية 

 
صاف
 اإلحتياطات

اكات  إجمال  االشتر
 غت  المكتسبة

اكات غت  المكتسبة   االشتر
 
 صاف

   2,227 3,048 عائىلي لألفراد

 5,894 11,518 9,999 56,030 عائىلي للمجموعات

 2,862 22,765 6,790 33,933 تكافل عام

 8,756 34,283 19,016 93,011 المجموع
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  تقدير مبالغ المطالبات المستقبلية عدم التأكد مصادر 
 
 ف

ي تاري    خ بيان المركز الماىلي بتقييم المطالبات المعلقة، سواء تم اإلبالغ عنها أم لم 
ن
يتعلق المصدر الرئيسي لعدم التأكد من التقدير ف
اض الرئيسي الذي . يتم، ويشمل تكاليف تسوية المطالبات المتوقعة امات هو أن تطور المطالبات إن االفبر ن يستند إليه تقدير االلبر

ا مشابًها لتطورالمطالبات السابقة
ً
كة سوف يتبع نمط اضات المتعلقة بمتوسط تكاليف . المستقبلية للرسر ويتضمن ذلك االفبر

حكام نوعية إضافية ويتم استخدام أ. المطالبات وتكاليف معالجة المطالبات وعوامل تضخم المطالبات وأرقام المطالبات لكل سنة
ي المستقبل، عىل سبيل المثال

ن
ي عوامل : لتقييم مدى عدم إنطباق التوجهات السابقة ف

ن
ات ف حادث حصل لمرة واحدة؛ التغب 

وط الوثيقة  السوق مثل الموقف العام من المطالبة، الظروف االقتصادية، وكذلك العوامل الداخلية مثل تنوع المحفظة وشر
يعات . لباتوإجراءات معالجة المطا ويستخدم الحكم كذلك لتقييم مدى تأثب  العوامل الخارجية مثل األحكام القضائية والترسر

ي تؤثر عىل مثل هذه التقديرات
ويكون عىل عاتق االدارة عمل تقدير جوهري عىل المبالغ المستحقة لحامىلي وثائق . الحكومية والبر

ن الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود ا ن التأمي  اضات حول عدة عوامل . لتأمي  ورة إىل افبر وتستند هذه التقديرات بالرصن
ات مستقبلية . تتضمن درجات متفاوتة من التقدير وعدم التأكد  وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة مما يؤدي إىل تغيب 

ي تقدير المطالبات
ن
ي المستقبل، عىل سبيل المثال ويتم استخدام األحكام النوعية لتقييم مدى عدم تطبيق اال . ف

ن
تجاهات السابقة ف

ي عوامل السوق مثل الموقف العام من المطالبة والظروف االقتصادية
ن
ات ف  . الحدوث لمرة واحدة، والتغب 

 

 حساسية المطالبات

ي نهاية السنة كافية
ن
ن القائمة ف امات المطالبات بموجب عقود التأمي  ن كة أن البر وقد  ،المبالغ غب  مؤكدةومع ذلك، فهذه . تعتقد الرسر

ي القوائم المالية
ن
امات المطالبات المنصوص عليها ف ن ن حساسة . تختلف المدفوعات الفعلية عن البر امات مطالبات التأمي  ن

إن البر
 ، ن ي إعادة التأمي 

ن
ي نسبة المطالبة، وصاف

ن
ي ف

اضن اضات، وحسب التغيب  االفبر ي نتيجة االكتتاب عىل و لمختلف االفبر
ن
قد يؤثر عىل صاف

 : النحو التاىلي 

  المطالبة10 -اثر تغيت  +|
 
  معدل صاف

 
 % ف

2020 2021 

 المبالغ بأالف الرياالت السعودية

 110 148 حوادث ومسئوليات

 113 38 الشحن البحري

 275 315 ممتلكات

 1 - الهندسية

 2,497 1,589 مجموعات

 

 

 حركة المطالبات

اكمة  ي يعكس الجدول أدناه، المطالبات المبر
ن
المتكبدة لكل سنة من سنوات الحوادث المتعاقبة بتاري    خ كل قائمة مركز ماىلي بما ف

اكمة حبر تاريخه  . ذلك الدفعات المبر

كة عىل تقدير القيمة النهائية للمطالباتإإن تطور   لمقدرة الرسر
ً
امات التكافل يوفر مقياسا ن  . لبر

كة إىل االحتفاظ باحتياطيات كافية تتعلق بعملي ن وذلك لمواجهة التطورات السلبية للمطالبات المستقبلية، وتسىع الرسر ات التأمي 
تب عىل ذلك إلغاء  ، فإن التطورات السلبية ستنتهي مما يبر

ً
وكلما تطورت المطالبة وأصبحت التكلفة النهائية للمطالبة أكبر تأكيدا

ي سنوات الحوادث السابقة
ن
ي أقرت ف

كة بتحويل مبالغ ولالحتفاظ باحتياطي. جزء من االحتياطيات البر ات كافية، ستقوم الرسر
ي سنوات سابقة إىل احتياطيات الحوادث للسنوات الحالية حيث أن تطور المطالبات سيكون أقل درجة 

ن
االحتياطيات المعكوسة ف

 . وهناك عدم تأكد أكبر من التكلفة النهائية للمطالبات
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 )الف الرياالت السعوديةآالمبالغ ب (جدول حركة المطالبات

 جدول حركة المطالبات شامل إعادة التأمي   

 المبالغ بالريال السعودي  2021

سنة 

 المجموع 2021 2020 2019 2018 2017 وما قبلها 2016 الحادث

 تقدير خسائر المطالبة النهائية
       

ي نهاية سنة الحادث -
ن
 110,842 110,842 113,037 37,117 54,787 63,579 353,419 ف

 62,371  62,371 41,541 46,758 48,474 327,045 بعد سنة -

ن  -  31,557  - 31,557 46,553 48,779 316,168 بعد سنتي 

 43,547  - - 43,547 48,354 316,390 بعد ثالث سنوات -

 48,085  - - - 48,085 295,612 بعد أرب  ع سنوات -

 295,313  - - - - 295,313 بعد خمس سنوات -

اكمةالتقدير الحاىلي   591,715 110,842 62,371 31,557 43,547 48,085 295,313 للمطالبات المبر

اكمة حبر اآلن  531,515 70,689 59,182 29,707 42,076 47,177 282,684 المدفوعات المبر

 60,200 40,153 3,189 1,850 1,471 908 12,629 احتياطيات المطالبات قيد التسوية

عنها واحتياطيات إضافة: متكبدة وغب  مبلغ 

 أخرى
58 58 142 181 3,378 51,862 55,679 

  قائمة المركز 
 
ف بها ف المطلوبات المعتر

 المال  
12,687 966 1,613 2,031 6,567 92,015 115,879 

 المبالغ بالريال السعودي 2020

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 وماقبلها 2015 سنة الحادث

        النهائيةتقدير خسائر المطالبة 

ي نهاية سنة الحادث -
ن
 72,525 72,525 37,117 54,787 63,579 63,245 290,174 ف

 35,577 - 35,577 46,758 48,474 57,030 270,015 بعد سنة -

ن  -  46,345 - - 46,345 48,779 54,691 261,477 بعد سنتي 

 48,085 - - - 48,085 52,403 263,987 بعد ثالث سنوات -

 51,903 - - - - 51,903 243,609 بعد أرب  ع سنوات -

 243,586 - - - - - 243,586 بعد خمس سنوات -

اكمة  498,021 72,525 35,577 46,345 48,085 51,903 243,586 التقدير الحاىلي للمطالبات المبر

اكمة حبر اآلن  441,394 40,512 29,234 41,787 47,177 51,326 231,358 المدفوعات المبر

 56,627 32,013 6,343 4,558 908 577 12,228 احتياطيات المطالبات قيد التسوية

إضافة: متكبدة وغب  مبلغ عنها واحتياطيات 

 أخرى
219 388 323 590 2,264 32,600 36,384 

  قائمة المركز 
 
ف بها ف المطلوبات المعتر

 المال  

12,447 965 1,231 

5
,

1
4
8 

5,148 8,607 64,613 93,011 
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  إعادة التأمي   
 
 جدول حركة المطالبات صاف

 المبالغ بالريال السعودي 2021

 سنة

 المجموع 2021 2020 2019 2018 2017 وما قبلها 2016 دثالحا

 تقدير خسائر المطالبة النهائية

 
 

   
  

ي نهاية سنة الحادث -
ن
 20,023 20,023 87,718 9,608 11,493 15,462 97,642 ف

 12,604 - 12,604 10,801 9,593 12,192 87,217 بعد سنة -

ن  -  8,045 - - 8,045 9,672 12,251 84,311 بعد سنتي 

 8,877 - - - 8,877 12,161 83,853 بعد ثالث سنوات -

 12,053 - - - - 12,053 83,446 بعد أرب  ع سنوات -

 83,333 - - - - - 83,333 بعد خمس سنوات -

اكمةالتقدير الحاىلي للمطالبات   144,935 20,023 12,604 8,045 8,877 12,053 83,333 المبر

اكمة حبر اآلن  138,711 15,103 12,139 7,800 8,569 11,831 83,269 المدفوعات المبر

 6,224 4,920 465 245 308 222 64 احتياطيات المطالبات قيد التسوية

إضافة: متكبدة وغب  مبلغ عنها واحتياطيات 

 أخرى
19 14 17 102 875 13,498 14,525 

  قائمة المركز 
 
ف بها ف المطلوبات المعتر

 المال  
83 236 325 347 1,340 18,418 20,749 

 

 المبالغ بالريال السعودي 2020

سنة 

 الحادث
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 وما قبلها 2015

 تقدير خسائر المطالبة النهائية
       

ي نهاية سنة الحادث -
ن
 47,206 47,206 9,608 11,493 15,462 16,596 81,046 ف

 9,300 - 9,300 9,593 12,192 15,463 71,755 بعد سنة -

ن  -  9,481 - - 9,481 12,251 14,995 69,315 بعد سنتي 

 12,053 - - - 12,053 14,627 69,226 بعد ثالث سنوات -

 14,386 - - - - 14,386 69,000 بعد أرب  ع سنوات -

 68,947 - - - - - 68,947 خمس سنواتبعد  -

اكمة  161,373 47,206 9,300 9,481 12,053 14,386 68,947 التقدير الحاىلي للمطالبات المبر

اكمة حبر اآلن  151,504 40,512 7,582 8,309 11,831 14,322 68,947 المدفوعات المبر

 9,869 6,694 1,718 1,172 222 64 - احتياطيات المطالبات قيد التسوية

إضافة: متكبدة وغب  مبلغ عنها واحتياطيات 

 أخرى
59 80 67 119 752 8,069 9,147 

  قائمة المركز 
 
ف بها ف المطلوبات المعتر

 المال  
59 144 289 1,291 2,470 14,763 19,016 

 

 مخاطر إعادة التأمي   ( ب

ن لدى أطراف أخرى وذلك لتقليل  كة بإبرام اتفاقيات إعادة تأمي  تعرضها للمخاطر المالية المحتملة الناتجة عن المطالبات تقوم الرسر
ى ة . الكبر ي قد تنشأ عن المخاطر الكبب 

ي األعمال وتسمح لإلدارة بمراقبة الخسائر المحتملة البر
ن
تيبات تؤمن تنوع أكبر ف وهذه البر

ي ة وتعززمن قدر 
ن
ي الحصول عىل نمو إضاف

ن
كة ف ن . الرسر ، وعقود ويتم جزء كبب  من عمليات إعادة التأمي  ن بموجب اتفاقيات إعادة تأمي 

ن فائض الخسارة ن اختيارية، وإعادة تأمي   . إعادة تأمي 

ي ما 
ن
اتيجية متحفظة ف كة تتببن اسبر ، فان الرسر ن وتماشيا مع الهدف بتوفب  الضمان من الدرجة األوىل والربحية المستمرة للمساهمي 

ن   . يتعلق بمخاطر اإلكتتاب وترتيب برامج إعادة التأمي 
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كة بتقييم الوضع الماىلي لمعيدي عالو 
، تقوم الرسر ن كات إعادة التأمي  ة نتيجة إفالس شر ة عىل ذلك، ولتقليل تعرضها لخسائر كبب 

ن  ن عىل مخاطر االئتمان الناشئة عن أقاليم جغرافية مماثلة واألنشطة أو الخصائص االقتصادية لمعيدي التأمي  كب 
ن ومتابعة البر . التأمي 

كة اىل مخاطر  ي عاىلي  وتنظر الرسر
ن بتصنيف ائتمانن ن عىل أنها مخاطر غب  جوهرية، نتيجة لتعاملها مع معيدي تأمي   . إعادة التأمي 

كة تبفر مسؤولة عن جزء إإن عقود  اماتها تجاه حملة الوثائق ونتيجة لذلك فان الرسر ن كة من البر ي الرسر
ن المسندة ال تعفن عادة التأمي 

ن  من المطالبات قيد التسوية المعاد تأمينها للحد  اماته بموجب اتفاقية إعادة التأمي  ن ن عن الوفاء بالبر  . الذي يعجز معيد التأمي 

 

 مخاطر معدالت العمولة ( ج

ي معدالت العمولة مما يقلل 
ن
ات ف ي األوراق المالية ولديها ودائع تخضع لمخاطر أسعار العمولة، وهي مخاطر التغب 

ن
كة ف تستثمر الرسر

ي تحمل معدل العمولة الثابتمن العائد اإلجماىلي عىل األوراق 
ي معدالت العمولة . المالية البر

ن
ات ف وهي محدودة بمراقبة التغب 

ن كبب  لمخاطر معدل العمولة كة تركب  ي أدوات سعر الرصف العائم، وال يوجد لدى الرسر
ن
 . واالستثمار ف

ي معدالت العمولة الخاصة
ن
ات ف عىل الربحية المستقبلية أو القيم  وتنشأ مخاطر معدل العمولة الخاصة من احتمال تأثب  التغب 

ن هام لمخاطر أسعار العموالت الخاصة كة تركب   . العادلة لألدوات المالية، وليس لدى الرسر

ات األخرى ثابتة، عىل رب  ح  ي أسعار العموالت الخاصة، مع بقاء جميع المتغب 
ن
ات المتوقعة ف إن حساسية الدخل هي تأثب  التغب 

كة لسنة واحدة، بناًء عىل ي  الرسر
ن
 من . م2021ديسمبر  31األصول المالية ذات سعر الفائدة العائم المحتفظ به ف

ً
اضيا  إفبر

ً
ا إن تغيب 

ي  30
ن
ي المعدل المرجح ألسعار العموالت، عىل أرصدة الموجودات المالية ذات العائد العائم كما ف

ن
ديسمبر  31نقطة أساس ف

ي األجماىلي ( م2020ديسمبر  31ألف ريال سعودي  228) ألف ريال سعودي 151ستؤثر عىل دخل العموالت بنحو  م2021
ن
 . سنوًيا ف

كة والمرتبطة بعموالت خاصة عىل ودائع مرابحة وصكوك، وإن ودائع المرابحة ذات طبيعة  ي تملكها الرسر
وتشتمل االستثمارات البر

ة األجل وتستحق خالل عام واحد، أما الصكوك فأكبر من عام  . قصب 

ي 
ن
كة واستحقاقاتها كما ف ن االستثمارات بعموالت خاصة وبدون عموالت للرسر  : 2021و 2020ديسمبر  31فيما يىلي جدول يبي 

  
 المبالغ باالف الرياالت 

 المجموع بدون عمولة  أكتر من سنة أقل من سنة 

   عمليات التأمي   

2021 - 9,892  9,892 

2020 25,037 9,888 - 34,925 

          

   عمليات المساهمي   

2021 95,513 136,451 - 231,964 

2020 171,370 115,878 - 287,248 
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اماتمخاطر السوق وإدارة ( د  األصول وااللتر 

ي أسعار السوق
ن
ات ف ي تتقلب فيها القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لألداة المالية بسبب التغب 

. تتمثل مخاطر السوق بالمخاطر البر

مخاطر )، أسعار فائدة السوق (مخاطر العملة)أسعار ضف العمالت االجنبية : مخاطر السوق عىل ثالثة أنواع من المخاطر وتشتمل 
 (. مخاطر األسعار االخرى)وأسعار السوق ( أسعار العمولة

 إرشادات عامه: 

كة•  ي ساب للتكافل تقييم وتحديد ما يشكل مخاطر السوق للرسر
ن
ام بالسياسة و . تحدد سياسة مخاطر السوق ف ن تتم مراقبة اإللبر

ات  كة، وتتم مراجعة السياسة بانتظام للتأكد من مالئمتها للتغب  ي الرسر
ن
واإلبالغ عن التعرضات واالنتهاكات إىل لجنة االستثمار ف

ي بيئة المخاطر 
ن
 . المتعارف عليها ف

 لس •
ً
لضمان أن األصول يمكنها  ياسة االستثماريتم وضع إرشادات لتخصيص األصول وتحديد هيكل الحدود المالية للمحافظ وفقا

امات حملة الوثا ن ي بعوائد لحملة الوثائق بما يتوافق مع توقعاتهم، ئقتغطية البر
 . وأن هذه األصول قد وضعت لتأنر

ي حالة الوثائق المرتبطة بوحدات استثمارية، يتحمل حامل وثيقة 
ن
كة بإصدار وثائق مرتبطة بوحدات استثمارية، وف التكافل تقوم الرسر

المخاطر االستثمارية المتعلقة باالستثمار المرتبط بالوحدات ألن عوائد االستثمار المرتبطة بقيمة أصول الوحدات يعود لحامل 
كة لمخاطر جوهرية فيما يتعلق باالستثمارات المرتبطة بالوحدات لحملة الوثائق. الوثيقة  . وبناء عىل ذلك التتعرض الرسر

ك . ة بالحفاظ عىل التعرض لمخاطر السوق بشكل عام عند مستويات مدروسة ومتسقة مع رأس المال المتاحويقوم مجلس إدارة الرسر

اتيجية بشكل واضح، فإن مهمة إدارة المخاطر  تقع المتعلقة بمخاطر السوق بينما يعطي مجلس اإلدارة التوجيه لألهداف االسبر
ات المحتملة . مار وفريق االستث أعضاء لجنة االستثمار  بشكل أساسي عىل عاتق حيث تقوم اللجنة بإعداد تنبؤات توضح تأثب  التغب 

ي ظروف السوق المتعلقة بالتعرض للمخاطر 
ن
. ويتم تخفيف هذا الخطر من خالل االختيار المالئم لألوراق المالية. والمختلفة ف

ي األسواق ذات الصلة
ن
كة بمحفظة متنوعة وتقوم بمراقبة منتظمة للتطورات ف باإلضافة إىل ذلك، تتم مراقبة العوامل . وتحتفظ الرسر

ي ذلك تحليل األداء التشغيىلي والماىلي للمصدرين
ن
ي تؤثر عىل تحركات سوق الصكوك، بما ف

 . الرئيسية البر

 

يعة ( ـه ام بالشر  مخاطر عدم االلتر 

يعة هي مخاطر الخسارة المالية والعقوبات التنظيمية و  ام بالرسر ن ار / مخاطر عدم االلبر ي تلحق بساب للتكافل بالسمعة أو األضن
البر

عية فيما يتعلق بالتطوير والتنفيذ  وط الصادرة عن لجان ساب للتكافل الرسر ام بالتوجيهات واإلرشادات والرسر ن نتيجة عدم االلبر
ات مختلفة؛ فهناك . والتسليم وتسويق منتجات ساب للتكافل وحيث أن قواعد التكافل الخاصة بالمنتجات مفتوحة أمام تفسب 

عية األ  ه عىل أنه غب  متوافق مع مرئيات اللجان الرسر ولتخفيف ذلك، . خرىمخاطر محتملة من أن منتج ساب للتكافل يمكن تفسب 
عية لديهم مكانة عاليةيتمتع أن  عىل ساب للتكافل حرصت عالوة عىل ذلك، لدى ساب للتكافل فريق . أعضاء اللجنة الرسر

ي الق
ن
عية ومتخصص ف ي الشؤون الرسر

ن
يعةمتخصص ف  . ضايا المرتبطة بالرسر

ي مص
ن
ف بها ف ة معبر ن ا عىل أنها مخاطر ممب 

ً
يعة أيض ام بالرسر ن وكذلك عىل مستوى فوفة مخاطر األعمال يتم تحديد مخاطر عدم االلبر

عية لجنة إدارة المخاطر، لجنة المخاطر المنبثقة من مجلس اإلدارة )من خالل لجان الحوكمة المناسبة  ا يتم مراقبته الشؤون الرسر
 (. ومجلس اإلدارة

 

  االئتمان مخاطر ( و

اماته بشأن أداة مالية ما، مما يؤدي إىل تكبد الطرف اآلخر لخسارة  ن تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما عىل الوفاء بالبر
ي . مالية

كة، يمثل الحد األقىص لمخاطر االئتمان البر كة بالنسبة لكافة فئات األدوات المالية المحتفظ بها لدى الرسر تتعرض لها الرسر
ي قائمة المركز الماىلي 

ن
ية المفصح عنها ف  . القيمة الدفبر

 بالسياسات واإلج
ً
كة لتفيما يىلي بيانا كة خفيفراءات المتبعة من قبل الرسر ي تتعرض لها الرسر

 : مخاطر االئتمان البر

كة •  ، تقوم الرسر ن كات إعادة التأمي  ى الناجمة عن إعسار شر كات إعادة لتقليل تعرضها للخسائر الكبر بتقييم الوضع الماىلي لرسر
ن  ي . التأمي 

ن لديها مصنفة كحد أدنن ضمن مستوى ائتمانن ي يتم إعادة التأمي 
ط مسبق، يجب أن يكون األطراف البر  لذلك وكرسر

ً
وتبعا

 . مقبول، من حيث الضمان، بحيث يؤكد متانة وضعها الماىلي 
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ن وإعادةلالمدينه  الذممتتم مراقبة •  كة من عقود التأمي  كة للديون المعدومة لرسر ن بشكل مستمر من أجل تقليل تعرض الرسر  . التأمي 

حسب طبيعة االستثمارات المحتفظ بها حبر تاري    خ االستحقاق، ليس هناك حد أدنن لمخاطر االئتمان، ويتم االحتفاظ • 
ط مسبق، ي. باالرصدة النقدية وشبة النقدية لدى بنوك محلية معتمدة من اإلدارة  لذلك وكرسر

ً
ي وتبعا

جب أن تكون البنوك البر
، لتأكيد متانة وضعها الماىلي  ي عاىلي

 . تودع لديها النقدية وشبه النقدية مصنفة عىل أنها ذات مستوى ائتمانن

ي قائمة المركز الماىلي 
ن
 : يعكس الجدول أدناه الحد األقىص لمخاطر االئتمان لبنود ذات صلة ف

   2021ديسمتر  31

   بآالف الرياالت السعودية

   عمليات التكافل   المساهمي   

- 
 

ي  83,691
ن
اكات تكافل مستحقة، صاف  اشبر

- 
 

 حصة معيدي التكافل من المطالبات قيد التسوية 95,130

57,302 
 

 النقد وما يماثله 14,730

45,058 
 

ة اآلجل 25,032  ودائع مرابحة قصب 

136,967 
 

 موجودات مالية متاحة للبيع 9,892

34,000 
 

 مالية مقتناة حبر تاري    خ االستحقاق موجودات -

- 
 

 وديعة نظامية 405
 

 
 مدينون آخرون 

273,327 
 

228,880   

════════       

 2020ديسمتر  31

 بآالف الرياالت السعودية

   عمليات التكافل   المساهمي   

ي  45,260   -
ن
اكات تكافل مستحقة، صاف  اشبر

 المطالبات قيد التسويةحصة معيدي التكافل من  73,994   -

 النقد وما يماثله 11,972   56,243

 موجودات مالية متاحة للبيع 25,037   95,308

 موجودات مالية مقتناة حبر تاري    خ االستحقاق 9,888   136,451

 وديعة نظامية -   34,000

 مدينون آخرون 552   -

322,002  166,703  
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 المالية السيولة مخاطر ( ز

ي الوفاء بالتعهدات المتعلقة باألدوات الماليةتمثل 
ن
كة ف ي تواجهها الرسر

وفيما يتعلق بالكوارث، هناك . مخاطر السيولة الصعوبات البر
ن  دادات المتوقعة من معيدي التأمي 

 إجماىلي التدفقات النقدية الصادرة واإلسبر
ن  مخاطر سيولة تتعلق بالفروقات الزمنية بي 

ً
 . أيضا
 

 بال
ً
كةفيما يىلي بيانا ي تتعرض لها الرسر

 : سياسات واإلجراءات المتبعة لتقليل مخاطر السيولة البر
 
كة مع مراقبة مدى •  ي تتعرض لها الرسر

كة عىل أن يتم تقويم وتحديد أسباب مخاطر السيولة البر تنص سياسة السيولة الخاصة بالرسر

ام بهذه السياسة، ويتم إبالغ لجنة المخاطر بالمخالفات والمخاطر ال ن ي يتم التعرض لها االلبر
ويتم مراجعة السياسة بانتظام ومراقبة . بر

ي بيئة المخاطر 
ن
ات ف  . التغب 

وضع إرشادات بشأن توزي    ع الموجودات، وهيكلة حدود المحفظة، ومحفظة استحقاق الموجودات وذلك لضمان توفر األموال • 

كة امات الرسر ن  . الكافية للوفاء بالبر

ن الحد األ •  ي تندرج ضمن هذه وضع خطط تمويل طارئة تبي 
دنن من األموال الالزمة للوفاء بالحاالت الطارئة وتبيان األحداث البر

 . الخطط

 تسمح بالسحب الفوري لألموال من أجل سداد • 
ً
ن فائض الخسارة المتعلقة بالكوارث نصوصا تتضمن عقود إعادة تأمي 

 . ن ي حالة زيادة الحوادث عن حجم معي 
ن
 المطالبات وذلك ف

 . إدارة األصول والمطلوبات و تقديم نتائجها إىل لجنة اإلدارة ولجنة اإلستثمار التابعة لمجلس اإلدارة ومجلس اإلدارةتم دراسة • 

 

 جدول االستحقاقات 

وذلك عىل أساس ( إلدارة مخاطر السيولة)يلخص الجدول أدناه تواري    خ استحقاق الموجودات المالية والمطلوبات المالية 
امات التعاقدية ن ن ومحفظة االستحقاق تحدد . المتوقعة المتبقية االلبر ن وموجودات إعادة التأمي  بالنسبة لمطلوبات عقود التأمي 

ي تم إثباتها 
ن البر ي التدفقات النقدية الصادرة من مطلوبات التأمي 

ن
ي المقدر لصاف

إن . تواري    خ االستحقاق عىل أساس التوقيت الزمبن
امات المرتبطة بوحدات تعتبر مستحقة الد ن

ي عمود االلبر
ن
من هذا " لغاية سنة واحدة"فع أو قابلة للتحويل عند الطلب، وتدرج ف

 . التحليل
ً
 . ويتم اعتبار المدفوعات بموجب إخطار وكأن اإلخطار قد تم تقديمه فورا

  2021ديسمتر  31

  الرياالت آالف 

  عمليات التكافل  المساهمي   
       

 أكتر من سنة المجموع
 يصل إل
 سنة واحده

 أكتر من سنة المجموع 
 يصل إل
 سنة واحده

 

        
 األصول       

 األصول المالية المتاحة للبيع 472,071 - 472,071  7,145 - 7,145
 األصول المالية المحتفظ بها حبر تاري    خ االستحقاق - 9,892 9,892  - 136,967 136,967

ي المساهمات المستحقة القبض  83,691 - 83,691  - - -
ن
 وإعادة التكافل، الصاف

 حصة إعادة التكافل من المطالبات قيد التسوية 95,130 - 95,130  - - -
 النقد والنقد المعادل 14,730 - 14,730  57,302 - 57,302
ة األجل 25,032 - 25,032  45,058 - 45,058  ودائع قصب 
────── ────── ──────  ────── ────── ──────  

246,472 136,967 109,505  700,546 9,892 690,654  
        
 المطلوبات       
 إحتياطي ألنشطة التكافل 472,071 - 472,071  - - -
 إجماىلي المطالبات قيد التسوية 115,879 - 115,879  - - -
 أرصدة إعادة التكافل المستحقة الدفع 29,900 - 29,900  - - -

 المستحقات والخصوم األخرى 34,706 - 34,706  5,659 - 5,659
────── - ──────  ────── - ──────  

5,659  5,659  652,556  652,556  

═════  ═════  ═════  ═════  
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 2020ديسمتر  31

  اآلف الرياالت 

  عمليات التكافل  المساهمي   
      

 المجموع
أكتر من 
 سنة

 يصل إل
 سنة واحده

 أكتر من سنة المجموع 
 يصل إل
 سنة واحده

 

 األصول       
 األصول المالية المتاحة للبيع 406,636 - 406,636  6,985 - 6,985

 األصول المالية المحتفظ بها حبر تاري    خ االستحقاق - 9,888 9,888  - 136,451 136,451

- - -  45,260 - 45,260 
المساهمات المستحقة القبض وإعادة التكافل، 

ي 
ن
 الصاف

 حصة إعادة التكافل من المطالبات قيد التسوية 73,994 - 73,994  - - -
 النقد والنقد المعادل 11,972 - 11,972  56,243 - 56,243
ة األجل 25,037 - 25,037  95,308 - 95,308  ودائع قصب 

294,987 136,451 158,536  572,787 9,888 562,899  
        

 المطلوبات       
 إحتياطي ألنشطة التكافل 406,636 - 406,636  - - -
 إجماىلي المطالبات قيد التسوية 93,011 - 93,011  - - -
 أرصدة إعادة التكافل المستحقة الدفع 25,014 - 25,014  - - -

 المستحقات والخصوم األخرى 45,875 - 45,875  3,560 - 3,560
3,560 - 3,560  570,536 - 570,536  

        

 

 العمالت  مخاطر ( ح

ي  ي أسعار الرصف األجنبر
ن
ات ف  . تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغب 

كة أساًسا بالريال السعودي والدوالر األمريكي 
ا . تتم معامالت الرسر

ً
ي أسعار ضف العمالت وتترصف وفق

ن
وتراقب اإلدارة التقلبات ف

 . اطر العمالت األجنبية ليست جوهريةلذلك وتعتقد أن مخ
 

 المخاطر التشغيلية( ط

ة الناجمة عن مجموعة متنوعة من القضايا المرتبطة بالعمليات  ة أو غب  المباشر المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة المباشر

كة أو خارجها عند مقدمي 
كة سواًء داخل الرسر كة، وكذلك من عوامل  والتقنية والبنية التحتية الداعمة لعمليات الرسر الخدمات للرسر

ي تنشأ من المتطلبات القانونية والتنظيمية والمعايب  المقبولة 
خارجية أخرى غب  مخاطر االئتمان، والسوق والسيولة مثل تلك البر

كة  . عموما من سلوك إدارة االستثمار، وتنشأ المخاطر التشغيلية من جميع أنشطة الرسر

كة هو إدارة المخا ي قد تلحق بسمعتها إن هدف الرسر
ار البر ن الحد من الخسائر المالية واألضن طر التشغيلية وذلك لتحقيق التوازن بي 

 . مع تحقيق أهدافها االستثمارية من تحقيق عوائد للمستثمرين

الرقابة  وهذه المسؤولية تشمل. تقع المسؤولية األساسية لتطوير وتنفيذ الرقابة عىل المخاطر التشغيلية عىل عاتق مجلس اإلدارة

ي المجاالت التالية
ن
 : ف

 

ي مختلف الوظائف واألدوار والمسؤوليات• 
ن
ن الواجبات ف  . متطلبات الفصل المالئم بي 

 . المتطلبات الالزمة لتحقيق التسوية ورصد المعامالت• 

ام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية األخرى•  ن  . االلبر

 . توثيق عناض الرقابة واإلجراءات• 

ي تم تحديدها متطلبات للت• 
ي تواجهها، ومدى كفاية الرقابة واإلجراءات لمواجهة المخاطر البر

 . قييم الدوري للمخاطر التشغيلية البر

 . المعايب  األخالقية والمهنية• 

 . التقيد بحدود الصالحيات الموافق عليها من مجلس اإلدارة• 
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ي من التدريب 
كة ما يكفن ي الرسر

ة، وتشجع التواصل الفعال المتعلق بإدارة المخاطر تضمن اإلدارة العليا أن لدى موظفن والخبر

 . التشغيلية

 رأس المال إدارة( ي

 ، ن كة وتعظيم القيمة للمساهمي  كة للحفاظ عىل توازن نسب رأس المال وذلك لدعم أهداف الرسر توضع األهداف من قبل الرسر

ن  كة بإدارة متطلبات رأس المال من خالل تقييم أوجه القصور بي  مستويات رأس المال المبلغ عنها، والمستويات  وتقوم الرسر

ي ظروف السوق 
ن
ات الناجمة ف ي ضوء التغب 

ن
المطلوبة بشكل منتظم، حيث يتم إجراء التعديالت عىل مستويات رأس المال الحالية ف

ي خصائص أنشطٍة ساب للتكافل
ن
كة بتسوية مبا. وف لغ األرباح ومن أجل الحفاظ عىل هيكل رأس المال أو تعديله، قد تقوم الرسر

ن أو إصدار أسهم  . المدفوعة للمساهمي 

ام بالمتطلبات الصادرة من الجهات التنظيمية  ن كة وااللبر  لمتطلبات الرسر
ً
كة رأسمالها للتأكد من قدرتها عىل االستمرار وفقا وتدير الرسر

ن أداء الدين وحقوق الملكية ن من خالل تحسي  كة . الخاصة برأس المال، مع زيادة العائد اىل المساهمي  ويتكون هيكل رأس مال الرسر

اكمة ي حسبة رأس المال المدفوع واالحتياطات والخسائر المبر
ن
 . من حقوق ملكية تنسب اىل حامىلي األسهم الذين يشملون ف

 

ي المادة 
ن
ي وضعها البنك المركزي السعودي ف

ا لإلرشادات البر
ً
ي تب 66ووفق

ن والبر كات التأمي  ن من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شر ي 

كة، وتحتفظ ساب للتكافل بهامش المالءة األ  ي الرسر
ن
عىل من الطرق الثالث بالتفصيل هامش المالءة المطلوب الحفاظ عليه ف

ن  كات التأمي  ا لالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شر
ً
 التالية وفق

 

 مليون ريال سعودي 100الحد األدنن لرأس المال هو • 

 هامش المالءة لالقساط المكتتبة• 

 هامش المالءة للمطالبات• 

م ساب للتكافل بجميع متطلبات رأس المال المفروضة من البنك المركزي السعودي مع هامش مالءة مالية جيد  ن ويتكون هيكل . وتلبر
ي 
ن
كة ف   : من م2021ديسمبر  31رأس مال الرسر

اكمة البالغة  مليون ريال س 14.8مليون ريال سعودي، واحتياطي نظامي بمبلغ  340رأس مال مدفوع بقيمة  عودي والخسائر المبر
 14.8مليون ريال سعودي، واحتياطي نظامي ب  340رأس المال المدفوع بقيمة  - م2020ديسمبر  31. )مليون ريال سعودي 62,75

اكمة بقيمة  ي بيانات القوائم الماليه 56,83مليون ريال سعودي، وخسائر مبر
ن
 (. مليون ريال سعودي كما هو موضح ف

ي رأي 
ن
افية خالل السنة الماليةوف مت بكافة متطلبات رأس المال المفروضة من قبل الجهات اإلشر ن كة قد البر  . مجلس اإلدارة بأن الرسر

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية ( ك

ي سوف يتم استالمها من بيع أصل أو دفعها لتسوية 
ن إالقيمة العادلة هي القيمة البر ي معاملة نظامية بي 

ن
ام ف ن ي لبر

ن
ن ف المشاركي 

ي تاري    خ القياس
ن
اض بأن المعاملة تمت إما . السوق الرئيسي ف  : ويستند قياس القيمة العادلة عىل افبر

ام، أو•  ن ي سوق رئيسية متاحة لألصل أو اإللبر
ن
 ف

ام•  ن كة الحصول عليها من األصل واإللبر ي يمكن للرسر
ي حال غياب السوق الرئيسية، الفائدة القصوى البر

ن
 . ف

ة األجل والذمم المدينة من االطراف ذوي العالقة، القروض، الذمم الدائنة التجارية والذمم  وترى اإلدارة أن النقد والودائع قصب 

ة والمطلوبات المالية األخرى تقارب قيمها  الدائنة األخرى، السحب عىل المكشوف من البنوك، القروض ذات المعدالت المتغب 

ية إىل حد كبب  بسبب االستحقاق 
 . قصب  األجل لهذه األدواتالدفبر
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 قيمة العادلةقيمة العادلة ومستويات التحديد ال

كة المستويات التاليه لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها   : تستخدم الرسر

ي تستطيع المنشأة  : المستوى االول
ي أسواق نشطة لنفس األداة أو مطابقة لها البر

ن
قياسات القيمة العادلة باستخدام األسعار المتداولة ف

 الوصول إليها بتاري    خ القياس؛

 :  
 
ي أسواق مالية نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق  المستوى الثان

ن
قياسات القيمة العادلة باستخدام األسعار المتداولة ف

ي السوق؛ وت
ن
 قييم أخرى يتم تحديد كافة مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة ف

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

 

ية مخاطر ( ل  الموارد البشر

، أدت الحاجة إىل الموارد  ن ي المملكة العربية السعودية إىل ارتفاع الطلب عىل األشخاص المؤهلي 
ن
ن ف ي صناعة التأمي 

ن
ية المؤهلة ف البرسر

ي مثل هذه البيئة
ن
ن ف ن بسبب دفع الحكومة . ومن الصعب الحفاظ عىل األشخاص الرئيسيي  ن السعوديي  وخاصة بالنسبة للمواطني 
ي 
ن
ن لالحتفاظ وزيادة نسبة القوى العاملة السعودية ف ومع ذلك تمكنت ساب للتكافل من الوصول إىل نسبة عالية من . صناعة التأمي 

ي ديسمبر 65السعودة بلغت 
ن
كة من  م2021٪ ف ي الرسر

ن
ن عىل جميع المستويات ف وذلك من خالل التخطيط الدقيق لتطوير السعوديي 

أس إدا 11كما تجدر اإلشارة إىل أن ساب للتكافل لديها .  الوظائف العليا إىل المبتدئة ، ويبر من هذه  7راة كجزء من هيكلها التنظيمي
ن عىل المدى القصب   ي يرأسها غب  سعوديي 

ي اإلدارات البر
ر
ن توجد خطط إحالل لباف ي حي 

ن
ة ف ن وذوي خبر ن مؤهلي  ن سعوديي  اإلدارات موظفي 

م بضمان أن يتم شغل المنا. إىل المتوسط ن كة ملبر كة من قبل إن التخطيط المستمر لإلحالل عىل المدى الطويل للرسر صب القيادية للرسر
كة أو استقطابهم من السوق المحلية ن يتم تطويرهم داخل الرسر ن مؤهلي  ن سعوديي   . موظفي 

 

اتيجية( م  المخاطر االستر

 قطاع 
ً
ن السعودي الذي يسيطر عليه حاليا ن عىل الحياة( وسوق التأمي  " )التأمي  ي "التكافل العائىلي

ن
كة ف يتمثل خط العمل الرئيسي للرسر

ن  ن عىل الحياة  التأمي  ن عىل السيارات ويقدم التأمي  ن الصجي والتأمي  ن عىل الممتلكات والتأمي  ن البحري والتأمي  ي التأمي 
ن
العام المتمثل ف

ي األسواق المحلية
ن
ن المكتتبة ف ي إجماىلي أقساط التأمي 

ن
  .مساهمة بسيطة ف

كة و التأكد من تحقيق األ اتيجية الرسر ن وافق مجلس إدارة ساب للتكافل عىل اسبر ات األداء لتمكي  اتيجية و ركائز مؤشر ولويات االسبر
   اإلدارة التنفيذية و مجلس اإلدارة من معاينة  مسار تقدمها. 

 

 الطلب عىل المنتجات مخاطر ( ن

ن الحياة  ي قلة مساهمة تأمي 
ن
ي السوق المحلية.  والسبب ف

ن
ي مجمل األقساط التأمينة المكتتبة ف

ن
 العائىلي مساهمة بسيطة ف

ن يساهم التأمي 
، ونظرا ألن أغلبية عدد   الحياة أنه غب  إسالمي

ن : نظرة المستهلك الدينية لتأمي  ي
ن
ي السوق السعودية يرجع لعدة عوامل تتلخص أهمها ف

ن
ف

ي إنعدام السكان هم م
ن
ة العمرية الحالية، والعامل الثالث يتمثل ف ن الحياة أنه من األولويات خالل الفبر ن الشباب الذين ال ينظرون لتأمي 

ن بفوائد  ن المستهلكي  ن الحياة. والطريقة المفيدة للتغلب عىل هذا الخطر هو نرسر الوعي بي  الوعي لدى المستهلك بفوائد وعوائد تأمي 
ن الحياة وهي جزء ن الحياة أن  تأمي  ي تقدم منتجات تأمي 

ن البر كات التأمي  كة التسويقية. وعليه فإن عىل شر اتيجية الرسر رئيسي من اسبر
ن  عية متمثلة بوجود الحياة، تطبق مبادرات لتوعية عامة الناس بفائدة و أهمية تأمي  وأن برامج التكافل العائىلي مدعمة بموافقة لجنة شر

 . العلماء  كبار   هيئة أعضاءعلماء من 
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 التوزيــــع مخاطر ( س

 البنكي 
ن ي توزيعها عىل طريقة التأمي 

ن
ي bankassurance) تعتمد ساب للتكافل ف

ن
( ، ولذلك تعتمد اعتمادا كليا عىل بنك ساب وشبكته ف

توزي    ع البيع. ونظًرا ألن وعي السوق بالتكافل العائىلي منخفض للغاية داخل المملكة العربية السعودية، فليس من المجدي اقتصادًيا 
التكافل العائىلي عبر قنوات التوزي    ع المباشر حيث ال يمكن تحقيق حجم مبيعات كبب  من خالل قنوات التوزي    ع المباشر عىل المدى 
، ستصبح قنوات  ن ن السكان السعوديي   العائىلي بي 

ن القصب  إىل المتوسط. ومع نضوج السوق وزيادة الوعي العام بأهمية وفائدة التأمي 
ة  ذات جدوى اقتصادية.  التوزي    ع المباشر

 

 التسعت   مخاطر ( ع

ي السوق السعودي 
ن
ن مدرجة بلغت أقساط تأمينها المكتتبة مع نهاية الرب  ع الثالث من عام  29يوجد ف كة تأمي   31مايقارب  م2021شر

كات تقريبا مانسبته . مليار ريال  % 80أصدرت أكبر ثمان شر
ً
ن المكتتبة، مما شكل ضغطا كات من إجماىلي أقساط التأمي  عىل الرسر

وقد . لالستحواذ عىل أكبر عدد ممكن من األعمال عن طريق تخفيض األسعار وللحصول عىل أكبر قدر ممكن من الحصة السوقية
ن وي  هدد وجودها بشكل كبب  عىل المدى المتوسط  كات التأمي   لحملة الوثائق عىل المدى القصب  ولكنه يرصن برسر

ً
يكون هذا التوجه مفيدا

ي بد
ي من عدة أوجهوالطويل البر

ي االقتصاد الوطبن
ن
ي حرب األسعار وإنما تعتمد . ورها تساهم ف

ن
وال تنتهج ساب للتكافل هذه الطريقة ف

كات منافسة حيث يتم تقديم أسعار تنافسية  ، ونتيجة لذلك قد يتكرر فقدان األعمال لصالح شر
ً
ن المرب  ح فنيا عىل حساب قسط التأمي 

ي 
 . عىل حساب السعر الفبن

 

 كافحة الجرائم الماليةم مخاطر ( ف

ي تحقيق أهدافه وتعزيز دفاعات ساب للتكافل ضد 2021خالل عام 
ن
 للغاية ف

ً
، إستمر برنامج مكافحة الجرائم المالية، وكان فعاال

ي تعزيز الضوابط الداخلية، كجزء من المراقبة المستمرة للضوابط المصممة إلدارة هذه . الجريمة المالية
ن
المخاطر وتم إحراز تقدم كبب  ف

اف المنتظم عىل نظام مراقبة مكافحة غسل األموال، وسياسة اعرف عميلك، وسياسة منهجية العقوبات وتقييم المخاطر  واإلشر
ن  ن وعي الموظفي   . وتحسي 

ي جميع اجتماعات لجنة 
ن
ي ساب للتكافل مناقشة مخاطر مكافحة الجرائم المالية ف

ن
ونظًرا لألهميه القصوى لهذا الشأن، فإنه يتم ف

ي جدول أعمال جميع اجتماعات لجنة المراجعةا
ن
 . ولجنة إدارة مخاطر مجلس اإلدارة إلدارة ، ولجنة إدارة المخاطر، وهي عنرص دائم ف

ن وتطويرهم من خالل التدريب من أولويات ساب للتكافل ن منذ بدء انضمامهم . وتعد توعية الموظفي  ويتم تزويد جميع الموظفي 
كة بتدريب مكثف عن  ام، واألمان والرسية ومكافحة االحتيالللرسر ن وقد أطلقت ساب للتكافل . مكافحة غسل االموال، وأهمية االلبر

ي الذي يغطي المخاطر التشغيلية وأمن المعلومات باإلضافة إىل برامج التدريب 
ونن امج التدريبية من خالل التعليم اإللكبر ا من البر

ً
عدد

ام ن  . المتعلقة بااللبر
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 يليةالنتائج التشغ .7

 قائمة الدخلأ( 

 2017 2018 2019 2020 2021 باآلف الريال السعودي

اكات التكافل المكتتبة ورسوم حامىلي وثائق التكافل
 196,025 154,969 171,327 218,477 246,610 إجماىلي إشبر

اكات التكافل المكتسبة ي إشبر
ن
 145,741 113,549 110,489 122,993 143,340 صاف

 5,743 5,836 5,088 5,352 8,879 دخل أتعاب وعموالت 

 - - - 2,190 111 الدخل من اإلكتتابات األخرى

 151,484 119,385 115,577 130,535 152,330 إيرادات اإلكتتاب

ي المطالبات والمزايا االخرى المتكبدة
ن
 (87,691) (102,413) (90,936) (80,557) (97,206) صاف

ي احتياطيات أنشطة التكافل
ن
ات ف ي بنود   التغب 

ن
واحتياطي التغب  ف

ي احتياطي المخاطر السارية
ن
 غب  مرتبطة بوحدات والتغب  ف

(4,921) (20,462) 
 
821 
 

19,256 (33,075) 

 (5,638) (3,552) (5,630) (14,863) (16,318) تكاليف اقتناء الوثائق

 (126,404) (86,709) (95,745) (115,882) (118,445) إجماىلي تكاليف ومصاريف االكتتاب

ي دخل االكتتاب
ن
 25,080 32,676 19,832 14,653 33,885 صاف

 9,330 11,147 11,756 8,544 8,391 دخل االستثمارات

 (39,895) (42,767) (50,686) (49,735) (40,962) مصاريف عمومية وادارية

 (5,485) 1,056 (19,098) (26,538) 1,314 مجموع الدخل للسنة

 - - - - (361) التكافلفائض عمليات 

يبة ن قبل الزكاة والرصن ي الدخل )الخسارة( للمساهمي 
ن
 (5,485) 1,056 (19,098) (26,538) 953 صاف

يبة للسنة  (4,414) (6,034) (5,702) (4,764) (6,872) الزكاة والرصن

يبة ن بعد الزكاة والرصن ي الدخل )الخسارة( للمساهمي 
ن
 (9,899) (4,978) (24,800) (31,302) (5,919) صاف

 (0.29) (0.15) (0.73) _(0.92) (0.17) ريال سعودي للسهم -)الخسائر(  / األرباح  للسهم 

 

انية العموميةب(   المت  

 باآلف الريال السعودي 

2017 2018 2019 2020 2021  
 االصول     

 النقد وما يماثلة 72,032 68,215 146,986 244,019 239,099
ة األجل 70,090 120,345 66,277 - -  ودائع قصب 

ي  83,691 45,260 26,406 12,650 14,496
ن
اكات وذمم إعادة تكافل مدينة , صاف  االشبر

اكات التكافل غب  المكتسبة 30,482 25,527 10,946 6,969 10,802
 حصة معيدي التكافل من اشبر

 المطالبات قيد التسويةحصة معيدي التكافل من  95,130 73,994 47,644 57,730 66,082
ن مؤجلة 3,806 3,947 1,985 1,019 824  تكاليف اقتناء وثائق تأمي 
 االستثمارات - -   

 موجودات مالية متاحة للبيع 479,216 413,621 383,869 352,115 381,037
 موجودات مالية مقتناة حبر تاري    خ االستحقاق 146,859 146,339 146,372 120,899 137,864

 مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى 6,942 3,762 1,062 1,232 1,738
 موجودات ثابتة - 8 75 146 229

 موجودات غب  الملموسة 1,294 2,029 2,216 1,859 1,728
 وديعة نظامية 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000
 إيرادات مستحقة من وديعة نظامية 4,729 4,612 4,355 3,509 2,800

      

 إجمال  األصول 1,028,271 941,659 872,193 836,147 890,699

      

 المطلوبات     
 المستحقات ومطلوبات اخرى 40,365 41,695 35,542 19,378 18,710
يبة الدخل 5,992 4,991 5,778 6,034 4,452  مخصص الزكاة وضن
 التكافل الدائنةأرصدة معيدي  29,900 25,014 15,864 5,880 8,574

اكات غب  المكتسبة 42,900 34,283 15,703 9,565 14,389
 االشبر
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 عمولة معيدي التكافل غب  المكتسبة 5,308 4,722 1,910 2,290 2,555
 إجماىلي المطالبات قيد التسوية 115,879 93,011 62,290 71,186 83,529
 الساريةإحتياطي المخاطر  5,193 8,836 5,889 2,991 5,531
 إحتياطي لبنود غب  مرتبطة بوحدات - 7,607 6,470 5,579 4,311
ن  6,703 6,316 5,875 4,916 7,091  مخصص مكافأه نهاية الخدمة للموظفي 
 فائض توزي    ع دائن 6,954 6,593 6,593 6,593 6,593

 إحتياطي أنشطة التكافل 472,071 406,636 376,834 352,115 381,037
 إيرادات عمولة مستحقة من وديعة نظامية 4,729 4,612 4,355 3,509 2,800

      

 مجموع المطلوبات 735,994 644,316 543,103 490,036 539,572

      

 فائض عمليات التكافل - - - - -
      

 مجموع المطلوبات وفائض عمليات التكافل 735,994 644,316 550,843 490,036 539,572

      

 حقوق المساهمي        
      

 رأس المال 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000
 إحتياطي نظامي  14,788 14,788 14,788 14,788 14,577

اكمة (62,745) (56,826) (25,826) (8,464) (3,275)  )الخسائر( / األرباح المبر

امات منافع  (524) (1,218) (823) (213) (175) ن  التقاعدإعادة قياس البر

 إحتياطي القيمة العادلة لالصول المالية المتاحة للبيع 758 599 649 - -
      

 مجموع حقوق المساهمي    292,277 297,343 329,090 346,111 351,127

      

 مجموع المطلوبات وفائض عمليات التكافل     
ن  1,028,271 941,659 872,193 836,147 890,699  وحقوق المساهمي 

 

 تحليل النتائج التشغيلية( ج

 الريال السعوديآالف 

   2021 2020 التغب   النسبة

اكات المكتتبة ورسوم حامىلي وثائق التكافل 246,610 218,477 28,133 12.88%
 إجماىلي اإلشبر

اكات التكافل المكتسبة 143,340 122,993 20,347 16.54% ي إشبر
ن
 صاف

 وعموالت  دخل اتعاب 8,879 5,352 3,527 65.90%

 الدخل من اإلكتتابات األخرى 111 2,190 (2,079) 94.93%-

 إيرادات اإلكتتاب 152,330 130,535 21,795 16.70%

ي المطالبات والمزايا األخرى المتكبدة (97,206) (80,557) (16,649) 20.67%
ن
 صاف

-75.95% 15,541 (20,462) (4,921) 
ي احتياطيات أنشطة التكافل  

ن
ات ف ي بنود غب  التغب 

ن
واحتياطي التغب  ف

ي احتياطي المخاطر السارية
ن
 مرتبطة بوحدات والتغب  ف

 تكاليف اقتناء الوثيقة (16,318) (14,863) (1,455) 9.79%

 إجمال  تكاليف ومرصوفات االكتتاب (118,445) (115,882) (2,563) 2.21%

ي دخل االكتتاب 33,885 14,653 19,232 131.25%
ن
 صاف

 دخل اإلستثمارات 8,391 8,544 (153) 1.79%-

 مصاريف عمومية وإدارية (40,962) (49,735) 8,773 17.64%-

يبة 1,314 (26,538) 27,852 104.95% ة قبل الزكاة والرص    )خسارة( دخل الفتر
 
 صاف
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اكات       اإلشتر

اكات اإلجمالية المكتتبة ورسوم حامىلي وثائق التكافل للسنة ال
ي بلغت اإلشبر

ن
مليون  246.61 م مبلغ م2021ديسمبر  31منتهية ف

ة من عام % 12.88ريال سعودي بارتفاع وقدره  ي نفس الفبر
ن
اكات المكتتب بها ورسوم حملة الوثائق ف ي 2020مقارنة باإلشبر

م والبر
 . مليون 218بلغت  

اكات المكتسبة  ي اإلشبر
ن
ي  143.34وبلغ صاف

ن
م، وذلك بارتفاع بنسبة 2021ديسمبر  31مليون ريال سعودي للسنة المنتهية ف

اكات المكتسبة خالل عام % 16.54 ي اإلشبر
ن
ي بلغت 2020عن صاف

كة إيرادات . مليون ريال سعودي 123م والبر وقد سجلت الرسر
ي للسنة المنتهية مليون ريال سعودي 152.3إكتتاب بلغت 

ن
مليون ريال سعودي خالل  130.5م مقارنة بمبلغ 2021 ديسمبر  31ف

 %. 16.70وذلك بارتفاع بلغ نسبة  2020عام 

 

 المطالبات

ي تم تكبدها 
ي المطالبات البر

ن
ي للسنة المنتهية ( شاملة اإلعادات واالستحقاقات)بلغت صاف

ن
مليون ريال  97.2م  2021ديسمبر  31ف

 . م 2020مليون ريال سعودي لعام  80.6مقارنة بمبلغ  % 20.67بنسبة  بزيادةسعودي 

 

 اإلستثمارات

ي للسنة المنتهية مليون ريال  8.4بلغت إيرادات االستثمار 
ن
ي عام  8.5م مقارنة بمبلغ  2021 ديسمبر  31ف

ن
م  2020مليون ريال ف

 %.  1.79بإنخقاض قدره 

 

 المرصوفات

ي للس     نة المنتهية مليون ريال س     عودي  41بلغت المرص     وفات العمومية واإلدارية  
ن
  49.7م مقارنة ب                   مبلغ 2021 ديس     مبر  31ف

ي عام 
ن
 %. 17.64م بانخفاض قدره  2020مليون ريال سعودي ف

 

  الربــح
 
 صاف

ي 
ن
ي الرب  ح  بلغم، فقد 2021ديس         مبر  31بالنس         بة للس         نة المنتهية ف

ن
يبةص         اف  مليون ريال س         عودي مقارنة 1.3قبل الزكاة والرص         ن

يبة وقدره بص        افيال ي  26.5خس        ارة قبل الزكاة والرص        ن
ن
ة المنتهية ف  بارتفاع وذلكم، 2020ديس        مبر  31مليون ريال س        عودي للفبر

 %105 وقدره

يبة)بلغت الخس  ارة  ي ( بعد الزكاة والرص  ن
ن
ريال س  عودي، مقابل   0.17م 2021ديس  مبر  31للس  هم الواحد للس  نة المالية المنتهية ف

يبة)خسارة  ي ريال سعودي للسهم الواحد للف  0.92( بعد حسم الزكاة والرصن
ن
ه المنتهية ف  . م2020ديسمبر  31بر
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  ألنشطة العمل . 8
 
 التوزيــــع الجغراف

ي الوقت الحاضن 
ن
كة ساب للتكافل أي فروع ف كة أي ممتلكات أو أصول أو أنشطة تجارية خارج المملكة .  ال تملك شر كما ال تملك الرسر

اكات المكتتب بها . العربية السعودية ي ألنشطة وفيما يىلي تحليل إلجماىلي اإلشبر
ن
يحة العمالء والتوزي    ع الجغراف مصنفة حسب شر

 : العمل

 السنة
 (القيم بآالف الرياالت السعوديه)

ائح قية المنطقة الوسىط الشر  المجموع الكىل   المنطقة الغربية المنطقة الشر

 م 2021

اكات المكتتبة  إجمال  اإلشتر

 91,110 29,214 37,562 24,334 التكافل العائىل  لألفراد

 52,157 5,854 4,478 41,825 التكافل العام

 84,679 4,224 3,620 76,835 التكافل العائىل  للمجموعات

 م 2020

اكات المكتتبة  إجمال  اإلشتر

 83,519 26,190 32,500 24,829 التكافل العائىلي لألفراد

 49,080 3,714 5,786 39,580 التكافل العام

 69,082 1,156 2,563 65,363 التكافل العائىلي للمجموعات

 م 2019

اكات المكتتبة  إجمال  اإلشتر

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

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

 51,422 797 22 50,603 التكافل العائىلي للمجموعات

 م 2018

اكات المكتتبة  إجمال  اإلشتر

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

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

 41,573 599 119 40,855 التكافل العائىلي للمجموعات

 م2017

اكات المكتتبة  إجمال  اإلشتر

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

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

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

 م2016

اكات المكتتبة  إجمال  اإلشتر

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

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

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

 م2015

اكات المكتتبة  إجمال  اإلشتر

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

 29,043 9,226 1,928 17,889 التكافل العام

 60,834 4,509 3,570 52,754 التكافل العائىلي للمجموعات
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 السياسات المحاسبية الهامة. 9

ي 
ن
ي إعداد القوائم إن السياسات المحاسبية الهامة المطبقة ف

ن
إعداد هذه القوائم المالية تتوافق مع السياسات المحاسبية المتبعة ف

ي 
ن
كة للسنة المنتهية ف .  م2020ديسمبر  31المالية السنوية للرسر  باستثناء تطبيق معايب  جديدة كالتاىلي

 أ( تطبيق معايت  جديدة وتعديالت

ات والتعديالت الجديدة عىل  ي السياسات فيما يىلي المعايب  والتفسب 
ن
ات ف ي لم تؤد إىل تغيب 

ي السنة الحالية والبر
ن
المعايب  السارية ف

كة وليس لها أي تأثب  عىل بياناتها المالية:   المحاسبية للرسر

 
 التاريــــخ  الوصف التعديالت / المعيار 

 9المرحلة الثانية من التعديالت عىل المعيار الدوىلي للتقرير الماىلي رقم 
  39ومعيار المحاسبة الدوىلي رقم 

 2021 يناير  1 إصالح مؤشر سعر الفائدة

 2021ابريل  1 2021ينونيو  30 19-امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد IFRS 16))تعديالت عىل المعيار الدوىلي للتقرير الماىلي 

  لم تصبح سارية بعد
 ب( المعايت  الصادرة والتر

كة  ي تم إصدارها ولكنها غب  سارية المفعول بعد للسنة المحاسبية للرسر
كة أال تطبق مبكًرا المعايب  الجديدة التالية البر اختارت الرسر

ي 
ن
ي تبدأ ف

 : وتقوم حالًيا بتقييم أثرها  م2021يناير  1البر

 
 

 المعيار/ 
 التفست  

 
 الوصف

  
ات التر   الفتر

 
يشي تطبيقه ف

  أو بعد التاريــــخ 
 
 الالحقتبدأ ف

ن  4المعيار الدوىلي للتقرير الماىلي رقم   2023يناير  1 التعديالت المتعلقة بتاري    خ صالحية نهج التأجيل -عقود التأمي 

 1تعديالت عىل معيار المحاسبة الدوىلي رقم 
تصنيف المسؤليات الحالية والغب  حالية )تعديالت عىل معيار 

 ( 1المحاسبة الدوىلي 
 2024يناير  1

ن  17الدوىلي للتقرير الماىلي رقم المعيار   2023يناير  1 عقود التأمي 
 2023يناير  1 األدوات المالية 9المعيار الدوىلي للتقرير الماىلي رقم 

تعديالت عىل المعيار الدوىلي للتقرير الماىلي رقم 
16 

 2022يونيو  1 19-تخفيضات اإليجار المتعلقة بجائحة كوفيد

 2022يناير  1 تكلفة الوفاء بعقد -عقود مكلفة  37الدوىلي رقم تعديالت عىل معيار المحاسبة 

 

 . أرباح المساهمي   10

كة  قد تكبدت خسائر خالل السنة المالية، فلن يتم توزي    ع أرباح للعام   . م2021بما أن الرسر

 

 . سياسة توزيــــع األرباح 11

افية وعىل ما تضمنته المادة  ي توزي    ع األرباح عىل التعليمات الصادرة من الجهات اإلشر
ن
كة ف من النظام ( 45)تستند سياسة الرسر

ن توزع حسب التاىلي  كة وبحسب ذلك فإن أرباح المساهمي   : األساسي للرسر
 

  .يبة الدخل المقررة بعد احتسابها  تجنب الزكاة وضن

 ( من األرباح20يجنب ما مقداره )%  ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب مبر ، الصافية لتكوين إحتياطي نظامي
 ما بلغ اإلحتياطي المذكور إجماىلي رأس المال المدفوع. 

  ي األرباح أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق
ن
ي صاف

ن
للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب األسهم ف

كة .  مصلحة الرسر ن  أو يكفل توزي    ع أرباح ثابتة قدر اإلمكان عىل المساهمي 
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 مزايا ومكافأت أعضاء مجلس االداره واللجان التابعة وكبار التنفيذيي   . 12

ي حددتها التعليمات آيتم تحديد المكاف
كة أو أعضاء اللجان وفق األطر البر ت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس إدارة الرسر

كة األساسي الصادرة من الجهات  ي نظام الرسر
ن
افية ووفق ماجاء ف  . اإلشر

 

أية تعويضات أو منافع عينية مدفوعة 
 شهريا أو سنويا **

مكافآت سنوية ودورية 
* 

 بدالت 
رواتب 
 ومكافآت

2021 
 الرياالت آالف 

 مجلس اإلدارة    

ن  960 265 - -  أعضاء مجلس االدارة الغب  تنفيذيي 

ن أعضاء مجلس اإلدارة  540 210 - -  المستقلي 

ن )ومن ضمنهم الرئيس  5,052 - - - خمسة من كبار المدراء التنفيذيي 
)  التنفيذي والرئيس الماىلي

ن الذي يتطلب تعيينهم عدم ممانعة من البنك   - - - - التنفيذيي 
 المركزي السعودي

 

 * يشمل المكافآت النقدية 
ن وبدل السكن. ** يشمل منافع نهاية الخدمة لكبار المدراء التنفيذين   المستقيلي 

 

 

 

ة المكافآت الثابتة  المكافآت المتغت 
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ا
األعضاء : أول

 المستقلي   

  

 

  

  

        

 

 

 -  - - - - - - - - 245,000 180,000 - - 45,000 20,000 - فراس أباالخيل

 -  - - - - - - - - 235,000 180,000 - - 25,000 30,000 - أيمن الطويل

 -  - - - - - - - - 270,000 180,000 - - 60,000 30,000 - سلمان أحمد

 -  - - - - - - - - 750,000 540,000 - - 130,000 80,000 - المجموع

 
 
األعضاء : ثانيا

                غت  التنفيذين

 

 
 -  - -  - - - - - 305,000 240,000 - - 35,000 30,000 - محمد الشايع

 -  - -  - - - - - 245,000 180,000 - - 35,000 30,000 - بشار القنيبيط 

اك   -  - -  - - - - - 235,000 180,000 - - 25,000 30,000 - يارس التر

يف  -  - -  - - - - - 230,000 180,000 - - 20,000 30,000 - فارس الشر

 -  - -  - - - - - 210,000 180,000 - - - 30,000 - مها السديري 

 -  - -  - - - - - 1,225,000 960,000 - - 115,000 150,000 - المجموع

 
 
األعضاء : ثالثا

 التنفيذين

 

              

 

 
1- - - - - - - - - - - - -  - -  - 

2- - - - - - - - - - - - -  - -  - 

3- - - - - - - - - - - - -  - -  - 

 -  - -  - - - - - - - - - - - - المجموع
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 أعضاء اللجان
 المكافآت السنوية

 (آالف الرياالت )
 بدل الحضور

 (آالف الرياالت )
 المجموع

 لجنة المراجعة: أوال 
 60 60 0 سلمان أحمد أكبر 
 175 55 120 د. أبو بكر باجابر

 180 60 120 خالد الذكب  
 المجموع

 
240 175 415 

 
 
 لجنة المخاطر: ثانيا

اك  25 25 0 ياش بن عىلي البر
 125 25 100 فاضل المناسف

 125 25 100 شيماء خان

 مجموعلا
 

200 75 275 

 
 
 لجنة االستثمار: ثالثا

 125 25 100 عبدالواحد آل مطر
 20 20 0 فراس عبدالعزيز أبالخيل

يف  20 20 0 فارس الرسر
 المجموع

 
100 65 165 

 
 
 اللجنة التنفيذية: رابعا

 35 35 0 محمد عبدالعزيز الشايع
 35 35 0 القنيبط ب  بشار يح

 135 35 100 حسام عبدالرحمن الخيال
 المجموع

 
100 105 205 

 
 
شيحات والمكافآت: خامسا  لجنة التر

 25 25 0 فراس عبدالعزيز ابالخيل
 25 25 0 أيمن وجيه الطويل

 *فيصل جادو
 

97.3 
 

20 117.3 

ي  44.8 10 34.8 **سعود الشبر

 212.1 80 132.1 المجموع

ي  جادو  فيصل / األستاذ  استقالة تمت*
 2021 ديسمبر  21 فن

شيحات والمكافآت بموجوب خطاب  ي لجنة البر
ي عضو فن ن األستاذ/ سعود الشبر   2021أغسطس  26الصادر من البنك المركزي السعودي بتاري    خ  عدم الممانعة ** تم تعيي 

 

 
كة التالية بموجب  ي مجلس إدارة الرسر

ن
ن والذين يمثلون بنك ساب ف اتفاق خاص، فإن أربعة  من أعضاء مجلس اإلدارة الغب  تنفيذيي 

 : أسمائهم
 
 .  القنيبط بشار يحب  • 
اك•   . ياش عىلي البر
يف•   . فارس فهيد الرسر
 . مها محمد السديري• 
 

 المجموع
 بدل الحضور 

 (آالف الرياالت )
 المكافآت السنوية 

 (آالف الرياالت )
 لجان مجلس الإلدارة

2021 

 أعضاء لجنة المراجعة 240 175 415

شيحات 132.1 80 212.1  أعضاء لجنة المكافآت والتر

 أعضاء لجنة المخاطر 200 75 275

 اللجنة التنفيذيةأعضاء  100 105 205

 لجنة اإلستثمار 100 65 165
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ي بدالت الحضور  
ن
كة وأنشطتها قد قرروا التنازل عن حقوقهم ف  للرسر

ً
، رئيس لجنة األستثمار . والمكافآت السنوية دعما

ً
وقرر أيضا

أعضاء لجنة إدارة المخاطر األستاذ فاضل المناسف عضو اللجنة التنفيذية األستاذ حسام الخيال األستاذ عبدالواحد آل مطر و 
كة)واألستاذة شيماء خان  ي مجلس إدارة الرسر

ن
 ، التنازل عن (ليسوا أعضاء ف

ً
ي بدالت حضور اجتماعات والمكافآت دعما

ن
حقوقهم ف

كة ونشاطاتها  ن واإلدارة أآخرى أو  اتوال يوجد أي ترتيب. للرسر  من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلي 
ً
ي اتفاقية أخرى تنازل بموجبها أيا

 .  التنفيذية عن أي منافع أو مكافآت
  

ي منح مك
ن
كة ساب للتكافل ف مت شر ن ي سياسة المكافآت باإلضافة إىل ذلك، إلبر

ن
افآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة عىل ماورد ف

كة األساسي  19ألعضاء مجلس اإلدارة والمتوافقة مع المادة   . والمعتمدة من الجمعية العمومية من نظام الرسر
 

 عقود ومعامالت فيها مصلحة مع الجهات ذات العالقة  . 13

، وأع ن كة المالك تمثل الجهات ذات العالقة كبار المساهمي  كات يعتبر المساهمون بالرسر ن وشر ضاء مجلس اإلدارة، وكبار الموظفي 
 لتلك 

ً
. وفيما يىلي تفصيال

ً
 هاما

ً
ا كة أو تمارس عليها هذه الجهات تأثب 

الرئيسيون فيها، ومنشآت أخرى مدارة، أو مدارة بصورة مشبر
 م. 2021و 2020المعامالت خالل عامي 

 

 لعالقةالمعامالت مع الجهات ذات ا 13.1

ي تم تنفيذها خالل العام مع األطراف ذات العالقة هي كما يىلي 
 : تفاصيل المعامالت الهامة البر

 

 البيـــان
2021 

 بآالف الرياالت السعودية
2020 

 بآالف الرياالت السعودية

كة (   الشر
 
  )مساهم ف

 
يطان  البنك السعودي التر

 
  

اكات  إشبر
 مطالبات مدفوعة
 مصاريف أخرى

 بها متعلقة ومصاريف معلومات تقنية صيانة تكاليف -
ي ودائع المرابحة

ن
 عوائد استثمار ف

73,784 

74,013 

3,397 
- 

72,132 

39,826 

3,423 
72 

 من قبل أطراف ذوي 
 
 هاما

 
ا مارس عليها تأثت 

ُ
كة أو ي ة أو بصورة مشتر منشآت مسيطر عليها بصورة مبارسر

 عالقة
 المدفوعة تكاليف اكتتاب وثائق التكافل

5,086 3,925 

 اتش اس نر  س  العربية السعودية: 
 

اكات  إشبر
 عىل رسوم الخدمات االستثمارية لالستثمارات المرتبطة بوحدات خصم

 

395 

1,865 

1,634 

1,425 

 مجموعة العليان 
اكات   إشبر

 مطالبات مدفوعة 
 

16,309 

18,097 

12,194 

- 

  أمالك العالمية للعقارات
اكات   إشبر

 مطالبات مدفوعة 
  

472 

- 

- 

- 

 

 فيها مع جهات ذات ( أ
ً
كة طرفا ي كانت الرسر

ي الجدول السابق عىل عدد من العقود البر
ن
اكات والمطالبات المدفوعة ف تشتمل اإلشبر

ي . عالقة
يطانن ن مختلفة مع البنك السعودي البر ي سي العربية السعودية ومجموعة ( ساب)وتندرج تحت عقود تأمي  كة إتش اس نر وشر

وط المطبقة عىل المعامالت مع الجهات اآلخرىالعليان و  ي تمت بنفس الرسر
 . أمالك العالمية للعقارات والبر

كة ذات ( ب ن المحدودة، وهي شر كة وكالة ساب للتأمي  كة ساب للتكافل لرسر ي دفعتها شر
تشمل تكاليف اإلكتتاب عىل العموالت البر

ي 
يطانن كة ويتم( ساب)مسئولية محدودة مملوكة للبنك السعودي البر ن حرصي لرسر ي العمل كوكيل تأمي 

ن
كة الرئيسي ف ثل نشاط الرسر

ن  ن الطرفي  مة بي   . ساب للتكافل حسب اإلتفاقية المبر
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ي إدارة استثمارات حملة وثائق التكافل العائىلي ( ج
ن
ي سي العربية السعودية ف كة إتش اس نر تتمثل إدارة صناديق االستثمار من قبل شر

ي الصناديق االستثمارية
ن
 . لألفراد ف

ي " المصاريف األخرى"تشتمل ( د
يطانن ن البنك السعودي البر مة بي  ( ساب)عىل تكاليف خدمات مختلفة بموجب إتفاقية إدارة مبر

كة ي . والرسر
يطانن ي ذلك إستخدام ( ساب)وبموجب هذه االتفاقية، يقوم البنك السعودي البر

ن
كة بما ف بتقديم خدمات تشغيلية للرسر

ن الموجودات الثابتة والبنية التح  . تية الخاصة بتقنية المعلومات مقابل مبلغ متفق عليه من قبل الطرفي 
 

 أرصدة الجهات ذات العالقة  13.2

 
ي تاري    خ التقرير 

ن
 : فيما يىلي تفاصيل الذمم المدينة والدائنة من وإىل أطراف ذوي عالقة كما ف

 
 

 الطبيعة البيــان

 م2020 م 2021

 السعودية بآالف الرياالت  بآالف الرياالت السعودية

إتش اس نر  س  العربية 
 السعودية 

      

 406,636 472,071 أصل موجودات مالية متاحة للبيع

خصم عىل وحدات مرتبطة 
 بموجودات مالية

 552 405 أصل

  
 
يطان        البنك السعودي التر

اكات التكافل اجماىلي  اشبر
  المستحقة 

 26,028 44,847 أصل

 12,724 21,577 أصل أرصدة بنكية

 34,000 34,000 أصل وديعة نظامية

 46,405 36,808 خصم إجماىلي المطالبات قيد التسوية

مصاريف أخرى مرتبطة باتفاقية 
 خدمات

 2,894 3,966 خصم

 - - خصم عمولة أرباح مستحقة

       وكالة ساب للتأمي   المحدودة

 930 369 خصم عمولة مستحقة

       مجموعة العليان

اكات التكافل  اجماىلي اشبر
 المستحقة  

 10,780 14,345 أصل

 1,364 19,131 خصم إجماىلي المطالبات قيد التسوية

       أمالك العالمية العقارية 

اكات التكافل  اجماىلي اشبر
 المستحقة  

 - 543 أصل 

 - - خصم إجماىلي المطالبات قيد التسوية
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مة مع الجهات ذات العالقة 13.3  العقود المتر

 
 الجدول التاىلي العقو 

ن مة مع الجهات ذات العالقةيبي   : د المبر
 

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

وط الخدمة  2024ديسمبر  31 2020يناير  01 سنوات 5 بنك ساب تقنية معلومات –إتفاقية شر

ي  امن مخاطر  –اتفاق إسناد الخدمات لمقدم خدمة خارجر
 المعلومات

 2024يونيو     30 2019يونيو  01 سنوات 5 بنك ساب

 يجدد تلقائيا 2015يناير  01 سنوي بنك ساب إتفاقية استئجار مببن 

 إتفاقية خدمة إستثمار
ي سي العربية  إتش اس نر

 السعودية
 يجدد تلقائيا 2016ديسمبر  08 سنوي

ن   تلقائيا يجدد  2021مايو  1 سنوي ساب بنك البنكي  التأمي 

 

 المدفوعات النظامية. 14

كة خالل  يبة 2021تتش        كل المدفوعات النظامية عىل الرس        ر يبة اإلس        تقطاع وضن يبة الدخل وضن عية وضن ي جلها من الزكاة الرس        ر
ن
م ف

افي  ة  ي ت دفع للجه  ات اإلشر
اف البر ي تك  اليف اإلشر

ن
والمب  الغ الم  دفوع ة للمؤس              س               ة الع  ام ة للت  أمين  ات القيم  ة المض               اف ه، وك ذل ك ف

اكات التأ ي تمثل إش             بر
ي الاإلجتماعية والبر

ن
ن ف ن االجتماعي للعاملي  كةمي  وبحكم طبيعة بعض المص             اريف المذكورة، فإنها عادة . رس             ر

ي وقت التس       وية مع الجهات النظامية ذات العالقة
ن
نظامية المدفوعة والتاىلي إيض       اح بكل المدفوعات ال. تخض       ع للتغب  والتعديل ف

ي 
ن
 : م2021ديسمبر  31خالل العام والمستحقة كما ف

 

 البيان
 (باآلف الرياالت السعودية)م  2021

  )مستحقة  تم دفعها
 
 (م2020 ديسمتر  31كما ف

 5,993 5,133 الزكاة

يبة إستقطاع  39 205 ضن

يبة الدخل  - - ضن

 128 1,800 المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

 - 98 السوق المالية هيئة

 329 924 البنك المركزي السعودي

يبة القيمة المضافة  634 10,119 ضن

 7,132 18,279 المجمـوع

 
 

 قواعد ولوائح عمل لجان مجلس اإلدارة .15

كة خالل األعوام السابقة باستكمال إعداد قواعد ولوائح عمل مجلس اإلدارة وكافة اللجان الفرعية المنبثقة عن  مجلس قامت الرسر
ن واللوائح ذات  كات التأمي  ، ونظام مراقبة شر ن كات التأمي  ي شر

ن
ن ف اإلدارة بما يتسق مع أحكام وثيقة مبادىء الحوكمة، ومعايب  التعيي 

ن الصادرة عن البنك المركزي  كات التأمي  كات الصادرة عن هيئة السوق المالية والئحة حوكمة شر الصلة، والئحة حوكمة الرسر
ك كة عىل . اتالسعودي ونظام الرسر ن وافقت الجمعية العامة للرسر ي حي 

ن
وقد أقر مجلس اإلدارة قواعد عمل كافة لجان المجلس، ف

افية ي بذلك التوجيهات اإلشر
شيحات والمكافآت وفق ما تقىصن ي المراجعة والبر

 . إقرار قواعد لجنبر

 لقواعد عملها، مراجعة أدائها ووضعها وقواعد عملها بشكل سنوي
ً
وذلك لضمان القيام بأعمالها بأقىص فعالية  وتراعي اللجان وفقا

ات تراها مالئمة إلقرار مجلس اإلدارة ومن ثم الجمعية العامة افية، والتوصية بأية تغيب  ي مع المتطلبات اإلشر
امها بالتمسر ن  . والبر
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 لجان المجلس فعاليةالمجلس وأعضاءه و فاعلية تقييم  

كات ووثيقة حوكمة ساب  ي تضمنتها وثيقة مبادىء الحوكمة، والئحة حوكمة الرسر
افية البر وفق ما تنص عليه التوجيهات اإلشر

ي أعماله سواء بصفة فردية أو كمجموعة، فاعلية للتكافل، يقوم مجلس اإلدارة وبصفة سنوية بتقييم 
ن
أعضائه وحجم مشاركتهم ف

ر لتقييم . اللجان المنبثقة عن المجلسوفاعلية 
ُ
أعمال اللجان المنبثقة عن المجلس وما فاعلية وقد تم مراعاة تصميم وإعداد أط

ي مقابل نطاق العمل الموكل لها 
ن
 . قامت به من أعمال ف

 

امج التدريبية ألعضاء مجلس اإلدارة ولجان المجلس   التر

ي تعزيز مهارات أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن ا
ن
كة ف ، فقد تم رغبة من الرسر ن ي مختلف أوجه صناعة التأمي 

ن
لمجلس ف

امج كافة أعضاء المجلس  ي وتشمل هذه البر
ونن ة وأخرى عن طريق التعليم اإللكبر التخطيط لتصميم وتنفيذ برامج تدريبيه مباشر

 . وأعضاء لجانه

 

  التصويت تعود ألشخاص  .16
 
  فئة األسهم ذات األحقية ف

 
كة وكبار عدا أعضاء مجلس إدارة ال)وصف ألي مصلحة ف شر
 (التنفيذيي   وأقرباءهم

كة  ي أسهم الرسر
ن
ن أو األشخاص ذوي العالقة بخصوص تغب  نسبة ملكيتهم ف كة خالل العام أي اشعارات من المساهمي  لم تتلق الرسر

امات المستمرة الصادرة من  ن ي استندت عليها قواعد طرح األوراق المالية وااللبر
هيئة وذلك حسب ما تضمنته تعليمات اإلفصاح البر

ن  ن وألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيي  ي تعود لكبار المساهمي 
 بالمصالح البر

ً
السوق المالية، وتوضح الجداول التالية وصفا

ي أسهم وأدوات الدين
ن
كة وأزواجهم وأبناءهم القرص ف  . بالرسر

 

  أسهم. 17
 
كة وصف ألي مصلحة تعود إل أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيي   وأقربائهم ف  أو أدوات دين الشر

 : م2020أعضاء مجلس اإلدارة خالل عام  (أ

 

 

 اسم من تعود له المصلحة
  التغيت  خالل العام 2021ديسمتر  31نهاية العام  2021يناير  1بداية العام 

 
 صاف

عدد 
 األسهم

نسبة 
 الملكية

نسبة  عدد األسهم
 الملكية

 نسبة الملكية عدد األسهم

 % 0.00 0 % 0.00 0  % 0.00 0  الشايعمحمد عبدالعزيز  / األستاذ 
 بشار بن يجي القنيبط / األستاذ 

 
0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

 فراس عبد العزيز ابالخيل / األستاذ 
 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 

اك / األستاذ   ياش بن عىلي البر
 
 
 
 
 
 

0 0.00 % 0 0.00 0 0.00 % 
 أيمن وجيه الطويل / األستاذ 

 
 
 
 
 
 

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

 
0 0.00 % 0 0.00 0 0.00 % 

يف / األستاذ   % 0.00 0 0.00 0 % 0.00 0 فارس فهيد الرسر

 % 0.00 0 0.00 0 % 0.00 0 مها محمد السديري / األستاذة
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 كبار المدراء التنفيذيي   (  ب

 اسم من تعود له المصلحة
  التغيت  خالل العام 2020ديسمتر  31العام نهاية  2021يناير  1بداية العام 

 
 صاف

 نسبة الملكية عدد األسهم نسبةالملكية عدد األسهم نسبة الملكية عدد األسهم

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

ي أحمد المصطفن *  % 0.00 0 % 0.00 0 % 0.00 0 ناجر

 % 0.00 0 % 0.00 0 % 0.00 0 محمد حسبو*

 % 0.00 0 % 0.00 0 % 0.00 0 ميسلفان لوقاناثان

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 نوال الشمري

 % 0.0 0 0.00 0 % 0.00 0 زكي آل اسماعيل

ي *
ن
ي المصطفن من منصبه ف  2021سبتمبر  15استقال ناجر

 2021أغسطس  31** استقال محمد حسبو يوم 

 

 

 
 
  أسهم التصويت وحقوق . 18

 
 الخيار وحقوق االكتتاب للمساهمي   الرئيسيي   وصف أي مصلحة ف

 
 المساهمون الرئيسيون -

 اسم من تعود له المصلحة

  التغيت  خالل العام نهاية العام  بداية العام 
 
 صاف

نسبة  عدد األسهم
 الملكية

 نسبة الملكية عدد األسهم نسبةالملكية عدد األسهم

ي 
يطانن  - - %65.00 22,100,000 %65.00 22,100,000 البنك السعودي البر

 
 

كة. 19  أعضاء مجلس إدارة الشر
 

 تشكيل مجلس اإلدارة (أ

كة من ثمانية  سنوات ميالدية، وفق أسلوب التصويت  3أعضاء يتم انتخابهم وتعيينهم لدورة مدتها ( 8)يتشكل مجلس إدارة الرسر
ي 
يطانن ، منهم خمسة أعضاء يمثلون البنك السعودي البر اكمي ن (ساب)البر ن ألشخاص إعتباريي  ، بحيث يكون عدد األعضاء الممثلي 

ن ( 3)أعضاء، وال  ( 5) ن للمجلس هم من األعضاء المستقلي   . أعضاء المكملي 

كة يتشكل كما بتاري    خ  م من األعضاء التالية أسماؤهم والذين صنفت 2021ديسمبر  31وعىل ضوء ذلك فإن مجلس إدارة الرسر
ي الئحة حو 

ن
ن الصادرة من عضويتهم بحسب ما جاء ف كات التأمي  كات الصادرة عن هيئة السوق المالية، والئحة حوكمة شر كمة الرسر

 البنك المركزي السعودي
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 نبذة موجزة عن أعضاء مجلس اإلدارة

 االسم
تصنيف 
 العضوية

ة المؤهالت المنصب السابق المنصب الحال    الختر

األستاذ/ محمد 
عبدالعزيز 
 الشايع

   عضو غب
ورئيس تنفيذي 

 مجلس اإلدارة
 بداية المدة :

أبريل  08
2018 

 نهاية المدة :

 2022مايو  14
 
 
 

  

 تنفيذي غب   إدارة مجلسرئيس 
 سابباللجنة التنفيذية  ورئيس

 تكافل
ي  المراجعة لجنة عضو 

ن
 برنامج ف

ي  التحول
 الوطبن

ي  إدارة مجلس عضو 
ن
كة ف  شر

 العيس صناعات
 العامة هيئة إدارة مجلس عضو 

 للمنافسة
ي  المراجعة لجنة عضو 

ن
 ف

كة  الرياض  اسمنت  الرسر
ي  المخاطر  لجنة عضو 

ن
 ف

كة  العالمية أمالك شر
ي  المراجعة لجنة رئيس

ن
كة ف  شر

 العالمية أمالك
 لجنة رئيس و  إدارة مجلس عضو 

ي  المراجعة
ن
 ف

كة ي  اس اتش شر  العربية سي  نر
 السعودية

كة  ي شر
ن
عضو لجنة المراجعة ف
 الربيع لألغذية 

ي عضو مجلس إدارة 
ن
 ورئيس لجنة المراجعة ف

ن  كة نجم لخدمات التأمي   شر
عضو مجلس إدارة و عضو اللجنة التنفيذية 

ي 
ن
 ورئيس لجنة المراجعة ف

كة السعودية للخدمات األرضية  الرسر
ي 
ن
 عضو مجلس إدارة ف
 صندوق التقاعد

ي ستوسيد 
ن
عضو مجلس إدارة و لجنة مراجعة ف

 بنك
ي 
ن
 نائب رئيس اللجنة الدائمة لغسيل األموال ف

 المملكة العربية السعوية
ي الهيئة 

ن
عضو لجنة المعايب  المحاسبية ف

ن  ن القانونيي   الخليجية للمحاسبيي 
ي الهيئة 

ن
عضو لجنة المعايب  المحاسبية ف

ن  ن القانونيي   السعودية للمحاسبيي 
ي الهيئة السعودية 

ن
عضو لجنة مراقبة الجودة ف

ن  ن القانونيي   للمحاسبي 
ي كل

ن
ية األعمال عضو مستشار لمجلس اإلدارة ف

 جامعة القصيم -
كة العقارية  ي شر

ن
ن ف عضو لجنة المؤسسي 

لإلعادة التمويل التابعة لصندوق اإلستثمارات 
 العامة

كة ميدقلف  الرئيس التنفيذي لرسر
ي البنك المركزي السعودي

ن
 عدة مناصب ف

ي 
ن
بكالوريوس ف

المحاسبة من جامعة 
االمام محمد بن 
سعود، المملكة 
 العربية السعودية

ي ماجس
ن
تب  ف

المحاسبة من جامعة 
اربانا  –الينوي 
ن  الواليات  –شامبي 

 المتحدة األمريكية

ة قيادية    30خبر
ً
 عاما
ي المؤسسات 

ن
ف

ن  المالية والتأمي 
والمؤسسات 
 . الحكومية

األستاذ/ بشار  
 القنيبط يحت   

  غب   عضو
 تنفيذي

  نائب رئيس
 مجلس اإلدارة

 بداية المدة :

 2019مايو  15
 نهاية المدة :

 2022مايو  14

نائب للعضو المنتدب للخدمات 
وات  المرصفية الفردية وإدارة البر
كة األول  عضو مجلس إدارة شر

 لالستثمار

ي بنك ساب
ن
ية ف  رئيس إدارة الموارد البرسر

مدير عام الفروع والخدمات المرصفية الخاصة 
ي بنك ساب

ن
 ف

ي إدارة 
ن
بكالوريوس ف

األعمال  من جامعة 
الملك سعود، 

العربية المملكة 
 السعودية

ة     15خبر
ً
ي  عاما
ن
ف
قطاع البنوك، 
ة   4باإلضافة إىل خبر
ي البنك 

ن
سنوات ف

 . المركزي السعودي

األستاذ/ فراس 
عبدالعزيز 
 اباالخيل

  مستقل عضو 
 بداية المدة :

أكتوبر  15
2018 

 نهاية المدة :

 2022مايو  14
 

ي 
ن
المدير التنفيذي لألعمال ف

ية  صندوق تنمية الموارد البرسر
 ( هدف)

عضو مستقل ورئيس مجلس 
ي 
ن
شيحات والمكافآت ف إدارة البر

 ساب تكافل 
ن  كة تمكي  عضو مجلس إدارة شر

 للتقنيات 
كة هدف   عضو مجلس إدارة شر

كة  ي الرسر
ن
اتيجية والتحول ف نائب الرئيس لالسبر

 (سابتكو)السعودية للنقل الجماعي 
كة  ي الرسر

ن
نائب رئيس التسويق وتجربة العمالء ف

 (سابتكو)لنقل الجماعي السعودية ل

ي 
ن
بكالوريوس ف

التسويق من جامعة 
ول  الملك فهد للببر
والمعادن، المملكة 
 العربية السعودية

ي التسويق 
ن
ماجستب  ف

الدوىلي من جامعة 
اثكاليد، اسكتلندا  سبر

  20 ةخبر 
ً
ي  عاما
ن
ف
ن العام  القطاعي 

والخاص كصندوق 
التنمية الصناعي 
كة  السعودي والرسر

السعودية 
لالتصاالت واتحاد 
االتصاالت وبرنامج 
بادر لحاضنات 

التقنية والصادرات 
 . السعودية وسابتكو 

األستاذ/ يارس 
اك  عىل  التر

  غب   عضو
 تنفيذي

 بداية المدة :

 2019مايو  15
 نهاية المدة :

 2022مايو  14
 

كات  مدير  عام مرصفية الرسر
 العالمية و المرصفية المؤسسية

ي 
ن
رئيس الخدمات المرصفية العالمية المشارك ف

 بنك ساب

ي 
ن
بكالوريوس ف
تخصص نظم 

المعلومات اإلدارية 
من جامعة الملك 
ول  فهد للببر

والمعادن، المملكة 
 . العريبة السعودية

ة    16خبر
ً
ي عاما
ن
ف
 . قطاع البنوك

األستاذ/ أيمن 
 الطويلوجيه 

  مستقل عضو 
 بداية المدة :

 2019مايو  15
 نهاية المدة :

 2022مايو  14

ي  عضو 
ن
مجلس اإلدارة وعضو ف
شيحات والمكافأت  ي  لجنة البر
ن
 ف

نائب الرئيس  تكافل ساب
ي 
ن
التنفيذي للحوكمة واالمتثال ف
كة السعودية للصناعات  الرسر

 العسكرية
ي  عضو مجلس إدارة
ن
كة  ف شر

طائرات لل المكملة معدات ال
 المحمدودة

ام  ن المدير التنفيذي إلدارة الحوكمة واإللبر
 والشؤون القانونية

كة السعودية للخدمات ي الرسر
ن
 ف

 األرضية

ي العلوم 
ن
بكالوريوس ف

المالية واإلدارية 
تخصص إدارة أعمال 
من جامعة عّمان 
بالمملكة األردنية 

 الهاشمية

ي 
ن
ة واسعة ف خبر
ام،  ن مجال اإللبر
مكافحة غسل 
األموال، حوكمة 
كات، باإلضافة  الرسر
إىل مجال القانون 
ن  كات التأمي  لرسر
كات المدرجة  . والرسر
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ي 
ن
مؤسس وعضو مجلس إدارة ف

 لإلسكان التنموي سعف جمعية

السيد/ سلمان 
 أحمد أكتر 

  مستقل عضو 
 بداية المدة :

 2019مايو  15
 نهاية المدة :

 2022مايو  14
 

ي 
ن
 عضو لجنة المراجعة ف

 للتأجب  أوريكس السعودية 
ي 
ن
عضو مجلس إدارة مستقل ف

كة ساب تكافل   شر
كة  ي شر

ن
عضو لجنة المراجعة ف
 ينال للتمويل 

عضو مجلس اإلدارة ورئيس 
ي 
ن
شيحات والمكافآت ف  لجنة البر

كة السعودية ألنابيب   الرسر
 الصلب

ي 
نر مدير غب  تنفيذي تالت لبب 

 (البحرين)
عضو مجلس اإلدارة ورئيس 
 لجنة المخاطر وعضو اللجنة
كة المحدود  التنفيذية بنك البر

 (باكستان)

ي 
ن
 عضو لجنة المراجعة ف

 اإلستثمار كابيتال
 و ميدغلف العربية السعودية
ي المحدود 

كة الباكستبن  بنك البر
ي 
ن
يك أول ف  : عضو مجلس إدارة وشر

كة المنارة   شر
ي 
ن
 العضو اإلقليمي المنتدب ف

ي 
ن
ق األوسطانسباكر المحدودة ف  الرسر
ي 
ن
 : عضو ف

 برايس ووتر هاوس كوبرز 

ي 
محاسب قانونن

معهد  -عضو )
ن  ن القانونيي  المحاسبي 

ا وويلز ي إنجلبر
ن
( / ف

معهد  -عضو 
ن  ن القانونيي  المحاسبي 

ي باكستان
ن
 ف

مؤهل تمويل 
كات  معهد )الرسر

ن  ن القانونيي  المحاسبي 
ا وويلز ي إنجلبر

ن
 (ف

ة  عاًما  40يتمتع بخبر
ي المملكة المتحدة 

ن
ف

وجزر القنال 
والمملكة  والبحرين

العربية السعودية 
واإلمارات العربية 

 . المتحدة
كان مديًرا لعدد من 
المؤسسات المالية 
 للجنة 

ً
ورئيسا

المخاطر بأحد 
ي 
ن
البنوك وعضًوا ف
اللجنة التنفيذية 

ألحد البنوك وعضًوا 
ي 
ن
ي لجان المراجعة ف

ن
ف

كات  . عدد من الرسر

األستاذ/ فارس 
يف  فهيد الشر

  غب   عضو
 تنفيذي

  المدةبداية :

يوليو  21
2020 

 نهاية المدة :

 2022مايو  14
 

اتيجية  الرئيس التنفيذي لالسبر
ي بنك ساب

ن
 ف

غب  تنفيذي لدى ساب  عضو 
 تكافل

ي ساب الرقابة رئيس نائب
ن
 المالية ف

 
 

ي 
ن
بكالوريوس ف

المحاسبة من جامعة 
ول  الملك فهد للببر

 والمعادن 
ماجستب  إدارة 

االعمال تنفيذي من 
 كلية لندن

ن  زمالة المحاسبيي 
ن األمريكية  القانونيي 

CPA. 

قائد ماىلي يتمتع 
ي 
ن
ة ف ن ة متمب  بخبر
مختلف األدوار 
القيادية داخل 
كات المحلية  الرسر
والدولية والخاصة 

إرنست و ) والعامة 
ال , يونغ  جبن
يك بحري ,إلكبر

والبنك السعودي 
ي 
يطانن  ( البر

األستاذة/ مها 
بن محمد 
 السديري

  غب   عضو
 تنفيذي

 بداية المدة :

يوليو  21
2020 

 نهاية المدة :

 2022مايو  14

ي بنك تنفيذي للرئيس 
ن
مخاطر ف

 ساب
ي ساب عضو 

ن
 غب  تنفيذي ف

 تكافل
غب  تنفذي عضو مجلس إدارة  

كة األول لالستثمار  ي شر
ن
 ف

ي البنك األول
ن
ام ف ن  رئيس االلبر

ي ساب 
ن
ام ف ن  رئيس االلبر

ي ترجمة 
ن
بكالوريوس ف

ي من جامعة  ن إنجلب 
 سعودالملك 

ماجستب  تمويل  
دوىلي من جامعة 
كينجستون من 
  المملكة المتحدة، 

ة تمتد إىل  13 خبر
ي مجال 

ن
 ف
ً
عاما

ام  ن الحوكمة وااللبر
بقطاع والمخاطر 
 .البنوك
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 نبذة عن أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة ( ج
 

ة المؤهالت الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية االسم  الختر

 د. أبوبكر باجابر
 عضو لجنة المراجعة

 : ي
ن
 عضو لجنة المراجعة ف

 سيسكو
 

كة النهدي القابضة.   شر
 

كة شاي باعشن.   شر
 

كة عبد اللطيف جميل  شر
 المتحدة للتمويل. 

 
روالكو للتجارة والمقاوالت 

 القابضة. 
 

 : ي
ن
 عضو لجنة المراجعة ف

 
كة النهدي القابضة.   شر

 
كة شاي باعشن.   شر

 
كة عبد اللطيف جميل  شر

 المتحدة للتمويل. 
 

روالكو للتجارة والمقاوالت 
 القابضة. 

ي التمويل 
ن
دكتوراه ف

والمحاسبة من جامعة 
اثكاليد، المملكة  سبر

 المتحدة
 

ي المحاسبة من 
ن
ماجستب  ف

جامعة برمنجهام، المملكة 
 المتحدة
 

ي المحاسبة 
ن
بكالوريوس ف

من جامعة الخرطوم، 
 السودان

ي 32اكبر من 
ن
ة ف عاما من الخبر
ي البنوك 

ن
التمويل والمحاسبة ف

السعودية، مؤهل تأهيل عاليا 
ي المحاسبة 

ن
كأكاديمي وممارس ف

ي تطبيق 
ن
ة ف والمالية، ذو خبر

معايب  التقارير المالية الدولية 
IFRS    ومعايب  المحاسبة الدولية

IAS 

 األستاذ حسام الخيال
 عضو اللجنة التنفيذية

كة ساب الرئيس التنفيذي  لرسر
 للتكافل

 للخدمات العام المدير 
كات، المرصفية  الرئيس للرسر

المكلف للخدمات 
ي البنك  المرصفية لألفراد 
ن
ف
 األول 

ي 
ن
درجة بكالرويوس ف

تخصص إدارة األعمال من 
جامعة إلينوي، الواليات 
 المتحدة األمريكية. 
ي 
ن
درجة الماجستب  ف

تخصص إدارة األعمال من 
 جامعة لويوال، الواليات
 المتحدة األمريكية. 
ي 
ن
درجة الماجستب  ف

التسويق الدوىلي من جامعة 
اثكاليد، المملكة  سبر

 المتحدة

ة  ي  23أكبر من خبر
ن
عام ف
قطاع البنوك وقطاع 

التسويق. والرئيس التنفيذي 
كة ساب للتكافل من مايو  لرسر

 م إىل تاريخه. 2019

 *األستاذ فيصل جادو
عضو لجنة 

شيحات والمكافآت  التر

عام مركز المهارات مدير 
 المالية

ي 
ن
ية ف مدير عام الموارد البرسر
ي 
يطانن  البنك السعودي البر

ي تخصص 
ن
بكالرويوس ف

نظم المعلومات اإلدارية 
من جامعة الملك فهد 

ول والمعادن، المملكة  للببر
العربية السعودية. والعديد 
ي 
ن
من الشهادات المهنية ف
مجال اإلدارة والموارد 

ية  البرسر

15  
ً
ة عاما ي مجال  خبر

ن
ف

ية  الموارد البرسر

 األستاذ خالد الذكت  
 عضو لجنة المراجعة

الرئيس التنفيذي لمراجىعي 
كة الوطنية  ي الرسر

ن
الحسابات ف

 لإلسكان

ي 
ن
وات ف رئيس إدارة البر

كة سالك  شر

بكالريوس محاسبة من 
جامعة الملك سعود، 
 المملكة العربية السعودية

28  
ً
ي مجال  عاما

ن
ة ف خبر

ي مجاالت اخرى 
ن
المراجعة وف

مثل المالية، االقتصاد، 
 المحاسبة، واإلدارة. 

األستاذ فاضل 
 المناسف

 عضو لجنة المخاطر 

الخدمان  –رئيس المراجعة 
ي بنك ساب

ن
 المرصفة ف

رئيس المخاطر التشغيلية 
ي البنك 

ن
والرقابة الداخلية ف

ي 
يطانن  السعودي البر

 
رئيس إدارة المخاطر 

ي 
ن
التشغيلية والمشاري    ع ف
 البنك السعودي الهولندي 

 
رئيس المنتجات والمبيعات 

ي البنك السعودي 
ن
ف

 الهولندي 
 

ي علوم 
ن
بكالرويوس ف

ي 
ن
الحاسب، وماجستب  ف
إدارة األعمال من جامعة 
والية كالفورنيا، الواليت 

 لمتحدة األمريكيةا

ة    20خبر
ً
ي مجال  عاما
ن
ف

ي قطاع 
ن
المبيعات والمخاطر ف

 .  البنكي
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رئيس المبيعات اإلقليمية 
ي البنك السعودي 

ن
ف

 الهولندي

األستاذ عبد الواحد آل 
 مطر

 رئيس لجنة االستثمار

رئيس إدارة قائمة المركز الماىلي 
ي 
يطانن ي البنك السعودي البر

ن
 ف

ي البنك 
ن
إدارة الخزينة ف

ي 
يطانن  السعودي البر

 
مساعد المدير العام, رئيس 

البنك األول )البنك , ارةالتج
)
ً
 السعودي الهولندي سابقا

ي تخصص 
ن
بكالرويوس ف

المالية من جامعة الملك 
ول والمعادن،  فهد للببر
 المملكة العربية السعودية

ة تمتد ألكبر من    23خبر
ً
عاما

ي قطاع البنوك
ن
 ف

 األستاذة شيماء خان 
 عضو لجنة المخاطر

 رئيس إدارة أعمال المخاطر 
 التشغيلية

ي 
ن
رئيس إدارة المخاطر ف
كة ساب للتكافل   شر

 
ي اتش اس 

ن
مدير مخاطر ف

ن  ي سي للتأمي   نر

ي تخصص 
ن
بكالرويوس ف

إدارة االعمال من كلية 
كنقستون، المملكة 

 المتحدة
ي تخصص 

ن
ماجستب  ف

المالية الدولية  من كلية 
كنقستون، المملكة 

 المتحدة

ة    15خبر
ً
ي مجال  عاما
ن
ف

ن  ي قطاع التأمي 
ن
المخاطر ف

 والبنوك
 
 
 
 

** األستاذ سعود 
ي   الشتر

عضو لجنة 
شيحات والمكافآت  التر

ي  ويجر سكرتب  المجلس البن
ن   لالجئي 
 

ية   رئيس قسم الموارد البرسر
كة أمالك  ي شر

ن
واإلدارة ف

 العالمية للتمويل العقاري
 

ي 
ن
ية ف مدير الموارد البرسر
أمالك العالمية للتمويل 

 العقاري
 

مدير الشؤون العامة 
كة  ي شر

ن
 اإلدارية ف

ي إدارة األعمال 
ن
بكالوريوس ف

 من جامعة والية أريزونا
 

ة   20تتجاوز   من الخبر
ً
عاما

ية ي مجال الموارد البرسر
ن
 ف

ي  جادو  فيصل / األستاذ  استقالة تمت*
 2021 ديسمبر  21 فن

شيحات  ي لجنة البر
ي عضو فن ن األستاذ/ سعود الشبر  2021أغسطس  26البنك المركزي السعودي بتاري    خ  الصادر من عدم الممانعة  والمكافآت بموجوب خطاب** تم تعيي 
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 كبار المسئولي   التنفيذيي   (  د
 

ات  الوظيفة السابقة المؤهالت الختر
الوظيفة 
 الحالية

الحالة 
 الوظيفية

 اإلسم

ة  ي قطاع  23أكبر من خبر
ن
عام ف

البنوك وقطاع التسويق. والرئيس 
كة ساب للتكافل من  التنفيذي لرسر

 م إىل تاريخه. 2019مايو 

ي تخصص إدارة 
ن
بكالرويوس ف

األعمال من جامعة إلينوي، 
 الواليات المتحدة األمريكية. 

ي تخصص إدارة 
ن
درجة الماجستب  ف

األعمال من جامعة لويوال، الواليات 
 المتحدة األمريكية. 

ي التسويق الدوىلي 
ن
درجة الماجستب  ف

اثكاليد، المملكة  من جامعة سبر
 المتحدة

 العام المدير 
 المرصفية للخدمات
كات،  الرئيس للرسر
 للخدمات المكلف
ي  لألفراد  المرصفية

ن
ف

 البنك األول

الرئيس 
 التنفيذي 

 
 
 
 
 
 
 
 

 عىل رأس العمل

 حسام الخيال 

ي 
ن
التحق بساب للتكافل ف

ه 2020سبتمبر   عام 15م ولديه خبر
ي مجال اإلدارة المالية. 

ن
 ف

ي المحاسبة والتدقيق 
ن
ماجستب  ف

 من جامعة
الواليات المتحدة  –بولينق اقرين 

 االمريكية

 المدير الماىلي 
كة األهلية  ي شر

ن
ف

ن   للتأمي 
 المدير الماىلي 

 
* ناجر   مستقيل

 المصطف  

ي مارس 
ن
التحق بساب للتكافل ف

ه2020  13أكبر من   م ولديه خبر
ن .  عام ي مجاالت التأمي 
ن
 ف

ي 
ن
إدارة األعمال تخصص  بكالوريس ف

   تسويق. 
 

 رئيس الشؤون الفنية

 
رئيس الشؤون 

 الفنية 

 
 مستقيل

**محمد 
 حسبو

ي مايو 
ن
 . 2008التحق بساب تكافل ف

ي  25أكبر من 
ن
ة ف عاًما من الخبر

ن   مجال التأمي 
ي التجارة

ن
 ماجستب  ف

كة  ي شر
ن
مدير أول ف

ن  ريليانس للتأمي 
 العام، الهند

المدير الماىلي 
 المكلف

 عىل رأس العمل
***ميسلفان 
 لوقاناثان

ي 
ن
يوليو   التحقت بساب للتكافل ف

ة  م2019  عام 23 تتجاوز  لديها خبر
ي مجال 

ن
ي ف

ن
ي القطاع المرصف

ن
ف

   المخاطر

ي تخصص الموارد  
ن
ماجستب  ف

ية  البرسر
اتيجية  رئيس إسبر

 المخاطر
 رئيس المخاطر

 

 
 عىل رأس العمل

 نوال الشمري

ي يوليو 
ن
التحق بساب للتكافل ف

ه 2008 ي  عام 13م ولديه خبر
ن
ف
مجال تقنية المعلومات وإدارة 
 المشاري    ع والعمليات والمساندة

ي علوم الحاسب اآلىلي 
ن
 بكالوريس ف

ول  بجامعة الملك فهد للببر
 والمعادن 

نائب الرئيس 
 التنفيذي للعمليات

الرئيس 
التنفيذي 
 للعمليات

 
 

 عىل رأس العمل
زك  آل 
 إسماعيل

ي 
ي المصطفن من منصبه فن  2021سبتمبر  15* استقال ناجر

 2021أغسطس  31** استقال محمد حسبو يوم 

ي 
ي السعودي فن  ميسلفان لوقاناثان واعتماده من قبل مؤسسة النقد العرنر

ن  أكتوبر 14*** تم تعيي 

 

 إجتماعات مجلس اإلدارة( ـه

كة ساب للتكافل 2120خالل العام   الجدول التاىلي بيانات تلك اإلجتماعات وسجل  ستةم عقد مجلس إدارة شر
ن إجتماعات، ويبي 

 : حضور األعضاء خالل العام
 

 عضو مجلس اإلدارة م 2021اإلجتماعات المنعقدة خالل العام  

اير  26 2021مارس  17 2021يونيو  23 2021يونيو  29 2021سبتمتر  29 2021ديسمتر  16   2021فتر

       محمد عبدالعزيز الشايع 

      القنيبط ت  بشار يح 

 ×   ×  فراس عبدالعزيز ابالخيل 

       اك  يارس عىل  التر

       أيمن وجيه الطويل 
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       سلمان أحمد أكتر 

      يف  فارس فهيد الشر

      مها محمد السديري 

 . بإستخدام وسائل التقنية الحديثة عن بعد  اإلجتماعات أعاله عقدت معظم

كة  تم اتخاذ اإلجراءات من قبل مجلس اإلدارة إلبالغ األعضاء بآراء المساهمي   وإشعارهم بـأداء الشر

ن شّ   أمي 
ن ومالحظاتهم  يتلفر  : وشكاوي  هم عبر وسائل التواصل المختلفة، وتشملالمجلس آراء المساهمي 

  ي
ونن كة االلكبر  . موقع الرسر

  ي
ونن كة عىل موقع تداول االلكبر ي ملف الرسر

ن
كة ف  . أرقام اتصاالت الرسر

ي ذلك
ن
ن ف احات والشكوي يقوم مجلس اإلدارة بالرد عىل المساهمي  ي حال استالم األراء واالقبر

ن
 . ف
 
 
 .  لجان مجلس اإلدارة20

 مع 
ً
ي تتطلب قيام مجلس اإلدارة بتشكيل عدد مناسب من اللجان، انسجاما

كة األساسي والبر افية ونظام الرسر الضوابط اإلشر
كة ) شيحات 5فقد شكل مجلس إدارة الرسر ( لجان رئيسية وهي لجنة المراجعة )بقرار من الجمعية العمومية(، ولجنة البر

دارة المخاطر. وفيما يىلي وصف تلك اللجان ومهامها وبيانات والمكافآت، واللجنة التنفيذية، ولجنة اإلستثمار، ولجنة إ
 تشكيلها واجتماعاتها: 

 

 لجنة المراجعة 

ن من خارج أعضاء مجلس  تتكون لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء، برئاسة عضو مجلس ادارة مستقل وعضوين مستقلي 
ي وافقت عليها الجمعية 

ا لالختصاصات البر
ً
كة بشأن اختيار أعضاء لجنة المراجعة اإلدارة. وتعمل اللجنة وفق العامة للرسر

ي الئحة لجنة المراجعة المعتمدة من الجمعية 
ن
وط عضويتهم وطريقة أدائهم، وتقوم اللجنة بمهامها عىل النحو الوارد ف وشر

 . ن ن وإعادة التأمي  كات التأمي  ي تتوافق مع الالئحة الصادرة من البنك المركزي السعودي لرسر
 العمومية والبر

 
ات لجنة المراجعة كما هو مطلوب بموجب المادة أ      كات لهيئة سوق 2) 90عضاء ومؤهالت وخبر ( من أنظمة حوكمة الرسر

:   المال هي   كما يىلي
 

 
ة  االسم المؤهالت الخبر

ة تتجاوز  ي المملكة المتحدة وجزر القنال  40يتمتع بخبر
ن
عاًما ف

 العربية المتحدة. والبحرين والمملكة العربية السعودية واإلمارات 
 

 للجنة المخاطر 
ً
لقد كان مديًرا لعدد من المؤسسات المالية ورئيسا

ي 
ن
ي اللجنة التنفيذية ألحد البنوك وعضًوا ف

ن
بأحد البنوك وعضًوا ف

كات.  ي عدد من الرسر
ن
 لجان المراجعة ف

 

ي )عضو 
ي  –محاسب قانونن

ن
ن ف ن القانونيي  ي معهد المحاسبيي 

ن
ف

ن  ا وعضو معهد المحاسبيي 
ي باكستان( انجلبر

ن
ن ف  القانونيي 

كات )معتمد  ي -تمويل الرسر
ن
ن ف ن القانونيي  معهد المحاسبي 

ا وويلز(  إنجلبر
كات )مدير معتمد   باكستان( -حوكمة الرسر

 

 سلمان احمد: االستاذ 
 رئيس اللجنة

 
 

ي 
ن
ي احد البنوك الرائدة ف

ن
ي ف ي القطاع الماىلي والمحاسبر

ن
ة واسعة ف خبر

. كما   المملكة العربية السعودية ويعمل ي الوقت الحاىلي
ن
كمستشار ف

كات.  ي عدد من الرسر
ن
 أنه عضو لجنة المراجعة الداخلية ف

اسكاليد, المملكة  ي المحاسبة والمالية، جامعة اسبر
ن
دكتوراه ف
 المتحدة. 

ن  ن القانونيي  ي جمعية المحاسبي 
ن
ي ) زميل ف

محاسب قانونن
 .المعتمدين، المملكة المتحدة(

 

 أبوبكر باجابر. د 
 عضو لجنة

 

ي عديد من 
ن
ي مجال المراجعة وعضو لجان مراجعة ف

ن
ة واسعة ف خبر

كات  ي احدى الرسر
ن
كات والرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية ف الرسر

 الحكومية. 

ي  -بكالوريوس محاسبة 
ن
جامعة الملك سعود ف

 السعودية. 
 
 

 
 خالد الذكب  : االستاذ 

 عضو لجنة
 
 

 
ف اللجنة عىل أنشطة المراجعة الداخلية  كة، وتقوم بمراقبة ترسر ي للرسر ام، وتراقب وظائف المراجع الداخىلي والخارجر ن وااللبر

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

ن والخبر  ن الخارجيي  ن واإلدارة، لمجلس اإلدارة، وذلك بشكل رئيسي من خالل المناقشات مع المدققي  ن المعيني  اء االكتواريي 
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ي ذلك االمتثال للسياسات المحاسبية
ن
ي المراجعة . للبيانات المالية المرحلية والسنوية بما ف

وتقوم اللجنة بمراجعة  تقارير إدارنر
ي اتخذتها اإلدارة

ام وتقدم توصياتها بشأنها، إىل جانب مراقبة حالة اإلجراءات التصحيحية البر ن وضي اللجنة لمجلس كما ت.  وااللبر
كة وتحديد أتعابهم ومراجعة خطة المراجعة ومتابعة أعمالهم ومراجعة تعليقاتهم وأي  ن للرسر ن الخارجيي  ن المدققي  اإلدارة بتعيي 

 . أعمال أو تقارير أخرى باإلضافة إىل المراجعة االعتيادية
 خالل سنة 

ً
 : 2021عقدت لجنة المراجعة اثنا عرسر اجتماعا

 

عضو 
 اللجنة

 م 2021اإلجتماعات المنعقدة خالل عام 

07 
 مارس

10 
 مارس

14 
 مارس

15 
 ابريل

06 
 مايو

10 
 اغسطس

31 
 اغسطس

24 
 اكتوبر

28 
 اكتوبر

03 
 نوفمتر 

30 
 نوفمتر 

27 
 ديسمتر 

االستاذ 
سلمان 
 احمد

            

أبوبكر . د 
 باجابر

            

االستاذ 
خالد 
 الذكب  

     ×       

 

 اللجنة التنفيذية

ي تنفيذ مسئولياته . تتألف اللجنة التنفيذية من عضوين من مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
ن
ومن مهامها مساعدة المجلس ف

الخطط ومهامه، كذلك مراجعة تقارير اإلدارة الدورية، وتقييم اآلداء، وإبداء التوصيات لمجلس اإلدارة بشأنها ومراجعة 

كة والسىعي وراء الحصول عىل 
اتيجية و التشغيلية و الموازنات التقديرية واتخاذ مايلزم بشأنها، كما أنها تتابع أداء الرسر االسبر

كة و  ي الرسر
ن
 متابعة تنفيذ المشاري    ع الرئيسية أو أعمال التوسع ف

ً
ات ألي إنحرافات عن الخطط والموازنات المعتمدة وأيضا تفسب 

ي ذلك إتخاذ القرارت ح
ن
كة، بما ف ي تكون خارج نطاق صالحيات الرئيس التنفييذي للرسر

ول المسائل المخولة لها من المجلس والبر

ي حدود الصالحيات المخولة للجنة من مجلس اإلدارة
ن
يات، وذلك ف . المسائل المتعلقة بالنفقات الرأسمالية والمشبر  

 

ة  االسم المؤهالت الختر

ة قيادية ألكبر من  ي  30خبر
ن
ن  عاما ف المؤسسات المالية والتأمي 

 . والمؤسسات الحكومية
 
 
 
 

ي المحاسبة من جامعة االمام محمد بن سعود، 
ن
بكالوريوس ف

 المملكة العربية السعودية
 

ي المحاسبة من جامعة الينوي 
ن
ن  –ماجستب  ف  –اربانا شامبي 

 الواليات المتحدة األمريكية

االستاذ: محمد عبدالعزيز 
 الشايع

 رئيس اللجنة

ة ألكبر من  ة  15خبر ي قطاع البنوك، باإلضافة إىل خبر
ن
 4سنة ف

ي البنك المركزي السعودي
ن
 . سنوات ف

ي إدارة األعمال  من جامعة الملك سعود، 
ن
بكالوريوس ف

 المملكة العربية السعودية
 األستاذ: بشار يحت  القنيبط

 عضو لجنة

ة  ي قطاع البنوك وقطاع التسويق 23أكبر من خبر
ن
. عام ف

كة ساب للتكافل من مايو  م 2019والرئيس التنفيذي لرسر
 . إىل تاريخه

ي تخصص إدارة األعمال من جامعة إلينوي، 
ن
بكالرويوس ف

 .الواليات المتحدة األمريكية
ي تخصص إدارة األعمال من جامعة 

ن
درجة الماجستب  ف

 .لويوال، الواليات المتحدة األمريكية
ي التسويق الدوىلي من 

ن
اثكاليد، درجة الماجستب  ف جامعة سبر
 المملكة المتحدة

 

 
 االستاذ: حسام الخيال

 عضو لجنة
 

 

 : 2021عقدت اللجنة التنفيذية سبعة إجتماعات خالل سنة 

 عضو اللجنة
 م 2021اإلجتماعات المنعقدة خالل العام  

اير 16  ديسمتر  8 اكتوبر 31 سبتمتر  22 يونيو 16 ابريل 20 مارس 11 فتر

       × عبدالعزيز الشايعاالستاذ/ محمد 
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        القنيبط األستاذ/ بشار يحت  

        األستاذ /حسام الخيال

 

شيحات والمكافآت  لجنة التر

ا لالجتماع العام للجمعية 
ً
ن من أعضاء مجلس اإلدارة وعضوين من خارج المجلس. وفق تتكون اللجنة من عضوين مستقلي 

كة  شيحات والمكافآت، ومدة عضويتهم، وطريقة أدائهم. فإن العمومية للرسر الذي أقر األحكام المتعلقة باختيار أعضاء لجنة البر
، وضمان مالئمة أعضاء  ن شيح لعضوية مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيي  اللجنة مسؤولة عن الموافقة عىل سياسات ومعايب  البر

ا مراجعات سنوية 
ً
حول المتطلبات الالزمة من حيث مهارات وقدرات أعضاء المجلس، مجلس اإلدارة. وتجري اللجنة أيض

 تحديد 
ً
ي يمكن إجراؤها، وأيضا

ات البر والتحقق من استقاللية األعضاء، ومراجعة هيكل المجلس وتقديم توصيات بشأن التغيب 
اح تدابب  عالجية لها. عالوة عىل ذلك، فإن اللجنة مسؤولة 

ي المجلس واقبر
ن
عن مهمة وضع سياسات نقاط الضعف والقوة ف

ن وخطة اإلحالل ن التنفيذيي   .المكافآت لكل من أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسؤولي 
 

 
شيحات والمكافآت خمسة إجتماعات خالل سنة   : 2021عقدت لجنة البر

 

 عضو اللجنة
 

 م2021اإلجتماعات المنعقدة خالل العام 

اير 17 اير 28 فتر  ديسمتر  21 سبتمتر  21 يونيو 15 فتر

      األستاذ/ فراس عبدالعزيز ابالخيل

      األستاذ/ أيمن وجيه الطويل

  X    *األستاذ/ فيصل جادو

ي     - - - **األستاذ/سعود الشتر

ي  جادو  فيصل / األستاذ  استقالة تمت*
 2021 ديسمبر  21 فن

ن  تم**  ي  / األستاذ  تعيي  ي  عضو سعود الشبر
شيحات لجنة فن  2021 أغسطس 26 بتاري    خ السعودي المركزي البنك من الصادر  عدم الممانعة خطاب بموجوب والمكافآت البر

 لجنة اإلستثمار

 تتألف اللجنة من ثالثة أعضاء، عضوين من مجلس اإلدارة أحدهما مستقل و االخر غب  تنفيذي وعضو من خارج المجلس. وبناء
عىل توجيهات البنك المركزي، والئحة اإلستثمار لتكوين لجنة اإلستثمار، قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة األستثمار وتكليف 

 .اللجنة بتقييم و تطوير سياسة اإلستثمارية الموافق عليها من قبل مجلس اإلدارة
 

ة  االسم المؤهالت الختر

  20 ةخبر 
ً
ن العام والخاص كصندوق التنمية  عاما ي القطاعي 
ن
ف

كة السعودية لالتصاالت واتحاد  الصناعي السعودي والرسر
االتصاالت وبرنامج بادر لحاضنات التقنية والصادرات 

 السعودية وسابتكو. 

  ،ول والمعادن ي التسويق من جامعة الملك فهد للببر
ن
بكالوريوس ف

 المملكة العربية السعودية
ي التس

ن
اثكاليد، اسكتلنداماجستب  ف  ويق الدوىلي من جامعة سبر

 

 األستاذ/ فراس عبدالعزيز أباالخيل 
 رئيس اللجنة 

ام، مكافحة غسل األموال،  ن ي مجال اإللبر
ن
ة واسعة ف خبر

ن  كات التأمي  كات، باإلضافة إىل مجال القانون لرسر حوكمة الرسر
كات المدرجة.   والرسر

ي العلوم المالية واإلدارية تخصص 
ن
إدارة أعمال من بكالوريوس ف

 جامعة عّمان بالمملكة األردنية الهاشمية
 األستاذ/ أيمن وجيه الطويل

 عضو لجنة

ية 15 ي مجال الموارد البرسر
ن
ة ف  عام من الخبر

ي تخصص نظم المعلومات اإلدارية من جامعة 
ن
بكالرويوس ف

ول والمعادن، المملكة العربية السعودية.  الملك فهد للببر
يةوالعديد من الشهادات  ي مجال اإلدارة والموارد البرسر

ن
 المهنية ف

 *األستاذ/ فيصل جادو
 عضو لجنة

ية  20 ي مجال الموارد البرسر
ن
ة ف ي إدارة األعمال من جامعة والية أريزونا- عام من الخبر

ن
 بكالوريوس ف

ي  **األستاذ/ سعود الشتر
 عضو لجنة

ي  جادو  فيصل / األستاذ  استقالة تمت*
 2021 ديسمبر  21 فن

ن  تم**  ي  / األستاذ  تعيي  ي  عضو سعود الشبر
شيحات لجنة فن  2021 أغسطس 26 بتاري    خ السعودي المركزي البنك عدم الممانعة الصادر من خطاب بموجوب والمكافآت البر
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ة  االسم المؤهالت الختر

ة تمتد ألكبر من  ي قطاع  23خبر
ن
 ف
ً
 البنوكعاما

ول  ي تخصص المالية من جامعة الملك فهد للببر
ن
بكالرويوس ف

 والمعادن، المملكة العربية السعودية
 

 االستاذ: عبدالواحد آل مطر
 رئيس اللجنة

 
ي مختلف األدوار القيادية داخل 

ن
ة ف ن ة متمب  قائد ماىلي يتمتع بخبر

كات المحلية والدولية والخاصة والعامة ) إرنست و يونغ ,  ال الرسر جبن
يك,بحري والبنك ي ( األول وبنك سامبا والبنك إلكبر

يطانن  السعودي البر

ول والمعادن ي المحاسبة من جامعة الملك فهد للببر
ن
 بكالوريوس ف

 ماجستب  إدارة االعمال تنفيذي من كلية لندن
ن األمريكية ن القانونيي   .CPA زمالة المحاسبيي 

يف   األستاذ: فارس فهيد الشر
 عضو لجنة

 

ن العام والخاص كصندوق التنمية  19كبر من خبر ال ي القطاعي 
ن
عاما ف

كة السعودية لالتصاالت واتحاد االتصاالت  الصناعي السعودي والرسر
 وبرنامج بادر لحاضنات التقنية والصادرات السعودية وسابتكو. 

ول والمعادن،  ي التسويق من جامعة الملك فهد للببر
ن
بكالوريوس ف

 المملكة العربية السعودية
اثكاليد، اسكتلندا ي التسويق الدوىلي من جامعة سبر

ن
 ماجستب  ف

 
االستاذ: فراس عبدالعزيز 

 اباالخيل
 عضو لجنة

 
 : 2021عقدت لجنة االستثمار خمسة إجتماعات خالل سنة 

 
 م 2021اإلجتماعات المنعقدة خالل العام 

اير 28 ابريل 19 يونيو 22 اكتوبر 27 اير 22 فتر  عضو اللجنة فتر

     األستاذ/  عبدالواحد آل مطر 

    X األستاذ فراس أبالخيل 

  X   يف  األستاذ/ فارس الشر

 المخاطر لمجلس اإلدارةإدارة لجنة 

ي من عام 
ي الرب  ع الثانن

ن
ي  2016تم تشكيل لجنة إدارة المخاطر لمجلس اإلدارة ف

 مع متطلبات البنك المركزي السعودي والبر
ً
م تماشيا

ورة إنشاء لجنة تباشر ما يتعلق بإدارة المخاطر. نصت عىل   ضن

اف وإعطاء التوصيات لمجلس اإلدارة لجميع المخاطر العالية المتصلة بأعمال  تجتمع اللجنة عىل أساس رب  ع سنوي وتقوم باإلشر
كة باإلضافة إىل قيادة وتوجيه إدارة المخاطر، وذلك يشمل رسم رؤية إلدارة لمخاطر، وترتيب األولو  اف عىل المبادرات الرسر يات واإلشر

ي إدارة المخاطر. 
ن
 الرئيسية كمبادرات التحول ف

ة  االسم المؤهالت الختر

ة تتجاوز  ي قطاع البنوك.  16خبر
ن
 سنة ف

ي تخصص نظم المعلومات اإلدارية من جامعة 
ن
بكالوريوس ف

ول والمعادن، المملكة العريبة السعودية.   الملك فهد للببر
اك  االستاذ: يارس التر

 رئيس اللجنة

ة    20خبر
ً
.  عاما ي قطاع البنكي

ن
ي مجال المبيعات والمخاطر ف

ن
 ف

 

ول والمعادن ي المحاسبة من جامعة الملك فهد للببر
ن
 بكالوريوس ف

 
 ماجستب  إدارة االعمال تنفيذي من كلية لندن

 
ن األمريكية ن القانونيي   .CPA زمالة المحاسبيي 

 األستاذ: فاضل المناسف
 عضو اللجنة

ة  ن والبنوك 15خبر ي قطاع التأمي 
ن
ي مجال المخاطر ف

ن
 سنة ف

ي تخصص إدارة االعمال من كلية كنقستون، 
ن
بكالرويوس ف

 المملكة المتحدة
ي تخصص المالية الدولية  من كلية كنقستون، 

ن
ماجستب  ف

 المملكة المتحدة

 
 االستاذة: شيماء خان

 عضو اللجنة

 : 2021عقدت لجنة المخاطر خمسة إجتماعات خالل سنة 

 م 2021اإلجتماعات المنعقدة خالل العام 

اير 28 يونيو 16 ديسمتر  08 اير  18 فتر  عضو اللجنة فتر
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    اك  األستاذ/ يارس بن عىل  التر

    األستاذ/ فاضل المناسف 

    األستاذة/ شيماء خان 

 الجمعيات العامة. 21

كة االساسي فقد تم عقد اتم كات ونظام الرسر  مع أحكام نظام الرسر
ً
ي  جمعية عمومية عاديةشيا

ن
 . 2021ف

ن  21.1  : م2021يونيو  24ـه الموافق 1442ذو القعدة  14اجتماع الجمعية العامة غب  العادية يوم اإلثني 

م والمتضمن تعليق 16/03/2020تم عقد األجتماع عبر وسائل التقنية الحديثة بناًء عىل تعميم هيئة السوق المالية بتاري    خ 
ي إطار دعم الجهود واإلجراءات 

ن
 حبر إشعار آخر، واالكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك ف

ً
عقد الجمعيات حضوريا

ازية من الجهات  وس كورونا المستجد الوقائية واالحبر حيث بلغت نسبة (. 19-كوفيد)المختصة وذات العالقة للتصدي لفب 
ي االجتماع 

ن
 %. 66.02الحضور ف

 األعضاء: 

 : حرصن االجتماع من أعضاء مجلس اإلدارة التالية أسمائهم

 (رئيس مجلس اإلدارة)محمد عبد العزيز الشايع  / األستاذ   -1
 (نائب رئيس مجلس اإلدارة)القنيبط  بشار يحب   / األستاذ   -2
اك  / األستاذ  -3  (عضو المجلس)ياش عىلي البر
 (عضو المجلس)فراس عبد العزيز ابالخيل  / األستاذ   -4
 (عضو المجلس)أيمن وجيه الطويل  / األستاذ   -5
 (عضو المجلس)سلمان أحمد أكبر  / السيد   -6
يف  -7  فارس فهيد الرسر
 مها محمد السديري -8

 . من اعضاء مجلس اإلدارة عن الحضور  ولم يعتذر أحد 

 النتائج: 

ي . 1
ن
 . م2020ديسمبر  31الموافقة عىل تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية ف

ي . 2
ن
 م2020ديسمبر  31الموافقة عىل تقرير مراجىعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية ف

ي  الموافقة عىل القوائم المالية عن السنة المالية. 3
ن
 . م2020ديسمبر  31المنتهية ف

ي . 4
ن
 . م2020ديسمبر  31الموافقة عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية ف

ن بناء عىل توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق . 5 ن المرشحي  ن من بي  ن الخارجيي  ن المراجعي  الموافقة عىل تعيي 
ي 
 م، وتحديد أتعابهم، 2022م، والرب  ع األول من عام 2021والثالث والرابع والسنوي من العام القوائم المالية للرب  ع الثانن

ي  808الموافقة عىل ضف مبلغ . 6
ن
ديسمبر  31ألف ريال سعودي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية ف

 . م2020
كة . 7 ن الرسر ي ستتم بي 

ي ألعضاء مجلس اإلدارة االستاذ الموافقة عىل األعمال والعقود البر
ي والبر

يطانن ن البنك السعودي البر  / وبي 
اك و األستاذ  / بشار القنيبيط، واألستاذ  / محمد الشايع، األستاذ  يف و األستاذة / ياش البر مها السديري مصلحة غب   / فارس الرسر

خيص بها لعام قادم ي والبر
يطانن ن للبنك السعودي البر ة باعتبارهم ممثلي  ن سنوية وهي . مباشر وتشمل حماية )عبارة عن عقود تأمي 

ار اإلرهاب  ونية، الحماية من أضن ، وتوقف األعمال، والمعدات اإللكبر الممتلكات ضد جميع االخطار، والمسؤولية تجاه الغب 
 بأن المبلغ بلغ خالل عام( وديون المجموعات، والرعاية للمجموعات

ً
وع وبلغ مجم. ألف ريال سعودي  72,132م 2020 علما

ي هذه االتفاقية. ألف ريال سعودي 39,826المطالبات المدفوعة 
ن
وط تفضيلية ف  بأنه ال يوجد شر

ً
 . علما

ي ألعضاء مجلس اإلدارة االستاذ .  8
ي والبر

يطانن ن البنك السعودي البر كة وبي  ن الرسر ي ستتم بي 
 / الموافقة عىل األعمال والعقود البر

اك  واألستاذ  / تاذ بشار القنيبيط، واألس / محمد الشايع، األستاذ  يف واألستاذة مها السديري مصلحة غب   / ياش البر فارس الرسر
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خيص بها لعام قادم ي والبر
يطانن ن للبنك السعودي البر ة باعتبارهم ممثلي  وهي عبارة عن عقود خدمات تشغيل سنوية . مباشر

 بأ. واستخدام الموجودات الثابتة والبنية التحتية الخاصة بتقنية المعلومات
ً
ألف  3,423م 2020ن المبلغ بلغ خالل عام علما

ي هذه االتفاقية. ريال سعودي
ن
وط تفضيلية ف  بأنه ال يوجد شر

ً
 . علما

ي ألعضاء مجلس اإلدارة االستاذ . 9
ي والبر

يطانن ن البنك السعودي البر كة وبي  ن الرسر ي ستتم بي 
 / الموافقة عىل األعمال والعقود البر

اك واألستاذ  / ألستاذ بشار القنيبيط، وا / محمد الشايع، األستاذ  يف واألستاذة/ ياش البر مها السديري مصلحة غب  / فارس الرسر
خيص بها لعام قادم ي والبر

يطانن ن للبنك السعودي البر ة باعتبارهم ممثلي  ي ودائع مرابحة، . مباشر
ن
وهي عبارة عن دخل استثمارات ف

 بأن المبلغ بلغ خالل عام 
ً
 ويبلغ مبلغ إيرادات االستثمار  11مليون ريال سعودي لمدة  10م  2020علما

ً
ألف ريال  72شهرا

ي هذه االتفاقية. سعودي
ن
وط تفضيلية ف  بأنه ال يوجد شر

ً
 . علما

ي ألعضاء مجلس اإلدارة االستاذ . 10
ي والبر

يطانن ن البنك السعودي البر كة وبي  ن الرسر ي ستتم بي 
 / الموافقة عىل األعمال والعقود البر

اك واألستاذ  / يط، واألستاذ بشار القنيب / محمد الشايع، األستاذ  يف واألستاذة/ ياش البر مها السديري مصلحة غب  / فارس الرسر
خيص بها لعام قادم ي والبر

يطانن ن للبنك السعودي البر ة باعتبارهم ممثلي  ن سنوي . مباشر وهي كانت عبارة عن عقد وكالة تأمي 
كة حيث بلغ المبلغ خالل  ي . عوديألف ريال س 3,925 م2020وحرصي لبيع منتجات الرسر

ن
وط تفضيلية ف  بأنه ال يوجد شر

ً
علما

 . هذه االتفاقية
ي سي العربية السعودية المحدودة . 11 ن اتش اس نر كة وبي  ن الرسر ي ستتم بي 

التابعة ( تابعة)الموافقة عىل األعمال والعقود البر
ي ألعضاء مجلس اإلدارة االستاذ 

ي والبر
يطانن اك  / القنيبيط، واألستاذ بشار  / محمد الشايع، األستاذ  / للبنك السعودي البر ياش البر

يف واألستاذة  / واألستاذ  خيص  / فارس الرسر ي والبر
يطانن ن للبنك السعودي البر ة باعتبارهم ممثلي  مها السديري مصلحة غب  مباشر

ن سنوية . بها لعام قادم ، وت)وهي عبارة عن عقود تأمي  وقف وتشمل حماية الممتلكات ضد جميع االخطار، والمسؤولية تجاه الغب 
ار اإلرهاب ونية، الحماية من أضن   أن المبلغ بلغ خالل عام ( األعمال، والمعدات اإللكبر

ً
. ألف ريال سعودي 1,634 م2020علما

ي هذه االتفاقية
ن
وط تفضيلية ف  بأنه ال يوجد شر

ً
 . علما
ي سي العربية السعود. 12 ن اتش اس نر كة وبي  ن الرسر ي ستتم بي 

التابعة ( تابعة)ية المحدودة الموافقة عىل األعمال والعقود البر
ي ألعضاء مجلس اإلدارة االستاذ 

ي والبر
يطانن اك  / بشار القنيبيط، واألستاذ  / محمد الشايع، األستاذ  / للبنك السعودي البر ياش البر

يف واألستاذة  / واألستاذ  ي  / فارس الرسر
يطانن ن للبنك السعودي البر ة باعتبارهم ممثلي  خيص مها السديري مصلحة غب  مباشر والبر

ي . بها لعام قادم
ن
 أساسية مختلفة تشمل استثمارات حامىلي الوثائق المتاحة للبيع المرتبطة بوحدات ف

ن وهي عبارة عن عقود تأمي 
ي 
ن
ي اس اي، وتبلغ االستثمارات المرتبطة بالوحدات لحملة الوثائق اإلجمالية المتاحة للبيع ف ي يديرها اي نر

كة البر الصناديق المشبر
ي نهاية عام الصناديق الم

ن
كة كما ف تبلغ رسوم الخصم المستلمة عىل . . ألف ريال سعودي 406,636بمبلغ  م2020 شبر

ي هذه االتفاقية. ألف ريال سعودي 1،425االستثمارات المرتبطة بالوحدات 
ن
وط تفضيلية ف  الحظ أنه ال توجد شر

 (مرفق)الموافقة عىل سياسة مكافآت اإلدارة التنفيذية . 13
 (مرفق)ة عىل تحديث وثيقة لجنة المراجعة واختصاصاتها الموافق. 14
شيحات والمكافآت . 15  (مرفق)الموافقة عىل تحديث وثيقة اختصاصات لجنة البر
ي الفقرة . 16

ن
كات  71من المادة ( 1)الموافقة عىل تفويض صالحيات الجمعية العمومية المنصوص عليها ف من قانون الرسر

 لمجلس اإلدارة لمدة سنة واحدة 
ً
 ، وفقا

ً
من تاري    خ اعتماد الجمعية العمومية أو حبر نهاية مدة مجلس المديرين ، أيهما أوال

كات ي اللوائح واإلجراءات ذات الصلة الصادرة بموجب قانون الرسر
ن
وط المنصوص عليها ف  . للرسر

 

 . سجل المساهمي   22

كة خالل العام   ي طلبتها الرسر
ن البر  . م وسبب طلب كل تقرير 2021الجدول التاىلي يوضح عدد سجالت المساهمي 

 

 الرقم نوع التقرير تاريــــخ التقرير سبب طلب التقرير

ن  2021مايو  27 جمعية عامة  1 تقرير المساهمي 

ن  2021يونيو  21 جمعية عامة  2 تقرير المساهمي 

 

 والجزاءات والقيود النظامية العقوبات. 23

 : م2021ات والجزاءات والقيود النظامية خالل العام الجدول التاىلي يوضح العقوب
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 الخطة التصحيحية 
 تاريــــخ العقوبة سبب المخالفة ونوعها

مجموع مبالغ 
 اتبالعقو 

 الرقم الجهة الرقابية

تدفع رسوم الرقابة للبنك المركزي  -
ن من  السعودي خالل يومي العمل التاليي 
اكتمال البيانات المالية الرب  ع سنوية 

ي هو 
من الشهر التاىلي  25والتاري    خ النهان 
 أكتوبر ويناير,يوليو,لرب  ع أبريل

ي   -
ونن ير اإللكبر إرسال إيصال الدفع عبر البر
ام مرفق إيصال الدفع  ن الخاص بإدرة اإللبر

 طلب إخطار البنك المركزي السعوديو 

ي  -
ن
رسوم الرقابة سداد التأخر يوم واحد ف

للبنك المركزي السعودي للرب  ع األول من 
 بسبب نهاية شهر رمضان 2021عام 

ريال 1,186.42 30/05/2021
 سعودي

البنك المركزي 
 السعودي

1 

الحصول عىل قائمة قائمة مراجعة لتقرير 
مجلس اإلدارة عىل أن تتضمن طلبات البنك 

 المركزي السعودي 

كة بتعميم البنك السعودي  ام الرسر ن عدم البر
مارس  5بتاري    خ  41047960المركزي رقم 

ورة  2020 ن برصن كات التأمي  والموجه لرسر
إتباع التصنيف المطلوب للمخالفات 

ي تقرير مجلس  التنظيمية الذي يتم عرضه
ن
ف

اإلدارة بالصيغة المحددة من قبل البنك 
 المركزي السعودي

البنك المركزي  إشعار مخالفة 22/06/2021
 السعودي

3 

  
 

كات. 24  حوكمة الشر

كات وأن مثل هذا االعتماد س             يؤدي إىل مراعاة  ة المرتبطة باعتماد مبادم ومعايب  حوكمة الرس             ر تدرك س             اب للتكافل اآلثار الكبب 
ن كفاءتها  ي تعزيز وتحس        ي 

ن
ي س        تس        هم ف

كة وكذلك الش        فافية واإلفص        اح والبر ي جميع تعامالت الرس        ر
ن
المعايب  المهنية واألخالقية ف

ه              م ن أو غ              ب   . وال              ع              الق              ات م              ع ج              م              ي              ع األط              راف ال              م              ع              ن              ي              ة، س                           واء ك              ان              وا م              وظ              ف              ي 
 

ي الئحة حوكم
ن
م س              اب للتكافل بتطبيق جميع المواد الوارد ذكرها ف ن ن الص              ادر من البنك باإلض              افة إىل ذلك، تلبر كات التأمي  ة شر

ي الئحة حوكمة 
ن
كات الصادرة من هيئة السوق المالية، مع مراعاة المواد اإلرشادية الواردة ف المركزي السعودي والئحة حوكمة الرسر

كات الصادرة من هيئة السوق المالية بإستثناء المواد الموضحة حسب الجدول أدناه  : الرسر
 
 

ام المادة محتوى رقم المادة والفقرة  سبب عدم اإللتر 

كات 95 شادية غب  ملزمة تشكيل لجنة حوكمة الرسر
 مادة إسبر

 

ك ات ومنه ا م ا يىلي 2020عمل ت س               اب للتك اف ل خالل الع ام الم اىلي و 
 : م عىل ع دة أمور من أج ل تطوير كف اءة وجودة حوكم ة الرس              ر

ك   ات الص                ادرة عن هيئ   ة الس              وق الم   الي   ةتطوير الس              ي   اس                ات واإلجراءات ال   داخلي   ة بم   ا يتوافق مع الئح   ة حوكم   ة  -1  . الرس              ر

 للقواعد واألنظمة الص    ادرة عن الجهات الرقابية. 2 
ً
 . تطوير وتحديث الس    ياس    ات واإلجراءات المتعلقة بالش    فافية واإلفص    اح وفقا

كة وذلك من خالل تنفيذ العديد من. 3 ي الرس              ر
الدورات  تطوير جوانب المعرفة ألعض               اء مجلس اإلدارة واللجان التابعة وموظفن

ي مج  االت مك  افح  ة االحتي  ال ومك  افح  ة غس                ل األموال وتموي  ل اإلره  اب وإدارة المخ  اطر وتص              ميم الرق  اب  ة ال  داخلي  ة 
ن
ت  دريبي  ة ف

ي بش      كل عام وجلس      ة التوعية حول المعيار الدوىلي إلعداد التقارير المالية . والمحاس      بة الخاص      ة
ن الفبن (, IFRS17)القض      ايا والتأمي 

 . م        ه        ارات        ه        م ل        الم        ت        ث        ال ل        ل        وائ        ح وال        ق        واع        د الص                      ادرة ع        ن ال        ج        ه        ات ال        رق        اب        ي        ةب        اإلض                      اف        ة إىل ت        ع        زي        ز 

كات خالل عام  وع تعزيز وتطوير حوكمة الرس       ر م، وذلك عن طريق جلب الكفاءات وإنش       اء 2021وعملت س       اب للتكافل عىل مرس       ر

كات ي مجال حوكمة الرسر
ن
ن باالنشطة التدريبية ف  .إدارة مستقلة للحوكمة وتطوير كفاءات الموظفي 
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 لمراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخليةا . 25

 التقرير السنوي لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية: 

 

ويعتمد هذا النظام عىل الس           ياس           ات . فاعليتهإن مجلس اإلدارة هو المس           ؤول عن وض           ع نظام للض           وابط الداخلية والتأكد من 
ي وض    عت من قبل مجلس 

ويتحقق ذلك من خالل االحتفاظ بس    جالت . اإلدارة لتوفب  رقابة داخلية فعالةواالجراءات الرئيس    ية البر
ن واللوائح باإلض      افة اىل إدارة المخاطر  محاس      بية مناس      بة والتأكد من موثوقية المعلومات المالية وفائدتها وكذلك االمتثال للقواني 

كة وذلك من أجل حماية األصول من   . سوء االستخدام أو الرسقةضمن إطار المخاطر المقبولة لدى الرسر

ي من الممكن 
كة.  ويمكن لهذه اإلجراءات أن أن تعيق تحقيق أوتم تص   ميم هذه اإلجراءات إلدارة وتخفيف المخاطر البر هداف الرس   ر

ا 
ً
 وليس مطلق

ً
ا معقوق

ً
ي قد تواجهها الغب  فيما يخص البيانات الجوهرية  توفر ض           مان

ص           حيحة واالخطاء والخس           ائر واالحتيال البر
كة. كما ا كة ألرس    ر كة بش    كل دوري كما يقع عىل عاتق إدارة الرس    ر ي تواجه الرس    ر

ن اإلدارة مس    ؤولة كذلك عن تحديد وتقييم المخاطر البر
 نظام الضوابط الداخلية. فاعلية التأكد من 

 

 

 خطوط الدفاع الثالثة: 

 

كة  ي تواجه الرسر
كة نموذج " خطوط الدفاع الثالثة " إلدارة المخاطر البر : طبقت الرسر  عىل النحو التاىلي

ي جميع اإلدارات و األقسام تحت مسؤوليتها. 
ن
اإلدارة التنفيذية، بصفتها خط الدفاع األول، مسؤولة عن وضع اإلجراءات والمعايب  ف

كما أن اإلدارة التنفيذية كذلك مس              ؤولة عن تنفيذ آليات رص              د فعالة الكتش              اف ومنع االنحرافات أو االنتهاكات للس              ياس              ات 
 المتطلبات التنظيمية. الموضوعة و 

اف ومت  ابع  ة  ام والرق  اب  ة الم  الي  ة. إدارة المخ  اطر هي المس              ؤول  ة عن اإلشر ن ي من إدارة المخ  اطر وإدارة االلبر
يتكون خط ال  دف  اع الث  انن

اف  ام باإلشر ن كة وتقديم التقارير إىل لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة. وتحتفظ وظيفة االلبر ي الرس              ر
ن
عىل المخاطر المختلفة ف

ي الس   عودي المطبقة  ام للمتطلبات التنظيمية، وخاص   ة لوائح مؤس   س   ة النقد العرنر
ن العمليات اإلدارية وإجراءات اإلدارة لض   مان االلبر

ي ذل  ك قواع  د مك  افح  ة غس               ل األموال ومك  افح  ة تموي  ل اإلره  اب إىل ج  ان  ب االمتث  ال لقواع  د ولوائح هيئ  ة 
ن
ن بم  ا ف عىل قط  اع الت  أمي 
ة  الس      وق المالية ويتم رفع كة ويرجع مباشر ي الرس      ر

ن
تقارير االمتثال إىل لجنة المراجعة. كما يرأس وظيفة الرقابة المالية المدير الماىلي ف

كة.   اىل الرئيس التنفيذي للرسر

تمثل المراجعة الداخلية خط الدفاع الثالث، وتراجع بش           كل مس           تقل فعالية الض           وابط الداخلية من خالل التقييم الدوري لتلك 
كة. الضوابط من خال  ل اختبارها عبر مختلف وظائف الرسر

وتقوم إدارة المراجعة الداخلية برفع تقاريرها إىل لجنة المراجعة حول جميع المس              ائل المتعلقة بالمراجعة الداخلية وتقدم جميع 
ل التص             حيحية تقاريرها النهائية إىل لجنة المراجعة. كما أن اإلدارة التنفيذية هي الجهة المس             ؤولة عن ض             مان تنفيذ خطط العم

ن ترفع الخطط التص              حيحي ة إىل إدارة المراجع ة الداخلي ة لمراجعتها أالمتفق عليه ا حس               ب المواعي د الزمني ة المح ددة، ويج ب 
   والتحقق من صحتها. 

كة. 26   الشر
 
  مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية ف

 
 رأي لجنة المراجعة ف

كة وعملياتها باس       تخدام خطة المراجعة المبنية 2021خالل عام  ا من أنش       طة الرس       ر
ً
، قامت إدارة المراجعة الداخلية بمراجعة عدد

ي تم إجراؤها أعىل 
س              اس المخاطر، وتم رفع تقارير عمليات المراجعة إىل لجنة المراجعة وبينت هذه التقارير نتائج االختبارات البر

ي تحتاج
ي تحتاج إىل تدخل اإلدارة لمعالجة أوجه  مع تس              ليط الض              وء عىل النقاط البر

إىل تعزيز ض              وابط الرقابة الداخلية أو البر
ن الكفاءة.  ي يمكن تعديلها لتحسي 

 القصور، وكذلك العمليات البر

ي أجريت خالل عام 
 ، لم يتم فيها تحديد أي أوجه قصور حرجة يتوجب اإلبالغ عنها. 2021وبشكل عام، فإن عمليات المراجعة البر
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  يوجد تعارض بينها وبي   قرارات مجلس اإلدارةتوص. 27
 يات لجنة المراجعة التر

ن قرارت مجلس اإلدارة ألم تص           در  و أي توص           يات أخرى رفض المجلس أي توص           يات من لجنة المراجعة يوجد تعارض بينها وبي 
ن الم كة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أداءه أو تعيي  ن مراجع حسابات الرسر  . راجع الداخىلي األخذ بها بشأن تعيي 

 

 تقرير مراجع  الحسابات الخارجيي   . 28

كة س  اب تكافل  كون بمراجعة البيانات المالية لرس  ر كة مس  اهمة س  عودية)قام المراجعون المش  بر كة( )"شر ي تش  تمل عىل "( الرس  ر
، والبر

ي 
ن
ي ل، وبيان الدخل، وبيان الدخل الش      ام2021ديس      مبر  31بيان المركز الماىلي  ف

ن
ات ف حقوق الملكية وبيان التدفقات ، وبيان التغب 

ي ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة
ن
 . النقدية للسنة المنتهية بذلك التاري    خ، واإليضاحات عىل البيانات المالية، بما ف

 

ي 
ن
كة كما ف ي رأيهم، فإن البيانات المالية المرفقة تعرض بش             كل عادل المركز الماىلي للرس             ر

ن
من جميع النواجي  2021ديس             مبر  31وف

ا للمعايب  الدولية للتقارير المالية 
ً
ي ذلك التاري    خ وفق

ن
كة الماىلي وتدفقاتها النقدية للس              نة المنتهية ف

الجوهرية، وكذلك أداء الرس              ر
ن   ن القانونيي  ها من المعايب  والترص        يحات الص        ادرة عن الهيئة الس        عودية للمحاس        بي  ي المملكة العربية الس        عودية وغب 

ن
المعتمدة ف

"(SOCPA .)" 

 

29 .  
 
ة المعي   من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير عىل ف  حال توصية مجلس اإلدارة بتغيت  مراجع الحسابات قبل انتهاء الفتر

 ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيت  

كة ساب للتكافل بأن مجلس إدارتها لم يصدر أية توصية بتغيب  مراجع الحسابات قب ن من أجلها تقر شر ة المعي 
 . ل انتهاء الفبر

 

 مراقتر  الحسابات الخارجيي   . 30

ي 
ن
ن   2021يونيو  24ـه الموافق  1442ذو القع      دة  14وافق      ت الجمعي      ة العمومي      ة المنعق      دة ف عىل قرار مجلس اإلدارة بتعيي 

كاه العمريمحمد . د ) كاه) PKFو ( وشر ي والثالث ونهاية الس         نة ( إبراهيم أحمد البس         ام وشر
ي للرب  ع الثانن للقيام بمهام المراجع الخارجر

 . 2022والرب  ع األول من السنة المالية  2021المالية 
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 اإلقرارات. 31

كة ساب للتكافل أنه( أ  : تقر رسر

كة عىل أية قروض خالل العام •   . م2021لم تحصل الرسر

كة أية إستثمارات أو تنسر  أي •  ن لم توظف الرسر  . احتياطيات لمزايا الموظفي 

كة بإصدار أو منح أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق أكتتاب أو حقوق مشابهة •  لم تقم الرسر
 . م2021خالل السنة المالية 

كة بإص              دار أو منح أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إ•  ىل أس              هم، أو حقوق خيار أو لم تقم الرس              ر
 . مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة

داد •  اء أو إلغاء أي أدوات دين قابلة لإلسبر داد أو شر كة بإسبر  . لم تقم الرسر

 فيه أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو 2021ال يوجد خالل عام • 
ً
كة طرفا م أي عقد كانت الرسر

ي بيان المعامالت مع الجهات ذات العالقة . ذي أو الرئيس الماىلي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهمالرئيس التنفي
ن
عدا ماتم ذكره ف

ي هذا التقرير 
ن
 . ف

كات تابعة داخل أو خارج المملكة العربية السعودية•  كة أي شر  . ليس لدى الرسر
 
 

وحســـــــــب معرفته التامة ومن كافة النواج  المادية ما  كما ويقر مجلس اإلدارة للمســـــــــاهمي   والجهات األخرى ذات العالقة(   ب
 : يىل  

 . أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح• 

 . أن نظام الرقابة الداخلية أعد عىل أسس سليمة ونفذ بفاعلية• 

كة عىل مواصلة نشاطها •  ي قدرة الرسر
ن
 . أنه ال يوجد أي شك يذكر ف

 

 الخاتمــــــــة

ن الكرام الذين كانوا ي   كة س             اب للتكافل عن ش             كره وتقديره لعمالئه األعزاء عىل ثقتهم، ولجميع المس             اهمي  عرب مجلس إدارة شر
ي 
ن عىل جهودهم البر كة من إدارة وعاملي  ي الرس       ر كة وإس       تمراريتها، كما يس       جل المجلس تقديره لجميع منس       ونر ي نجاح الرس       ر

ن
الدافع ف

كة بذلوها لتحقيق   . أهداف الرسر

 


