
»يحتوي التعميم هذا على معلومات ُقدمت ضمن طلب تسجيل وطرح األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية 
بالمملكة العربية السعودية )المشار إليها بـ»الهيئة«( وطلب إدراج األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد اإلدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة والء 
للتأمين مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في التعميم هذا، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه 
ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدى عدم تضمينها التعميم إلى جعل أّي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية أّي مسؤولية عن محتويات هذا التعميم، 

وال تعطيان أّي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أّي مسؤولية مهما كانت عن أّي خسارة تنتج عما ورد في هذا التعميم أو عن االعتماد على أي جزء منه«. 
تّم نشر هذا التعميم بتاريخ 1444/01/17هـ )الموافق 2022/08/15م(.

المستشار المالي

المستشار المالي

أبرمت شركة والء للتأمين التعاوني )يشار إليها فيما بعد بـ»شركة والء للتأمين« أو »الشركة الدامجة«( اتفاقية اندماج مع شركة ساب 
للتكافل )يشار إليها فيما بعد بـ»شركة ساب للتكافل« أو »الشركة المندمجة«( بتاريخ 1443/07/23هـ )الموافق 2022/02/24م( )يشار 
إليها فيما بعد بـ»اتفاقية االندماج«( سعياً لدمج شركة ساب للتكافل في شركة والء للتأمين من خالل عرض مبادلة أوراق مالية دون 
تسديد مقابل نقدي، على أن تتم صفقة االندماج من خالل زيادة رأس مال شركة والء للتأمين عن طريق إصدار أسهم عادية جديدة 
)»األسهم الجديدة« أو »أسهم العوض«( لصالح مساهمي شركة ساب للتكافل بموجب هذا التعميم )يشار إليه فيما بعد بـ»التعميم« 

أو »تعميم المساهمين«(، وذلك لغرض دمج شركة ساب للتكافل في شركة والء للتأمين )يشار إليها فيما بعد بـ»صفقة االندماج«(. 

إن زيادة رأس المال وإتمام صفقة االندماج بموجب هذا التعميم مشروطة بالحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة والء 
للتأمين الخاصة بصفقة االندماج والحصول أيضاً على موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة ساب للتكافل على عرض 
صفقة االندماج خالل الجمعية العامة غير العادية التي سيتم عقدها لغاية صفقة االندماج، مع العلم أن صفقة االندماج تخضع للشروط 
المحددة في اتفاقية االندماج وتم تلخيصها في القسم رقم )6( من هذا التعميم، كما تجدر اإلشارة إلى أن شركة والء للتأمين أعلنت 
بتاريخ 1443/07/26هـ )الموافق 2022/02/27م( عن توقيعها اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة ساب للتكافل وعن نيتها المؤكدة لتقديم 

عرض مبادلة أوراق مالية لنقل أصول والتزامات شركة ساب للتكافل إلى شركة والء للتأمين.

في حال تمت الموافقة على صفقة االندماج من قبل الجمعية العامة غير العادية لكال الشركتين، سوف تقوم شركة والء للتأمين بإصدار 
بعد  فيما  إليها  )يشار  الحالي  للتأمين  والء  شركة  رأسمال  من   )٪31.59( تمثل  بالكامل  مدفوعة  جديد  عادي  سهم   )20,418,619(
بـ»األسهم الجديدة« أو بـ»أسهم العوض«( لصالح مساهمي شركة ساب للتكافل مقابل دمج شركة ساب للتكافل في شركة والء للتأمين 
بقيمة اسمية تبلغ 10 رياالت للسهم الواحد لصالح مساهمي شركة ساب للتكافل من خالل إصدار )0.6005476176470590( سهم 
في شركة والء للتأمين مقابل كل سهم واحد مملوك في شركة ساب للتكافل )يشار إليها فيما بعد بـ»معامل المبادلة«(، وسيتطلب ذلك 
زيادة رأس مال شركة والء للتأمين من )646,397,060( إلى )850,583,250( ريال سعودي، وزيادة عدد األسهم من )64,639,706( سهم 
عادي إلى )85,058,325( سهم عادي، بحيث ستبلغ نسبة ما سيملكه مساهمي شركة ساب للتكافل )24.01٪( من رأس مال شركة والء 
للتأمين بعد زيادة رأس المال، وأن جميع األسهم المصدرة في شركة والء للتأمين من فئة واحدة وال يعطي أي سهم لحامله أي حقوق 
تفضيلية، وستصدر أسهم العوض من نفس فئة أسهم المصدرة في شركة والء للتأمين. ويبلغ إجمالي القيمة االسمية ألسهم العوض 
مبلغ وقدره )204,186,190( ريال سعودي، ويبلغ إجمالي القيمة السوقية ألسهم العوض بناًء على معامل المبادلة وعلى سعر اإلغالق 
لسهم شركة والء للتأمين البالغ )17.90( ريال سعودي كما في تاريخ 1443/07/22هـ )الموافق 2022/02/23م( )وهو آخر يوم تداول 
سبق تاريخ إبرام اتفاقية االندماج( مبلغ وقدره )365,493,280( ريال سعودي. ويبلغ إجمالي القيمة السوقية ألسهم العوض بناًء على 
معامل المبادلة وعلى سعر اإلغالق لسهم شركة والء للتأمين البالغ )15.72( ريال سعودي كما في تاريخ 1444/01/16هـ )الموافق 
2022/08/14م( )بحسب أقرب يوم تداول قبل نشر التعميم( مبلغ وقدره )320,980,691( ريال سعودي، وسيتم تحديد إجمالي قيمة 
إصدار األسهم الجديدة )كما سيتم عكسها في القوائم المالية لشركة والء للتأمين( في وقٍت الحق وبناًء على سعر اإلغالق لسهم شركة 
والء للتأمين في آخر يوم تداول يسبق تاريخ إتمام صفقة االندماج. كما يجدر بالذكر بأنه لن يحصل المساهمين في شركة ساب للتكافل 

على أي مقابل نقدي نتيجة صفقة االندماج.

مع التأكيد على أن صفقة االندماج هذه ال تنطوي على وجود أي أطراف ذوي عالقة، سيتم نقل جميع موجودات والتزامات شركة ساب 
للتكافل إلى شركة والء للتأمين مقابل قيام شركة والء للتأمين بإصدار األسهم الجديدة لمساهمي شركة ساب للتكافل بحيث سيحصل 
مساهمي شركة ساب للتكافل بعد نفاذ قرار صفقة االندماج على )0.6005476176470590( سهم في شركة والء للتأمين مقابل كل 
سهم يملكونه في شركة ساب للتكافل. عند إتمام صفقة االندماج، سيتم إصدار األسهم الجديدة لمساهمي شركة ساب للتكافل في 
شركة والء للتأمين وستنتقل جميع موجودات والتزامات شركة ساب للتكافل إلى شركة والء للتأمين التي ستستمر بالوجود، أما شركة 
ساب للتكافل فسيتم إلغاء إدراج أسهمها وستنقضي بعد االنتهاء من فترة اعتراض الدائنين أو تسوية جميع اعتراضات الدائنين على 
صفقة االندماج )أيهما يأتي الحقاً( وفقاً ألحكام المادة )193( من نظام الشركات وبعد االنتهاء من إجراءات شطب السجل التجاري 
والمراحل األساسية  المهمة  )»التواريخ  مراجعة قسم  الرجاء  االندماج  مراحل صفقة  المعلومات عن  من  لمزيد  التجارة.  وزارة  لدى 

لصفقة االندماج«(. 

1427/09/16هـ  تاريخ   )233( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  بموجب  تأسست  سعودية  عامة  مساهمة  هي شركة  للتأمين  والء  إن شركة 
)الموافق 2006/10/09م(. والمرسوم الملكي رقم )م/60( بتاريخ 1427/09/18هـ )الموافق 2006/10/11م(. والسجل التجاري رقم 
2051034982 الصادر من مدينة الخبر بتاريخ 1428/06/19هـ )الموافق 2007/07/04م(، حاصلة على ترخيص استثمار خدمي من 
وزارة االستثمار رقم )12031026535( بتاريخ 1426/01/26هـ )الموافق 2005/03/07م(، وتم إدراج أسهمها بتاريخ 1428/07/03هـ 
)الموافق 2007/07/17م(، مركزها الرئيسي في مبنى عادل خاشقجي، شارع خادم الحرمين الشريفين، ص.ب. 31616 الخبر 31952 
المملكة العربية السعودية. يبلغ رأس مالها الحالي )646,397,060( ستمائة وستة وأربعين مليون وثالثمائة وسبعة وتسعين ألف وستون 
ريال سعودي مقسم إلى )64,639,706( أربعة وستون مليون وستمائة وتسعة وثالثون ألف وسبعمائة وستة سهم بقيمة اسمية قدرها 
)10( عشر رياالت سعودية للسهم الواحد )يشار فيما بعد إلى كل منها بـ»سهم حالي« وإلى جميعها بـ»أسهم حالية«( وجميع تلك األسهم 
مدفوعة القيمة بالكامل ومدرجة في شركة تداول السعودية )»السوق المالية السعودية«(، وقد بلغ عدد المساهمين في شركة والء 
يتمثلون  للتأمين  المساهمين في شركة والء  كبار  إن  )الموافق 2022/06/05م( )37,130( مساهماً.  بتاريخ 1443/11/06هـ  للتأمين 
بشركة أميريكان اليف انشورانس، حيث تمتلك بشكل مباشر )3,551,911( سهم من اسهم شركة والء للتأمين تمثل ما نسبته )٪5.49( 
من رأس مال شركة والء للتأمين قبل زيادة رأس المال )وال تمتلك أي نسبة ملكية غير مباشرة في شركة والء للتأمين(، وسوف تنخفض 
نسبة ملكية شركة أميريكان اليف انشورانس المباشرة من )5.49٪( إلى )4.18٪( من رأس مال شركة والء للتأمين بعد زيادة رأس 
المال، وبالتالي لن يصبح من كبار المساهمين في شركة والء للتأمين بعد زيادة رأس المال لشركة والء للتأمين وسوف يتم احتساب 
نسبة ملكيتها ضمن ملكية الجمهور، باإلضافة إلى البنك العربي الوطني، حيث يمتلك بشكل مباشر )3,545,146( سهم من اسهم شركة 
والء للتأمين تمثل ما نسبته )5.48٪( من رأس مال شركة والء للتأمين قبل زيادة رأس المال )وال يمتلك أي نسبة ملكية غير مباشرة في 
شركة والء للتأمين(، وسوف تنخفض نسبة ملكية البنك العربي الوطني المباشرة من )5.48٪( إلى )4.17٪( من رأس مال شركة والء 
للتأمين بعد زيادة رأس المال، وبالتالي لن يصبح من كبار المساهمين في شركة والء للتأمين بعد زيادة رأس المال لشركة والء للتأمين 
وسوف يتم احتساب نسبة ملكيتها ضمن ملكية الجمهور، وتبلغ نسبة الملكية المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى 
شركة والء للتأمين )4.69٪( من رأس مال شركة والء للتأمين قبل زيادة رأس المال، وسوف تنخفض نسبة الملكية المباشرة ألعضاء 
مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى شركة والء للتأمين من )4.69٪( إلى )3.56٪( من رأس مال شركة والء للتأمين بعد زيادة رأس 
الكبار و أعضاء مجلس  المساهمون  الجمهور )ال تشمل  للتأمين من غير  المباشرة لمساهمي شركة والء  الملكية  وتبلغ نسبة  المال، 
اإلدارة وكبار التنفيذيين( )1.23٪( من رأس مال شركة والء للتأمين قبل زيادة رأس المال، وسوف تنخفض نسبة الملكية المباشرة 
لمساهمي شركة والء للتأمين من غير الجمهور )ال تشمل المساهمون الكبار و أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين( من )٪1.23( 
إلى )0.93٪( من رأس مال شركة والء للتأمين بعد زيادة رأس المال، وتبلغ نسبة ملكية الجمهور في شركة والء للتأمين )83.11٪( من 
رأس مال شركة والء للتأمين قبل زيادة رأس المال، وسوف تنخفض نسبة ملكية الجمهور من )83.11٪( إلى )79.90٪( من رأس مال 

شركة والء للتأمين بعد زيادة رأس المال.

)الموافق  1427/09/18هـ  بتاريخ  )م/60(  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  عامة سعودية  مساهمة  للتكافل هي شركة  إن شركة ساب 
مدينة  في  الشركة  تأسست  وقد  2007/05/15م(،  )الموافق  1428/04/27هـ  بتاريخ   )108( رقم  الوزاري  والقرار  2006/10/11م( 
)الموافق 2007/06/06م(  بتاريخ 1428/05/20هـ  الرياض  التجاري رقم 1010234032 الصادر من مدينة  الرياض بموجب السجل 
وترخيص أعمال التأمين من البنك المركزي السعودي رقم )ت م ن /20079/5( بتاريخ 1428/08/29هـ )الموافق 2007/09/11م(، 

مالها  رأس  ويبلغ  الرياض  مدينة  في  الرئيسي  مقرها  2007/06/16م(،  في  )الموافق  1428/06/01هـ  بتاريخ  أسهمها  والمدرجة 
)340,000,000( ريال سعودي مقسمة إلى )34,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها )10( عشر رياالت سعودية للسهم الواحد، 
وجميع تلك األسهم مدفوعة القيمة بالكامل ومدرجة في السوق المالية السعودية. إن كبار المساهمين في شركة ساب للتكافل يتمثل 
بالبنك السعودي البريطاني، حيث يمتلك بشكل مباشر )22,100,000( سهم من أسهم شركة ساب للتكافل تمثل ما نسبته )65٪( من رأس 
مال شركة ساب للتكافل )وال يمتلك أي نسبة ملكية غير مباشرة في شركة ساب للتكافل(، وال يمتلك البنك السعودي البريطاني أي أسهم 
في شركة والء للتأمين قبل صفقة االندماج )وسيحصل على )13,272,102( سهم من اسهم شركة والء للتأمين تمثل ما نسبته )٪15.60( 
من رأس مال شركة والء للتأمين بعد صفقة االندماج(. ويجدر بالذكر أن البنك السعودي البريطاني سيصبح من كبار المساهمين في 

شركة والء للتأمين بعد عملية زيادة رأس المال. وكما تبلغ نسبة ملكية الجمهور ما نسبته )35٪( من رأس مال شركة ساب للتكافل.

إن إتمام صفقة االندماج مشروط بالحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة والء للتأمين الخاصة بصفقة االندماج 
والحصول أيضاً على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة ساب للتكافل الخاصة بصفقة االندماج، ولمزيد من التفاصيل حول 
)»المعلومات  التعميم  )6( من هذا  رقم  القسم  مراجعة  الرجاء  االندماج،  الالزمة إلتمام صفقة  واإلجراءات  االندماج  شروط صفقة 
القانونية«(. في حال وافقت النسبة المطلوبة من مساهمي شركة والء للتأمين ومساهمي شركة ساب للتكافل، وهي ما ال يقل عن ثالثة 
للتصويت على صفقة االندماج، وتحققت جميع شروط  العادية المخصصة  العامة غير  الجمعية  الممثلة خالل اجتماع  أرباع األسهم 
صفقة االندماج المنصوص عليها في اتفاقية االندماج والمبينة في القسم رقم )6( من هذا التعميم )»المعلومات القانونية«( بما في 
ذلك انتهاء فترة اعتراض الدائنين أو تسوية جميع اعتراضات الدائنين على صفقة االندماج )أيهما يأتي الحقاً( وذلك وفقاً ألحكام 
المادة )193( من نظام الشركات. بعد إتمام صفقة االندماج، ستنخفض نسبة ملكية جميع مساهمين شركة والء للتأمين الحاليين إلى 
)75.99٪( وستنقضي شركة ساب للتكافل وستُلغى جميع أسهمها وستنتقل جميع موجوداتها والتزاماتها إلى الشركة الدامجة. لمزيد 
من التفاصيل حول المخاطر المرتبطة بذلك، يرجى مراجعة القسم رقم )2( من هذا التعميم )»عوامل المخاطرة«(. عند إتمام صفقة 
االندماج، سيحصل جميع مساهمي شركة ساب للتكافل )بما في ذلك المساهمين الذي صوتوا بالرفض أو لم يشاركوا في التصويت( 
على األسهم الجديدة في الشركة الدامجة وفقاً لمعامل المبادلة، وسيكون لمالكي األسهم الجديدة نفس الحقوق التي يتمتع بها مالكي 

األسهم الحالية.

بعد الموافقة على صفقة االندماج من قبل النسبة المطلوبة من مساهمي شركة والء للتأمين والنسبة المطلوبة من مساهمي شركة ساب 
للتكافل، سيُصبح قرار صفقة االندماج نافذاً بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين أو تسوية جميع اعتراضات الدائنين على صفقة االندماج 
)أيهما يأتي الحقاً( وذلك وفقاً ألحكام المادة )193( من نظام الشركات )»نفاذ قرار صفقة االندماج« أو »نفاذ صفقة االندماج«(. ستبدأ 
فترة اعتراض الدائنين في اليوم الذي يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة ساب للتكافل التي صادقت على صفقة 
االندماج، وسيتمكن دائني شركة ساب للتكافل من تقديم اعتراضهم على صفقة االندماج بموجب خطابات مسجلة يتم إرسالها إلى 
شركة ساب للتكافل، وفي هذه الحالة ستتوقف صفقة االندماج إلى أن يتنازل الدائنين عن معارضتهم على صفقة االندماج أو أن تفي 
شركة ساب للتكافل بالدين إن كان حاالً، أو أن تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إن كان آجاًل. بعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين ونفاذ قرار 
صفقة االندماج، سيتم إلغاء إدراج أسهم شركة ساب للتكافل وإصدار األسهم الجديدة كأوراق مالية قابلة للتداول لصالح مساهمي 
شركة ساب للتكافل المستحقين وفقاً لسجل المساهمين بتاريخ نفاذ قرار صفقة االندماج مع األخذ بعين االعتبار إجراءات التسوية 
)T+2( بنهاية ثاني يوم تداول الذي يلي اليوم األخير لنفاذ قرار صفقة االندماج على أن يتم إيداع األسهم الجديدة خالل فترة ال تقل 
عن ثالث فترة تداول بعد نفاذ قرار صفقة االندماج وال تزيد عن سادس فترة تداول بعد نفاذ قرار صفقة االندماج، وسيتم إيداع تلك 
األسهم في محافظ مساهمي شركة ساب للتكافل بعدد )0.6005476176470590( سهم في شركة والء للتأمين مقابل كل سهم مملوك 

في شركة ساب للتكافل.

قدمت شركة والء للتأمين طلب إلى هيئة السوق المالية لتسجيل وطرح األسهم الجديدة المصدرة لصالح مساهمي شركة ساب للتكافل، 
إلى السوق المالية السعودية طلب إدراج األسهم الجديدة في السوق المالية السعودية، كما تم استيفاء كافة متطلبات  وقدمت أيضاً 
هيئة السوق المالية عماًل بأحكام قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، ومع مراعاة صدور الموافقات الالزمة على صفقة 
االندماج من الجمعية العامة غير العادية لشركة والء للتأمين والجمعية العامة غير العادية لشركة ساب للتكافل، وبعد الحصول على عدم 
ممانعة الهيئة العامة للمنافسة وموافقة البنك المركزي السعودي على صفقة االندماج باإلضافة إلى موافقة السوق المالية السعودية 
وموافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس المال والموافقة على نشر مستند العرض، وقد تم استيفاء كافة المتطلبات للحصول 
على موافقة الهيئة على نشر هذا التعميم والمعلن عنها بموقع هيئة السوق المالية بتاريخ 1444/01/12هـ )الموافق 2022/08/10م(. 

يرى جميع أعضاء مجلس إدارة شركة والء للتأمين، بعد بذل العناية الالزمة، أن صفقة االندماج تصب في مصلحة شركة والء للتأمين 
والمساهمين وأن من شأنها اإلسهام في تعزيز موقعها في سوق التأمين في المملكة العربية السعودية وتحسين وضعها المالي وتحقيق 
استراتيجيتها في زيادة حجم األعمال، وتخفيض نسبة المصاريف وزيادة األرباح. وبناًء على ذلك، يوصي مجلس إدارة شركة والء للتأمين 
السادة المساهمين بالتصويت على قرار زيادة رأس مال شركة والء للتأمين لغرض دمج شركة والء للتأمين مع شركة ساب للتكافل خالل 

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة والء للتأمين.

باستثناء اإلقرار الوارد أدناه فيما يتعلق بمسؤولية أعضاء مجلس إدارة شركة والء للتأمين عن دقة المعلومات الواردة في هذا التعميم، 
ال يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة والء للتأمين أي مسؤولية عن صحة ودقة المعلومات المتعلقة بشركة ساب للتكافل الواردة في هذا 
التعميم، مع العلم بأن جميع المعلومات الواردة في هذا التعميم والمتعلقة بشركة ساب للتكافل تستند على المعلومات المقدمة من شركة 
ساب للتكافل باإلضافة إلى المعلومات التي تم الحصول عليها من شركة ساب للتكافل خالل مرحلة إجراء شركة والء للتأمين بمساعدة 
للتكافل ملتزمة بموجب  إلى أن شركة ساب  للتكافل. كما تجدر اإلشارة  المهنية الالزمة على شركة ساب  العناية  مستشاريها دراسة 
اتفاقية االندماج ضماناً لشركة والء للتأمين فيما يتعلق بصحة واكتمال المعلومات التي تم تقديمها لشركة والء للتأمين خالل مرحلة 
إجراء دراسة لعناية المهنية الالزمة وحتى تاريخ إقرار صفقة االندماج، كما أعطت شركة ساب للتكافل ضماناً بأن المعلومات المقدمة 
غير مضللة من جميع النواحي، كما قامت شركة ساب للتكافل بإعطاء ضمان بموجب اتفاقية االندماج أنه لم تقم شركة ساب للتكافل 

بإخفاء أي معلومات جوهرية عن شركة والء للتأمين.

ينبغي على المساهمين قراءة هذا التعميم بشكٍل كامل ومراجعة كافة أقسامه بعناية، ال سيما قسم )»إشعار هام«( والقسم رقم )2( 
)»عوامل المخاطرة«( قبل التصويت في الجمعية العامة غير العادية لشركة والء للتأمين الخاصة بصفقة االندماج. إن هذا التعميم 
بالغ األهمية ويتطلب انتباه المساهمين. وفي حال كان لدى أي من المساهمين أي شك بخصوص محتوى هذا التعميم أو فيما يتعلق 
باإلجراء الذي يجب أن يتخذه، فإنه ينبغي عليه الحصول على استشارة مالية خاصة من مستشار مالي مستقل مرخص له من قبل 

هيئة السوق المالية.

وقد قامت شركة والء للتأمين بتعيين شركة الجزيرة لألسواق المالية )»الجزيرة كابيتال«( كمستشار مالي فيما يتعلق بصفقة االندماج.

تعميم المساهمين

المعد من قبل شركة والء للتأمين التعاوني )»شركة والء للتأمين« أو »الشركة الدامجة«( والموّجه إلى مساهميها بشأن زيادة رأس مال شركة والء للتأمين لغرض دمج شركة ساب للتكافل 
في شركة والء للتأمين ونقل جميع أصول والتزامات شركة ساب للتكافل إلى شركة والء للتأمين من خالل عرض مبادلة أوراق مالية )»صفقة االندماج«(.



أ 

إشعار هام

أعدت شركة والء للتأمين هذا التعميم وفقاً لمتطلبات المادة )57( من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة لتقديم معلومات 
لمساهميها بشأن العرض المقدم لمساهمي شركة ساب للتكافل لغرض دمجها في شركة والء للتأمين مقابل إصدار أسهم جديدة لهم في 
شركة والء للتأمين وفقاً ألحكام المواد )191( و)192( و)193( من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية )1( من الفقرة )أ( من المادة )49( 

من الئحة االندماج واالستحواذ.

للتأمين حول صفقة  والء  لمساهمي شركة  معلومات  تقديم  إلى  ويهدف  االندماج  مفّصلة عن صفقة  معلومات  على  التعميم  يحتوي هذا 
إلقرار صفقة  للتأمين  والء  شركة  إدارة  مجلس  توصية  على  التصويت  عند  وإدراك  دراية  على  مبني  قرار  اتخاذ  من  لتمكينهم  االندماج 
االندماج عبر زيادة رأس المال لغرض دمج شركة ساب للتكافل في شركة والء للتأمين، بحيث أن الحصول على موافقة مساهمي كل من 
شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل خالل الجمعية العامة غير العادية المنعقدة لكل شركة لغرض التصويت على صفقة االندماج هي 
إحدى شروط إتمام صفقة االندماج. وسيتم اعتبار أن تصويت المساهمين في شركة والء للتأمين على قرارات الجمعية العامة الغير عادية 
الخاصة بصفقة االندماج مبني على المعلومات الواردة في هذا التعميم، ويمكن للمساهمين الحصول على نسخ من هذا التعميم من المقر 
للمستشار  اإللكتروني  الموقع  أو   )www.walaa.com( للتأمين  اإللكتروني لشركة والء  الموقع  زيارة  أو عبر  للتأمين  الرئيسي لشركة والء 

.)www.cma.org.sa( أو الموقع اإللكتروني لهيئة السوق المالية )www.aljaziracapital.com.sa( المالي

ال تتحمل هيئة السوق المالية وال السوق المالية السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا التعميم، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو 
اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحًة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا التعميم أو عن االعتماد على أي جزء منه.

إن المعلومات والبيانات واإلفادات الواردة في هذا التعميم تم تقديمها كما هي في تاريخ نشر هذا التعميم )ما لم يرد نص يفيد خالف ذلك(، 
بالتالي فإن المعلومات الواردة في هذا التعميم عرضة للتغيير بعد تاريخ صدوره ونشره. ال يحتوي هذا التعميم على أي نص يمكن اعتباره 
تنبؤاً أو تخطيطاً أو تقديراً لألداء المالي الحالي أو المستقبلي لشركة والء للتأمين. كما ال يجوز تفسير أي عبارات في هذا التعميم بما 
يعني أن ربح السهم في الفترات المالية الحالية أو المستقبلية سوف يتماشى بالضرورة أو يتجاوز ما تم نشره في القوائم المالية السابقة 
لشركة والء للتأمين. إن المعلومات والبيانات الواردة في هذا التعميم تعكس وجهة نظر مجلس إدارة شركة والء للتأمين حول المنافع واآلثار 
المتوقعة لصفقة االندماج بتاريخ نشر هذا التعميم، إال أنها ال تعتبر ضماناً لألداء المالي للشركة الدامجة بعد إتمام صفقة االندماج وينبغي 
التوضيح بأن هناك عوامل وجوانب متعددة قد تؤثر على أداء الشركة الدامجة أو النتائج التي قد تحققها سواء بشكٍل إيجابي أو سلبي. 

لمزيد من المعلومات الرجاء مراجعة القسم رقم )2( من هذا التعميم )»عوامل المخاطرة«(. 

وفقاً لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، ستقوم شركة والء للتأمين بنشر تعميم مساهمين تكميلي في أي وقت بعد 
تاريخ نشر هذا التعميم وقبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة والء للتأمين الخاصة بصفقة االندماج وذلك في حال علمت شركة 

والء للتأمين بوجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في هذا التعميم أو ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها فيه. 

لم تقم شركة والء للتأمين بتفويض أي شخص لتقديم أي معلومات أو إفادات أو اإلدالء بأي بيانات أو توضيحات بالنيابة عن مجلس إدارة 
شركة والء للتأمين باستثناء ما هو مفصح عنه في هذا التعميم. بالتالي فإنه يجب عدم االعتماد على أي معلومات أو إفادات صادرة عن 
أي طرف آخر على أساس أنها صادرة عن شركة والء للتأمين أو شركة الجزيرة لألسواق المالية )»الجزيرة كابيتال«( أو أي من مستشاري 

شركة والء للتأمين فيما يتعلق بصفقة االندماج. 

وقد قامت شركة والء للتأمين بتعيين شركة الجزيرة لألسواق المالية )»الجزيرة كابيتال«( كمستشار مالي فيما يتعلق بصفقة االندماج. إن 
شركة الجزيرة لألسواق المالية )»الجزيرة كابيتال«( خاضعة لألنظمة والقوانين السارية والمعمول بها في المملكة العربية السعودية وهي 
مرخصة من قبل هيئة السوق المالية للقيام بذلك، وتعمل كمستشار مالي حصري لشركة والء للتأمين في صفقة االندماج هذه وال تعمل 
لصالح أي طرف آخر في صفقة االندماج. يجدر بالذكر أنه لم تتحقق شركة الجزيرة لألسواق المالية )»الجزيرة كابيتال«( بشكٍل مستقل من 
صحة ودقة المعلومات والبيانات الواردة في هذا التعميم، وعليه فإن شركة الجزيرة لألسواق المالية )»الجزيرة كابيتال«( أو أي من شركاتها 

التابعة ال تتحمل أي مسؤولية قد تنتج عن عدم صحة أو دقة أو اكتمال أي من البيانات أو المعلومات الواردة في هذا التعميم. 

http://www.cma.org.sa
http://www.aljaziracapital.com.sa


ب 

التوقعات واإلفادات المستقبلية

يحتوي هذا التعميم بعض التوقعات واإلفادات المستقبلية المتعلقة بشركة والء للتأمين. وتتمثل التوقعات واإلفادات المستقبلية في كونها غير 
مبنية على حقائق تاريخية أو حالية. ومن الممكن أن يُستدل على هذه اإلفادات المستقبلية من خالل استخدام مفردات وعبارات مستقبلية، 
ومنها على سبيل المثال وليس الحصر كلمات مثل »سوف« أو »يجوز« أو »يجب« أو »يستمر« أو »يعتقد« أو »يتوقع« أو »يعتزم« أو »ينتظر« أو 
»يهدف« أو »يقدر« أو »ينوي« أو »يخطط« أو »هدف« أو »يسعى« أو »ينبغي« أو »سيكون« أو »يمكن«، أو أي عبارات مشابهة تحمل إشارات إلى 
المستقبل تمثل إفادات مستقبلية، أو صيغ النفي لهذه المفردات أو المفردات األخرى المقاربة أو المشابهة لها في المعنى. تنطوي اإلفادات 
المستقبلية على مخاطر وشكوك قد ينجم عنها اختالف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن اإلفادات والتوقعات المستقبلية. والكثير من هذه 
المخاطر والشكوك تتعلق بعوامل وظروف خارجة عن نطاق سيطرة شركة والء للتأمين أو قدرتها على وضع تقديرات دقيقة مثل ظروف 
السوق المستقبلية وسلوك المشاركين اآلخرين في السوق. تتضمن اإلفادات المستقبلية الواردة في هذا التعميم، على سبيل المثال ال الحصر 
)1( التقديرات األولية للمنافع المتوقعة من صفقة االندماج، والتوقعات المستقبلية للمصاريف والنفقات واإليرادات واألداء المالي والظروف 
المالية وسياسة توزيع األرباح والخسائر وغيرها من األحداث المستقبلية، )2( استراتيجيات العمل واإلدارة والتوسع وتنمية أعمال شركة 
والء للتأمين بعد إتمام صفقة االندماج، )3( المراحل األساسية واإلجراءات المتعلقة بصفقة االندماج والتواريخ التي يتوقع فيها وقوع هذه 
األحداث. وال يمكن الجزم أو التأكيد بإمكانية تحقيق أي من األهداف أو التوقعات المشار إليها في هذا التعميم، وال يجوز االعتماد بشكٍل 
كلي على اإلفادات والتوقعات المستقبلية المبينة في هذا التعميم، وال يتحمل أي من المستشارين الواردة أسمائهم في قسم )»دليل شركة 
والء للتأمين«( أو أي من مدراءهم أو موظفيهم أو المستشارين العاملين لديهم أي مسؤولية ناتجة عن أي خسارة أو أضرار مباشرة أو غير 
مباشرة قد يتكبدها أي شخص نظراً العتماده على أي بيانات في هذا التعميم أو بسبب إغفال أي معلومات لم يتم تضمينها في هذا التعميم، 
وال يعتزم أي من المذكورين أعاله تحديث هذه اإلفادات والتوقعات المستقبلية المبينة في هذا التعميم باستثناء ما هو مطلوب منهم نظاماً.

إن هذه اإلفادات المستقبلية تتضمن مخاطر قد تكون ظاهرة أو غير ظاهرة، كما توجد عوامل أخرى قد تؤدي إلى اختالف النتائج الفعلية 
المتعلقة  المخاطر  إن  التعميم صراحًة وضمنياً.  المبينة في هذا  اإلفادات  التي تضمنتها  تلك  بشكٍل جوهري عن  التوقعات  أو  األداء  أو 
باإلفادات المستقبلية هي خارجة عن سيطرة شركة والء للتأمين وال يمكن توقع حصولها أو تقديرها بشكٍل دقيق، على سبيل المثال أوضاع 
السوق وسلوك المشاركين اآلخرين أو سلوك المساهمين، ولهذا ينبغي عدم االعتماد على هذه اإلفادات بشكٍل كلّي. كما ينبغي اإلشارة إلى 
أن هذه اإلفادات المستقبلية ال يمكن اعتبارها ضماناً لألداء الفعلي المستقبلي لشركة والء للتأمين ولم يتم مراجعتها من قبل المحاسب 
القانوني لشركة والء للتأمين إال في الحاالت المشار إليها. الجدير بالذكر أيضاً أن هذه اإلفادات المستقبلية تستند على افتراضات عديدة 
منها االفتراضات المتعلقة باستراتيجيات العمل المستقبلية والحالية لشركة والء للتأمين واإلجراءات التنظيمية التي سيتم اعتمادها في 
المستقبل. إن المعلومات المبينة في هذا التعميم هي عرضة للتغيير، السيما الوضع المالي لشركة والء للتأمين وقيمة سعر سهم شركة والء 
للتأمين بحيث أنه يمكن أن يتأثر بشكل سلبي نتيجة تطورات مستقبلية من العوامل االقتصادية مثل عوامل التضخم أو غيرها من العوامل 
السياسية أو العوامل األخرى الخارجة عن سيطرة شركة والء للتأمين. بالتالي ال يجوز اعتبار نشر هذا التعميم أو أية معلومات شفهية أو 
كتابية متعلقة بأسهم شركة والء للتأمين على أنها تأكيد أو وعد أو التزام بشأن تحقق أي إيرادات أو نتائج معينة. لمزيد من المعلومات حول 

هذه المخاطر، يرجى مراجعة القسم رقم )2( من هذا التعميم )»عوامل المخاطرة«(.

)»دليل شركة والء  الواردة أسمائهم في قسم  المستشارين  أو عن أي من  للتأمين  الصادرة عن شركة والء  المستقبلية  اإلفادات  كافة  إن 
للتأمين«( والذين يتصرفون نيابًة عن شركة والء للتأمين في صفقة االندماج، أكانت خطية أو شفهية، هي في مجملها مقيدة باإلشعار الهام 

الوارد في هذا القسم من التعميم.

القيود المتعلقة بنشر وتوزيع هذا التعميم 

إن هذا التعميم موّجه لمساهمي شركة والء للتأمين وال يجوز نشره أو توزيعه في أي والية قضائية غير المملكة العربية السعودية أو أي 
والية أخرى يُعتبر فيها هذا التعميم مخالفاً لقوانينها. لن تتخذ شركة والء للتأمين أي إجراء يسمح بإصدار األسهم الجديدة في نطاق والية 
قضائية غير المملكة العربية السعودية، وعلى مساهمي شركة والء للتأمين الذين يقيمون في والية قضائية غير المملكة العربية السعودية، 
حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة والء للتأمين في المملكة العربية السعودية أو التصويت عن بعد، أو تعيين وكيل لحضور 

اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتصويت نيابة عنهم.



ج 

عرض البيانات المالية وغيرها من المعلومات

تّم إعداد القوائم المالية لشركة والء للتأمين عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م م و2020م، والقوائم المالية غير 
المراجعة لفترة 9 أشهر لعام 2021م، وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن البيانات المالية 
الواردة في هذا التعميم قائمة على أساس تقديرات إدارة شركة والء للتأمين ولم يتم تدقيقها بشكٍل مستقل من قبل المحاسبين أو غيرهم 
باستثناء ما تم النص عليه صراحًة بخالف ذلك، كما أنه باستثناء ما ورد به نص مخالف في هذا التعميم، فإن جميع البيانات المالية الواردة 

في هذا التعميم هي بالريال السعودي.

تم إعداد هذا التعميم وفقاً للقوانين واألنظمة السارية في المملكة العربية السعودية، وقد يختلف حجم ونوع وطبيعة المعلومات الواردة فيه 
لو تم إعداد هذا التعميم وفقاً لقوانين أو أنظمة واليات قضائية أخرى غير المملكة العربية السعودية. ال تنوي شركة والء للتأمين اتخاذ أي 
إجراء لنشر هذا التعميم أو تسجيل األسهم المقترح إصدارها في أي دولة أخرى غير المملكة العربية السعودية. إن صفقة االندماج تتعلق 
بأوراق مالية لشركات سعودية مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية، وعليه فإن هذا التعميم وأي مستندات أو إعالنات أخرى تتعلق 
بصفقة االندماج قد تم أو سوف يتم إعدادها وفقاً لمتطلبات اإلفصاح عن المعلومات المعمول بها في المملكة العربية السعودية فقط والتي 

قد تختلف عن تلك السارية في واليات قضائية أخرى.

ال يجوز ألي شخص تفسير أو اعتبار محتويات هذا التعميم على أنها استشارة قانونية، أو مالية، أو ضريبية، ولكن في حال وجود أي شك، 
يجب على كل من يقرأ هذا التعميم الرجوع إلى مستشاره الخاص فيما يتعلق بمضمونه في حال وجود أي شك. وبالتالي فإننا نوصي بأن 
يتم الحصول على استشارة مالية مستقلة من أي مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية واالعتماد على مراجعته 
التعميم لألهداف االستثمارية واألوضاع  الواردة في هذا  للتأكد من مدى مالءمة صفقة االندماج والمعلومات  الخاصة لصفقة االندماج 

المالية الخاصة به.

ال تمثل محتويات الموقع اإللكتروني لشركة والء للتأمين أو محتويات أي موقع إلكتروني آخر منشور فيه هذا التعميم، جزءاً من التعميم أو 
مكّماًل له، وال يتحمل أي من مستشاري شركة والء للتأمين أي مسؤولية عن محتويات هذه المواقع اإللكترونية. 



هـد 

دليل شركة والء للتأمين

شركة والء للتأمين 
المركز الرئيسي: الخبر، مبنى عادل خاشقجي شارع خادم الحرمين الشريفين 

ص.ب. 31616 الخبر 31952 
المملكة العربية السعودية

هاتف: 966138299380+
فاكس: 966138252255+

 investors@walaa.com :البريد اإللكتروني
www.walaa.com :الموقع اإللكتروني

ممثلو شركة والء للتأمين

االسم: سليمان بن عبدالعزيز التويجري - عضو مجلس إدارة
الخبر، مبنى عادل خاشقجي شارع خادم الحرمين الشريفين

ص.ب. 31616 الخبر 31952 المملكة العربية السعودية
هاتف: 966112027770+ )التحويلة: 17770(

فاكس: ال يوجد
dddsulaiman@gmail.com :البريد اإللكتروني

االسم: مهند بن محمود الدسوقي - الرئيس التنفيذي للشؤون المالية
الخبر، مبنى عادل خاشقجي شارع خادم الحرمين الشريفين

ص.ب. 31616 الخبر 31952 المملكة العربية السعودية
هاتف: 966138299333+ )التحويلة: 333(

فاكس: 966138652255+
mohannad.d@walaa.com :البريد اإللكتروني

المستشار المالي لشركة والء للتأمين

شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال(
الرياض، طريق الملك فهد ص.ب. 20438 الرياض 11455

المملكة العربية السعودية
هاتف: 966112256000+
فاكس: 966112256182+ 

www.aljaziracapital.com.sa :الموقع اإللكتروني
contactus@aljaziracapital.com.sa :البريد اإللكتروني

المستشار القانوني لشركة والء للتأمين

مكتب خليف العنزي للمحاماة
شارع المعذر، فوتورو تاور، الطابق الثالث،

ص.ب. 69171 الرياض 11547
المملكة العربية السعودية 
هاتف: 966112767372+
فاكس: 966112766960+

 www.ekplegal.com :الموقع اإللكتروني
 info@ekplegal.com :البريد اإللكتروني

مستشار العناية المهنية الالزمة المالي والضريبي لشركة والء للتأمين

شركة برايس وترهاوس كوبرز 
برج المملكة، الدور 21

ص.ب. 13934، الرياض 11414
المملكة العربية السعودية

هاتف: 966112110400+
فاكس: 966112110250+

 www.pwc.com/me :الموقع اإللكتروني
khalid.mahdhar@pwc.com :البريد اإللكتروني

مستشار العناية المهنية الالزمة االكتواري لشركة والء للتأمين 

mailto:investors@walaa.com
http://www.walaa.com
http://www.aljaziracapital.com.sa
mailto:contactus@aljaziracapital.com.sa
http://www.ekplegal.com
mailto:info@ekplegal.com
http://www.pwc.com/me


ه 

شركة بدري منجمنت كونسولتنسي ش م ح 
دبي، ص.ب. 341486 االمارات 

هاتف: 966562284707+
فاكس: 97143207260+

Hasham.piperdy@badriconsultancy.com :البريد اإللكتروني
www.badriconsultancy.com :الموقع اإللكتروني

مراجعو الحسابات لشركة والء للتأمين

شركة )السيد العيوطي وشركاه - محاسبون ومراجعون قانونيون(
ص.ب. )780(، جدة )21421(

المملكة العربية السعودية
هاتف: 966126693478+ 
فاكس: 966126602432+

jeddah@elayouty.com :البريد اإللكتروني
www.elayouty.com :الموقع اإللكتروني

شركة )العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون(
ص.ب. )10504(، الرياض )11443(

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2175000 11 966+ 
فاكس: 2176000 11 966+ 

info@crowe.sa :البريد اإللكتروني
http://www.crowe.com/sa :الموقع اإللكتروني

محاسب القوائم المالية االفتراضية لشركة والء للتأمين

شركة بيكر تلي ام كي ام وشركاه محاسبون قانونيون 
شارع الملك فيصل، مبنى الديوان - مكتب 310

ص.ب. 34422 الخبر
المملكة العربية السعودية 
هاتف: 966138300906+
فاكس: 966138347582+

 www.bakertillyjfc.com :الموقع اإللكتروني
info@bakertillyjfc.com :البريد اإللكتروني

لقد قّدم جميع المستشارين والمحاسبين القانونيين الواردة أسمائهم أعاله موافقاتهم الخطية على نشر أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم وفقاً 
للسياق الوارد في هذا التعميم، ولم يقم أي منهم بسحب هذه الموافقة حتى تاريخ صدور هذا التعميم. كما أنه ليس لديهم أية أسهم أو 

مصلحة مهما كان نوعها في شركة والء للتأمين كما في تاريخ هذا التعميم.

mailto:Hasham.piperdy@badriconsultancy.com
http://www.badriconsultancy.com
mailto:jeddah@elayouty.com
http://www.elayouty.com
mailto:info@crowe.sa
http://www.crowe.com/sa


و 

مصادر معلومات القطاع والسوق

تم الحصول على المعلومات والبيانات الواردة في هذا التعميم عن قطاع التأمين في المملكة نتيجة بحوث حول سوق التأمين مشتقة من 
قبل معلومات متاحة للجمهور. يعتقد مجلس إدارة شركة والء للتأمين أن المعلومات التي تم تضمينها في هذا التعميم تم الحصول عليها 
من مصادر موثوقة، وبالرغم من عدم وجود أي سبب العتقاد أن هذه المعلومات تفتقر الدقة في جوهرها، إال أن أعضاء مجلس إدارة 
شركة والء للتأمين والمستشارين المبينة أسمائهم أعاله لم يتحققوا بشكٍل مستقل من صحة ودقة هذه المعلومات والبيانات، بالتالي ال 
يمكن ضمان دقتها أو اكتمالها. إضافًة إلى ذلك، إن الدراسات والتقارير وأبحاث السوق التي تعتقد إدارة شركة والء للتأمين بأنها موثوقة 
وقامت باستخدامها في هذا التعميم، لم يتم التحقق منها بصورة مستقلة وال تقدم إدارة شركة والء للتأمين أي تأكيد أو ضمانات بشأن 
دقة تلك المعلومات. إن المعلومات المستسقاة من تقرير البنك المركزي والمعلومات المستسقاة من تقارير الهيئة العامة لإلحصاء والتي 

تم استخدامها في هذا التعميم هي معلومات متاحة للعموم، وبالتالي ال يتطلب األمر الحصول على أي موافقة الستخدام هذه المعلومات.

تتضمن مصادر المعلومات والبيانات الخاصة بأطراف ثالثة والتي تم االستعانة بها في هذا التعميم الجهات التالية:

البنك المركزي السعودي

ص.ب. 2922 الرياض 11169
المملكة العربية السعودية 

هاتف: 00966114633000
فاكس: 00966114662966

 info@sama.gov.sa :البريد اإللكتروني
www.sama.gov.sa :الموقع اإللكتروني

البنك المركزي السعودي هو البنك المركزي للمملكة العربية السعودية، وقد تأسس في عام 1372هـ )1952م( 
لالضطالع بمجموعة من المهام أهمها:

إصدار العملة الوطنية )الريال السعودي( وتوطيد قيمته داخل المملكة وخارجها. 	
مراقبة شركات التأمين التعاوني، وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين. 	
القيام بدور مصرف الحكومة، ومراقبة البنوك التجارية. 	
إدارة احتياطات الدولة من النقد األجنبي. 	
إدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار األسعار وأسعار الصرف. 	
تشجيع نمو النظام المالي والمصرفي وضمان سالمته. 	

إن المعلومات المستسقاة من تقرير البنك المركزي السعودي والتي تم استخدامها في هذا التعميم معلومات 
متاحة للعموم، وبالتالي ال يتطلب األمر الحصول على أي موافقة الستخدام هذه المعلومات.

الهيئة العامة لإلحصاء

شارع األمير/ عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود 
الرياض - حي المربع

ص.ب. 3735 الرمز البريدي 11481
المملكة العربية السعودية

هاتف: 00966114014138
فاكس: 00966114059493

 info@stats.gov.sa :البريد اإللكتروني
 www.stats.gov.sa :الموقع اإللكتروني

تأسست الهيئة العامة لإلحصاء عام 1379هـ الموافق 1960م باسم »مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات« 
قبل تغيير اسمها عام 1436هـ الموافق 2015م لتصبح »الهيئة العامة لإلحصاء«. 

والمعلومات  البيانات  على  للحصول  الوحيد  الرسمي  اإلحصائي  المرجع  هي  لإلحصاء  العامة  الهيئة  إن 
اإلحصائية  األعمال  كافة  بتنفيذ  لإلحصاء  العامة  الهيئة  وتقوم  السعودية،  العربية  المملكة  في  اإلحصائية 
للعمل اإلحصائي.  الوطنية  تنفيذ االستراتيجية  القطاع اإلحصائي، كما تشرف على  الفني على  واإلشراف 

فيما يلي بعض المهام المنوطة بالهيئة العامة لإلحصاء:
تنفيذ العمل اإلحصائي باعتبارها المرجع الرسمي والوحيد لإلشراف على القطاع اإلحصائي وتنظيمه. 	
إعداد االستراتيجية الوطنية للعمل اإلحصائي في المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع الجهات ذات  	

العالقة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها واقتراح تحديثها بشكٍل دوري.
الدراسات  	 وإجراء  اإلحصائي،  العمل  منهجية  تتضمن  التي  عليها  المتعارف  الدولية  المعايير  تطبيق 

والبحوث وتحليل البيانات والمعلومات، والقيام بتوثيق وحفظ كافة هذه المعلومات والبيانات.
جمع البيانات والمعلومات اإلحصائية التي تغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية من  	

مصادرها المتعددة. 
تُعتبر المعلومات المستسقاة من تقارير الهيئة العامة لإلحصاء والتي تم استخدامها في هذا التعميم معلومات 

متاحة للعموم، وبالتالي ال يتطلب األمر الحصول على أي موافقة الستخدام هذه المعلومات.

مجموعة تداول السعودية

طريق الملك فهد - العليا 6897 
وحدة رقم 15

الرياض 3388-12211
المملكة العربية السعودية

هاتف: 00966920001919
 csc@tadawul.com.sa :البريد اإللكتروني

 www.tadawul.com.sa :الموقع اإللكتروني

تأسست مجموعة تداول السعودية عام 1428هـ الموافق 2007م، وتعّد الجهة الوحيدة المصرح لها بالعمل 
كسوق لألوراق المالية في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم بإدراج األوراق المالية وتداولها، وتعتبر 

مجموعة تداول السعودية المصدر الرسمي لجميع المعلومات المتعلقة بالسوق المالية السعودية.
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mailto:csc@tadawul.com.sa
http://www.tadawul.com.sa
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الملخص 

يهدف ملخص صفقة االندماج المبين أدناه إلى تزويد مساهمي شركة والء للتأمين بنبذة عامة عن صفقة االندماج. ال يتضمن هذا الملخص 
كافة المعلومات التي قد تكون مهّمة للمساهمين ليتمكنوا من التصويت خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة والء للتأمين الخاصة 
بصفقة االندماج. يتوجب على كافة المساهمين اعتبار هذا الملخص مجّرد نظرة عامة تبّين المعلومات المتعلقة بصفقة االندماج، بالتالي 
يجب على المساهمين قراءة هذا التعميم بأكمله ومراجعة كامل المعلومات والبيانات المذكورة فيه بعناية، ليتمكنوا من اتخاذ أي قرار متعلق 

بالتصويت على بنود الجمعية العامة غير العادية لشركة والء للتأمين الخاصة بصفقة االندماج. 

ملخص تفاصيل صفقة االندماج

اسم ووصف الشركة 
الدامجة والمعلومات 

التأسيسية الخاصة 
بها

شركة والء للتأمين التعاوني، هي شركة مساهمة عامة سعودية عامة تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )233( تاريخ 1427/09/16هـ 
)الموافق 2006/10/09م( وبموجب المرسوم الملكي رقم )م/60( وتاريخ 1427/09/18هـ )الموافق 2006/10/11م(.

)الموافق  1428/06/19هـ  بتاريخ   )2051034982( الرقم  تحت  الخبر  مدينة  في  التجاري  السجل  في  للتأمين  والء  شركة  تسجيل  تّم 
2007/07/04م( وقد حصلت شركة والء للتأمين على ترخيص بمزاولة نشاط التأمين من البنك المركزي السعودي برقم )ت م ن /20087/16( 
تاريخ 1429/06/28هـ )الموافق 2008/07/02م(. يقع المقر الرئيسي الحالي لشركة والء للتأمين في مدينة الخبر، مبنى عادل خاشقجي، 

شارع خادم الحرمين الشريفين، ص.ب. 31616 الخبر 31952 المملكة العربية السعودية

نشاط شركة والء 
للتأمين

تتمثل أنشطة شركة والء للتأمين وفًقا لسجلها التجاري فيما يلي:
تأمين الحماية مع االدخار . 1
التأمين الصحي. 2
التأمين العام . 3
إعادة التأمين. 4

المساهمون الكبار في 
شركة والء للتأمين 

وعدد أسهمهم ونسب 
ملكيتهم قبل زيادة 

رٍأس المال وبعده 

يوضح الجدول التالي تفاصيل ملكية المساهمون الكبار في شركة والء للتأمين قبل وبعد زيادة رأس المال وذلك كما بتاريخ 1443/11/06هـ 
)الموافق 2022/06/05م(:

المساهم

بعد زيادة رأس المال - شركة والء للتأمينقبل زيادة رأس المال - شركة والء للتأمين

عدد األسهم 
)المملوكة 

بشكل 
مباشر(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 
الغير 
مباشرة

إجمالي 
نسبة الملكية 

)المباشرة 
والغير مباشرة(

عدد األسهم 
)المملوكة 

بشكل 
مباشر(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 
الغير 
مباشرة

إجمالي 
نسبة الملكية 

)المباشرة 
والغير مباشرة(

أميريكان اليف 
4.18٪ال يوجد4.18٪5.493,551,911٪ال يوجد5.49٪3,551,911انشورانس*

البنك العربي 
4.17٪ال يوجد4.17٪5.483,545,146٪ال يوجد5.48٪3,545,146الوطني**

البنك السعودي 
15.60٪ال يوجد15.60٪13,272,102ال يوجدالبريطاني

ال ينطبق15.60٪13,272,102ال ينطبق10.98٪7,097,057اإلجمالي
المصدر: شركة والء للتأمين

*يجدر بالذكر، بإن سوف تنخفض نسبة ملكية شركة أميريكان اليف انشورانس المباشرة من )5.49٪( إلى )4.18٪( من رأس مال شركة والء للتأمين بعد 
زيادة رأس المال، وبالتالي لن تصبح من كبار المساهمين في شركة والء للتأمين بعد زيادة رأس المال وسوف يتم احتساب نسبة ملكيتها ضمن ملكية الجمهور

**يجدر بالذكر، بإن سوف تنخفض نسبة ملكية البنك العربي الوطني المباشرة من )5.48٪( إلى )4.17٪( من رأس مال شركة والء للتأمين بعد زيادة رأس 
المال، وبالتالي لن يصبح من كبار المساهمين في شركة والء للتأمين بعد زيادة رأس المال وسوف يتم احتساب نسبة ملكيتها ضمن ملكية الجمهور.

رأس مال شركة والء 
)646,397,060( ستمائة وستة وأربعين مليون وثالثمائة وسبعة وتسعين ألف وستون ريال سعودي. للتأمين

إجمالي عدد أسهم 
)64,639,706( أربعة وستون مليون وستمائة وتسعة وثالثين ألف وسبعمائة وستة سهم.شركة والء للتأمين

فئة األسهم القائمة 
أسهم عادية.في شركة والء للتأمين 

القيمة االسمية للسهم 
)10( عشر رياالت سعودية للسهم الواحد، مدفوعة بالكامل.في شركة والء للتأمين
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ملخص تفاصيل صفقة االندماج

إجمالي عدد األسهم 
الجديدة التي سيتم 
إصدارها لمساهمي 
شركة ساب للتكافل 

20,418,619

نسبة األسهم الجديدة 
من رأس المال الحالي 

لشركة والء للتأمين 
ستمثل األسهم الجديدة نسبة 31.59٪ من رأس المال الحالي لشركة والء للتأمين.

سعر إصدار األسهم 
)10( عشر رياالت سعودية لكل سهمالجديدة

إجمالي قيمة إصدار 
األسهم الجديدة

يبلغ إجمالي القيمة االسمية لألسهم الجديدة )10( ريال سعودي، وسيتم تحديد إجمالي قيمة إصدار األسهم الجديدة )كما سيتم عكسها في 
القوائم المالية لشركة والء للتأمين( في وقٍت الحق وبناًء على سعر اإلغالق لسهم شركة والء للتأمين في آخر يوم تداول يسبق تاريخ إتمام 
صفقة االندماج. كما يجدر بالذكر، تبلغ إجمالي القيمة السوقية لألسهم الجديدة بناًء على معامل المبادلة وعلى سعر اإلغالق لسهم شركة 
والء للتأمين البالغ )17.90( ريال سعودي كما في تاريخ 1443/07/22هـ )الموافق 2022/02/23م( )وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام 
اتفاقية االندماج( مبلغ وقدره )365,493,280( ريال سعودي. وكما تبلغ إجمالي القيمة السوقية لألسهم الجديدة بناًء على معامل المبادلة 
وعلى سعر اإلغالق لسهم شركة والء للتأمين البالغ )15.72( ريال سعودي كما في تاريخ 1444/01/16هـ )الموافق 2022/08/14م( )بحسب 

أقرب يوم تداول قبل نشر التعميم( مبلغ وقدره )320,980,691( ريال سعودي.

وصف صفقة االندماج 

ستقدم شركة والء للتأمين عرض لمساهمي شركة ساب للتكافل لغرض دمج شركة ساب للتكافل في شركة والء للتأمين ونقل جميع موجوداتها 
والتزاماتها إلى شركة والء للتأمين، وذلك مقابل قيام شركة والء للتأمين بإصدار األسهم الجديدة لصالح المساهمين في شركة ساب للتكافل 
من خالل زيادة رأس مال شركة والء للتأمين من ستمائة وستة وأربعين مليون وثالثمائة وسبعة وتسعين ألف وستون )646,397,060( ريال 
سعودي إلى ثمانمائة وخمسون مليون وخمسمائة وثالثة وثمانون ألف ومائتين وخمسون )850,583,250( ريال سعودي عن طريق إصدار 
)20,418,619( سهم جديد ليزيد بذلك عدد أسهمها إلى )85,058,325( سهم، أي بنسبة زيادة قدرها )31.59٪( من رأس المال قبل إصدار 

األسهم الجديدة.
وبعد إتمام صفقة االندماج، ستستمر شركة والء للتأمين بالوجود وستصبح الشركة الدامجة. أما شركة ساب للتكافل، فستنقضي وسيتم إلغاء 

إدراج أسهمها وشطب سجلها التجاري وإلغاء كافة التراخيص الصادرة لها. 

اسم ووصف الشركة 
المندمجة والمعلومات 

التأسيسية الخاصة 
بها

شركة ساب للتكافل، هي شركة مساهمة عامة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم )م/60( بتاريخ 1427/09/18هـ )الموافق 2006/10/11م( 
والقرار الوزاري رقم )108( بتاريخ 1428/04/27هـ )الموافق 2007/05/15م(، وقد تأسست الشركة في مدينة الرياض بموجب السجل 
التأمين من  أعمال  وترخيص  )الموافق 2007/06/06م(  بتاريخ 1428/05/20هـ  الرياض  الصادر من مدينة  رقم 1010234032  التجاري 
بتاريخ  أسهمها  والمدرجة  )الموافق2007/09/11م(،  1428/08/29هـ  بتاريخ  الصادر  م ن/20079/5(  )ت  رقم  السعودي  المركزي  البنك 
1428/06/01هـ )الموافق في 2007/06/16م(، مقرها الرئيسي في مدينة الرياض ويبلغ رأس مالها )340,000,000( ريال سعودي مقسم 
إلى )34,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها )10( عشر رياالت سعودية للسهم الواحد، وجميع تلك األسهم مدفوعة القيمة بالكامل 

ومدرجة في السوق المالية السعودية.

نشاط شركة ساب 
للتكافل )الشركة 

المندمجة(

تتمثل أنشطة شركة ساب للتكافل وفًقا لسجلها التجاري فيما يلي:
تأمين الحماية مع االدخار . 1
التأمين العام . 2

المساهمون الكبار في 
شركة ساب للتكافل 
وعدد األسهم ونسب 
ملكيتهم قبل زيادة 
رأس المال وبعدها 

يوضح الجدول التالي تفاصيل ملكية المساهمون الكبار في شركة ساب للتكافل قبل وبعد زيادة رأس المال:

المساهم

بعد زيادة رأس المال - شركة ساب للتكافلقبل زيادة رأس المال - شركة ساب للتكافل

عدد األسهم 
)المملوكة 

بشكل 
مباشر(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 
الغير 
مباشرة

إجمالي 
نسبة الملكية 

)المباشرة 
والغير مباشرة(

عدد األسهم 
)المملوكة 

بشكل 
مباشر(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 
الغير 
مباشرة

إجمالي 
نسبة الملكية 

)المباشرة 
والغير مباشرة(

البنك السعودي 
ال ينطبق حيث سيتم انقضاء وشطب السجل التجاري 65٪ال يوجد65٪22,100,000 البريطاني

لشركة ساب للتكافل كما سيتم الغاء ادراج أسهمها
ال ينطبق65٪22,100,000اإلجمالي

المصدر: شركة ساب للتكافل 

رأس مال شركة ساب 
للتكافل )الشركة 

المندمجة(
)340,000,000( ثالثمائة وأربعين مليون ريال سعودي.

عدد أسهم شركة ساب 
للتكافل )الشركة 

المندمجة(
)34,000,000( أربعة وثالثين مليون سهم عادي، بقيمة اسمية )10( ريال سعودي مدفوعة بالكامل.

إن صفقة االندماج ال تنطوي على وجود أطراف ذي عالقة.أطراف ذي عالقة
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ملخص تفاصيل صفقة االندماج

القيمة الكلية 
والمفصلة للعوض

لصالح كافة مساهمي شركة  النفاذ حصراً  بتاريخ  الجديدة  للتأمين بإصدار األسهم  الوحيد لصفقة االندماج هو قيام شركة والء  العوض 
كالتالي،  الُمحدد  األسهم  مبادلة  بمعامل  للتأمين  والء  شركة  إلى  للتكافل  ساب  شركة  والتزامات  موجودات  نقل  مقابل  للتكافل  ساب 
)0.6005476176470590( سهم من أسهم شركة والء للتأمين مقابل كل سهم واحد من أسهم ساب للتكافل، ويبلغ إجمالي القيمة االسمية 
ألسهم العوض )204,186,190( ريال سعودي، ويبلغ إجمالي القيمة السوقية ألسهم العوض بناًء على معامل المبادلة وعلى سعر اإلغالق لسهم 
شركة والء للتأمين البالغ )17.90( ريال سعودي كما في تاريخ )2022/02/23م( )وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية االندماج( 
مبلغ وقدره )365,493,280( ريال سعودي، ويبلغ إجمالي القيمة السوقية ألسهم العوض بناًء على معامل المبادلة وعلى سعر اإلغالق لسهم 
شركة والء للتأمين البالغ )15.72( ريال سعودي كما في تاريخ 1444/01/16هـ )الموافق 2022/08/14م( )بحسب أقرب يوم تداول قبل نشر 
التعميم( مبلغ وقدره )320,980,691( ريال سعودي، وسيتم تحديد إجمالي قيمة إصدار أسهم العوض )كما سيتم عكسها في القوائم المالية 
لشركة والء للتأمين( في وقٍت الحق وبناًء على سعر اإلغالق لسهم شركة والء للتأمين في آخر يوم تداول يسبق تاريخ إتمام صفقة االندماج. 

كما يجدر بالذكر بأنه لن يحصل المساهمين في شركة ساب للتكافل على أي مقابل نقدي نتيجة صفقة االندماج.

هيكل صفقة االندماج

ستقوم شركة والء للتأمين بزيادة رأس مالها لغرض صفقة االندماج مع شركة ساب للتكافل عن طريق نقل جميع موجودات شركة ساب للتكافل 
والتزاماتها إلى شركة والء للتأمين مقابل قيام شركة والء للتأمين بإصدار )20,418,619( سهم عادي جديد لمساهمين شركة ساب للتكافل 
كعوض، وذلك بعد الحصول على الموافقات الالزمة إلتمام صفقة االندماج. بعد صفقة االندماج، ستكون نسبة الملكية المباشرة لمساهمي 
شركة والء للتأمين في الشركة الدامجة )75.99٪( ونسبة الملكية المباشرة لمساهمي شركة ساب للتكافل في الشركة الدامجة )٪24.01(.

هيكل الملكية في 
شركة والء للتأمين 

قبل زيادة رأس المال 
وبعدها

)الموافق  1443/11/06هـ  بتاريخ  كما  وذلك  المال  رأس  زيادة  وبعد  قبل  للتأمين  والء  شركة  في  الملكية  تفاصيل  التالي  الجدول  يوضح 
2022/06/05م(:

المساهم

بعد زيادة رأس المال - شركة والء للتأمينقبل زيادة رأس المال - شركة والء للتأمين

عدد األسهم 
)المملوكة 

بشكل 
مباشر(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 
الغير 
مباشرة

إجمالي 
نسبة 

الملكية 
)المباشرة 

والغير 
مباشرة(

عدد األسهم 
)المملوكة 

بشكل 
مباشر(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 
الغير 
مباشرة

إجمالي 
نسبة 

الملكية 
)المباشرة 

والغير 
مباشرة(

أميريكان اليف 
4.18٪ال يوجد4.18٪5.493,551,911٪ال يوجد5.49٪3,551,911انشورانس*

4.17٪ال يوجد4.17٪5.483,545,146٪ال يوجد5.48٪3,545,146البنك العربي الوطني**

أعضاء مجلس اإلدارة 
وكبار التنفيذيين لدى 

شركة والء للتأمين***
 3,030,421٪4.69٪1.23٪5.91 3,030,421٪3.56٪0.93٪4.49

مساهمي شركة والء 
للتأمين من غير 

الجمهور )ال تشمل 
المساهمون الكبار 

وأعضاء مجلس اإلدارة 
وكبار التنفيذيين(

0.93٪ال ينطبق0.93٪1.23792,340٪ال ينطبق792,340٪1.23

البنك السعودي 
البريطاني

ال يوجد

15.60٪ال يوجد13,272,102٪15.60

أعضاء مجلس اإلدارة 
وكبار التنفيذيين لدى 

شركة ساب للتكافل
ال يوجد

ال ينطبق79.90٪67,963,462ال ينطبق83.11٪53,719,888الجمهور

ال ينطبق100٪85,058,325ال ينطبق100٪64,639,706اإلجمالي
المصدر: شركة والء للتأمين

*يجدر بالذكر، بإن سوف تنخفض نسبة ملكية شركة أميريكان اليف انشورانس المباشرة من )5.49٪( إلى )4.18٪( من رأس مال شركة والء للتأمين بعد 
زيادة رأس المال، وبالتالي لن يصبح من كبار المساهمين في شركة والء للتأمين بعد زيادة رأس المال وسوف يتم احتساب نسبة ملكيتها ضمن ملكية الجمهور.

**يجدر بالذكر، بإن سوف تنخفض نسبة ملكية شركة البنك العربي الوطني المباشرة من )5.48٪( إلى )4.17٪( من رأس مال شركة والء للتأمين بعد زيادة 
رأس المال، وبالتالي لن يصبح من كبار المساهمين في شركة والء للتأمين بعد زيادة رأس المال وسوف يتم احتساب نسبة ملكيتها ضمن ملكية الجمهور.

***إن الملكية الغير مباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة ناتجة عن الملكية الغير مباشرة لخليفة عبداللطيف الملحم -عضو مجلس إدارة- ناتجة عن ملكيته المباشرة 
والغير مباشرة في شركة خليفة عبداللطيف الملحم المحدودة، والملكية المباشرة لمحمد خليفة الملحم وعبدالعزيز خليفة الملحم )أبناء خليفة عبداللطيف 
الملحم(، والملكية المباشرة لفهد سليمان محمد بالغنيم )والد حاتم فهد بالغنيم - عضو مجلس إدارة(، والملكية المباشرة لدينا عبداالله الجعيد )زوجة حاتم 

فهد بالغنيم(، والملكية المباشرة لعبداللطيف حمد الجبر )والد هشام عبداللطيف الجبر - عضو مجلس إدارة(.
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هيكل الملكية في 
شركة ساب للتكافل 

قبل زيادة رأس المال 
وبعدها

يوضح الجدول التالي تفاصيل الملكية في شركة ساب للتكافل قبل وبعد زيادة رأس المال:

المساهم

بعد زيادة رأس المال - شركة ساب للتكافلقبل زيادة رأس المال - شركة ساب للتكافل

عدد األسهم 
)المملوكة 

بشكل 
مباشر(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 
الغير 

مباشرة*

إجمالي 
نسبة 

الملكية 
)المباشرة 

والغير 
مباشرة(

عدد 
األسهم 

)المملوكة 
بشكل 
مباشر(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 
الغير 

مباشرة*

إجمالي 
نسبة 

الملكية 
)المباشرة 

والغير 
مباشرة(

البنك السعودي 
65٪ال يوجد65٪22,100,000 البريطاني 

ال ينطبق حيث سيتم انقضاء وشطب السجل 
التجاري لشركة ساب للتكافل كما سيتم الغاء ادراج 

أسهمها

أعضاء مجلس اإلدارة 
وكبار التنفيذيين لدى 

شركة ساب للتكافل
ال يوجد

ال ينطبق45٪11,900,00الجمهور
ال ينطبق100٪34,000,000اإلجمالي

المصدر: شركة ساب للتكافل 

االنخفاض في نسب 
ملكية المساهمين 
الحاليين في شركة 

والء للتأمين نتيجة 
زيادة رأس المال

بنسبة  أي   ،)٪75.99( إلى   )٪100( من  للتأمين  والء  في شركة  الحاليين  المساهمين  ملكية  نسبة  االندماج، ستنخفض  إتمام صفقة  بعد 
انخفاض قدرها )٪24.01(. 

بيان االرتفاع أو 
االنخفاض في ربحية 

السهم 

التعميم، وفي حال نجاح عملية دمج  المرجوة من صفقة االندماج والمذكورة في القسم رقم )4-2-2( من هذا  الفوائد  في حال تحققت 
األعمال فإنه من المتوقع أن تؤدي صفقة االندماج إلى ارتفاع في ربحية السهم على المدى الطويل وتتمحور األسباب الرئيسية التي قد 
تساهم في زيادة الربحية على أن الشركة الدامجة قد تستطيع الحصول على حجم أعمال أعلى بتكاليف أكثر ترشيداً وذلك عند إتمام عملية 
دمج األعمال. وتجدر اإلشارة إلى أنه يجب على المساهمين عدم االعتماد على التوقعات المتعلقة باالرتفاع في ربحية السهم نتيجة تحقيق 
الفوائد المرجوة من صفقة االندماج عند اتخاذ قرارهم بالتصويت على قرارات صفقة االندماج وعدم االعتماد بشكل كامل على التوقعات 
واإلفادات المستقبلية. وعليه، يجب عدم اعتبار هذه اإلفادات على أنها تأكيد بأن ربحية سهم الشركة الدامجة ستكون مساوية أو ستزيد عن 

ربحية سهم شركة والء للتأمين للفترات المالية السابقة.
ويوضح الجدول التالي ربحية السهم لكل من شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل قبل صفقة االندماج وربحية السهم االفتراضية بعد 

صفقة االندماج )وذلك بناء على القوائم المالية االفتراضية كما لو تمت صفقة االندماج في 1 يناير 2020م(.

االفتراضية الموحدة 2020مساب للتكافل 2020موالء للتأمين 2020م

0.24)0.92(0.82ربحية السهم )ريال سعودي(
ولمزيد من المعلومات حول االرتفاع واالنخفاض في ربحية السهم، الرجاء مراجعة القسم رقم )4-9( )االرتفاع أو االنخفاض في ربحية 

السهم نتيجة صفقة االندماج(.
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ملخص تفاصيل صفقة االندماج

أسباب صفقة االندماج

تتمحور دوافع صفقة االندماج الرئيسية حول تنافسية الحصص السوقية في قطاع التأمين المقسمة حالياً بين 28 شركة تأمين. بحسب 
تقرير سوق التأمين السعودي لعام 2021م الصادر من البنك المركزي السعودي، استحوذت أكبر 8 شركات تأمين على ما نسبته 77.2٪ من 
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في عام 2021م والبالغة 42.03 مليار ريال سعودي. شكلت الحصة السوقية لشركة والء للتأمين ما نسبته 
)5.6٪( من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في عام 2021م وشكلت الحصة السوقية لشركة ساب للتكافل ما نسبته )0.5٪( في نفس العام 
وشكلت الحصة السوقية المجتمعة لشركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل ما نسبته )6.1٪(. وشهد قطاع التأمين في المملكة العربية 
السعودية في عام 2020م وعام 2021م والعام الجاري 2022م عدة عمليات اندماج مكتملة بين شركات التأمين، باإلضافة إلى اإلعالن عن 
عمليتي اندماج وال تزال جارية. ومن المتوقع أن يشهد قطاع التأمين المزيد من عمليات االندماج، ونظراً ألن إحدى مبادرات برنامج تطوير 
القطاع المالي اشتملت على تشجيع وتسهيل عمليات االندماج في قطاع التأمين، والتي تستهدف استدامة نمو القطاع واستقراره ومتانته، 
والرفع من مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي، وتنويع منتجاته ورقمنته، وتعزيز االبتكار والمنافسة فيه. إن صفقة االندماج المقترحة 
التنافسي  الوضع  أكبر مما يعزز من  المتوقع أن يسهم في االستحواذ على حصة سوقية  للتكافل من  للتأمين مع شركة ساب  لشركة والء 
للشركة الدامجة عند إتمام صفقة االندماج. ويرى أعضاء مجلس إدارة شركة والء للتأمين بأن الخبرة التي يمتلكها فريق شركة ساب للتكافل 
فيما يختص بتأمين الحماية واالدخار ستضيف نقطة إيجابية لتحسين الحصة السوقية للشركة الدامجة فيما يختص بسوق تأمين الحماية 

واالدخار على وجه الخصوص. 
تتلخص دوافع صفقة االندماج على سبيل المثال ال الحصر في اآلتي:

زيادة وتنوع قاعدة العمالء؛ و 	
تحسين قدرة الشركة الدامجة على استثمار أموالها؛ و 	
تخفيض نسبة النفقات التشغيلية إلى إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها؛ و 	
تحسين قدرة الشركة الدامجة على التفاوض على األسعار مع معيدي التأمين؛ و 	
قدرة الشركة الدامجة على تقديم منتجات تأمينية تغطي كافة قطاعات التأمين وباألخص قطاع تأمين الحماية واالدخار لألفراد؛ و 	
تعزيز االنتشار الجغرافي ألعمال الشركة الدامجة، وتحديداً في المنطقة الوسطى؛ و 	
تحسين رأس مال الشركة الدامجة؛ و 	
القدرة على تقديم منتجات تأمينية بأسعار أكثر تنافسية على المدى الطويل؛ و 	
إمكانية الشركة الدامجة بالمحافظة على التقييم الحالي في المدى القريب والحصول على تقييم أفضل على المدى الطويل، من قبل  	

وكاالت التصنيف المالي العالمية؛ و
االستفادة من تكامل الخبرات اإلدارية والفنية التي قد تنتج نتيجة دمج األعمال؛ و 	
تعزيز قنوات بيع الـتأمين المصرفي وتوسيع نطاق تسويق وبيع منتجات التأمين عبر البنوك. 	

ولمزيد من المعلومات حول أسباب ودوافع صفقة االندماج، يرجى مراجعة القسم رقم )4-2( »دوافع صفقة االندماج واآلثار المترتبة على 
شركة والء للتأمين« من هذا التعميم.

ملخص اإلجراءات 
الرئيسة المطلوبة

تتمثل الخطوات الرئيسية إلتمام صفقة االندماج بما يلي:
نشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة غير العادية لكل من شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل الخاصة بصفقة االندماج. 	
موافقة مساهمي شركة والء للتأمين خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج على زيادة رأس المال لغرض  	

دمج شركة ساب للتكافل في شركة والء للتأمين.
موافقة مساهمي شركة ساب للتكافل خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج على العرض المقدم من قبل  	

مجلس إدارة شركة والء للتأمين لغرض دمج شركة ساب للتكافل مع شركة والء للتأمين مقابل إصدار األسهم الجديدة من قبل شركة 
والء للتأمين لصالح مساهمي شركة ساب للتكافل.

نشر قرارات الجمعية العامة غير العادية لكل من شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل. 	
ابتداء فترة اعتراض الدائنين على صفقة االندماج، والتي ستستمر لمدة )30( يوماً من تاريخ نشر قرارات الجمعية العامة غير العادية. 	
انتهاء فترة اعتراض الدائنين أو تسوية جميع اعتراضات الدائنين على صفقة االندماج )أيهما يأتي الحقاً( وذلك وفقاً ألحكام المادة  	

)193( من نظام الشركات.
نفاذ صفقة االندماج. 	
المالية  	 السوق  في  وإدراجها  للتكافل  ساب  شركة  في  المساهمين  لصالح  للتأمين  والء  شركة  في  الجديدة  األسهم  وتسجيل  إصدار 

السعودية.
إلغاء إدراج أسهم شركة ساب للتكافل ونقل جميع موجوداتها والتزاماتها إلى شركة والء للتأمين، وشطب السجل التجاري الخاص بشركة  	

ساب للتكافل وكافة التراخيص األخرى.

األحقية في األرباح 
لألسهم الجديدة

بعد إتمام صفقة االندماج، سيكون لمالكي األسهم الجديدة )وهم المساهمين المستحقين في شركة ساب للتكافل( )أي المساهمين المالكين 
لألسهم المصدرة في شركة ساب للتكافل بتاريخ نفاذ صفقة االندماج( جميع الحقوق المتعلقة باألسهم المصدرة حالياً في شركة والء للتأمين، 

ال سيما الحق في الحصول على أية أرباح موزعة تقوم الشركة الدامجة باإلعالن عنها بعد إتمام صفقة االندماج.
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الموافقات المطلوبة 
لزيادة رأس المال

تتطلب صفقة االندماج وزيادة رأس المال الحصول على عدد من الموافقات كما يلي:
عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على التركز االقتصادي الناتج عن صفقة االندماج. 	
موافقة البنك المركزي السعودي على صفقة االندماج وزيادة رأس مال شركة والء للتأمين. 	
موافقة السوق المالية السعودية على طلب شركة والء للتأمين إدراج األسهم الجديدة المصدرة لصالح مساهمي شركة ساب للتكافل. 	
موافقة هيئة السوق المالية على طلب شركة والء للتأمين لزيادة رأس المال لغرض دمج شركة ساب للتكافل مع شركة والء للتأمين وعلى  	

نشر مستند العرض المقدم من شركة والء للتأمين إلى مساهمي شركة ساب للتكافل.
موافقة هيئة السوق المالية على انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة والء للتأمين الخاصة بصفقة االندماج والجمعية العامة غير  	

العادية لشركة ساب للتكافل والخاصة أيضاً بصفقة االندماج. 
موافقة مساهمي شركة والء للتأمين ومساهمي شركة ساب للتكافل على إقرار صفقة االندماج والقرارات اإلضافية ذات العالقة بها. 	

ولمزيد من المعلومات حول الشروط األخرى لصفقة االندماج وعن الشروط التي تم استيفاؤها، يرجى مراجعة القسم رقم )6( من هذا 
التعميم )»المعلومات القانونية«(. 

حقوق التصويت 
لألسهم الجديدة

بعد استكمال صفقة االندماج، سيكون لمالكي األسهم الجديدة )وهم المساهمين في شركة ساب للتكافل( جميع الحقوق المتعلقة باألسهم 
المصدرة حالياً في شركة والء للتأمين، ال سيما الحق في التصويت على قرارات الجمعيات العامة العادية والغير عادية بما يتوافق مع أحكام 

نظام الشركات والنظام األساسي للشركة الدامجة.
القيود المفروضة على 

األسهم الجديدة
المسـاهمين  بتصـرف  يتعلـق  فيمـا  العالقة  ذات  األخرى  التنظيمية  والجهات  السعودي  المركـزي  البنـك  موافقـة  علـى  الحصـول  بإسـتثناء 

المؤسسـين وكبار المساهمين فـي شـركة ساب للتكافـل، ال يوجـد هنالـك أي قيـود أو التزامـات أخرى مفروضـة علـى األسهم الجديـدة.

إشعار هام: إن الزيادة المقترحة لرأس مال شركة والء للتأمين مشروطة بموافقة مساهمي شركة والء للتأمين خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة والء للتأمين الخاصة بصفقة 
االندماج، باإلضافة إلى موافقة مساهمي شركة ساب للتكافل خالل اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الخاصة بصفقة االندماج. 

ينبغي على كافة مساهمي شركة والء للتأمين قراءة هذا التعميم بالكامل وبعناية )وليس فقط الملخص المبين أعاله(، وذلك قبل التصويت 
بالموافقة أو عدم الموافقة على إقرار صفقة االندماج وزيادة رأس المال خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة والء للتأمين 
الخاصة بصفقة االندماج. كما يتعّين على المساهمين قراءة ومراجعة كٍل من )»إشعار هام«( والقسم رقم )2( )»عوامل المخاطرة«( من هذا 

التعميم بعناية وبشكٍل دقيق قبل اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بصفقة االندماج.



م 

التواريخ المهمة والمراحل األساسية لصفقة االندماج

إن التواريخ المبينة في الجدول أدناه هي التواريخ النهائية، وقد تتغير كونها تستند على عدة أمور، من بينها اكتمال النصاب القانوني لالزم 
لعقد االجتماع األول للجمعية العامة غير العادية لشركة والء للتأمين، ويوّضح القسم رقم )6( »المعلومات القانونية« من هذا التعميم كافة 
شروط صفقة االندماج. ستقوم شركة والء للتأمين باإلعالن على موقعها اإللكتروني و/أو على موقع السوق المالية السعودية عن أي تغييرات 

في التواريخ المذكورة في الجدول الزمني المبّين أدناه. 
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1- اإلجراءات المتعلقة بالجمعيات العامة غير العادية

1444/01/02هـ )الموافق 2022/07/31م(تقديم مستند العرض النهائي لهيئة السوق المالية للموافقة على نشره.

1444/01/12هـ )الموافق 2022/08/10م(موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس المال ونشر مستند العرض.

نشر تعميم مساهمي شركة والء للتأمين ومستند العرض الموجه لمساهمي شركة ساب 
1444/01/17هـ )الموافق 2022/08/15م(للتكافل.

توفير المستندات المتاحة للمعاينة لشركة والء للتأمين.
تاريخ  العرض حتى  المساهمين ومستند  تعميم  تاريخ نشر  تكون متاحة من 
انتهاء فترة العرض )من يوم األحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً 

وحتى الساعة الخامسة مساًء باستثناء أيام اإلجازة الرسمية في المملكة(

1444/01/19هـ )الموافق 2022/08/17م(نشر تعميم مجلس إدارة شركة ساب للتكافل.

توفير المستندات المتاحة للمعاينة لشركة ساب للتكافل.
تكون متاحة من تاريخ نشر تعميم مجلس إدارة شركة ساب للتكافل حتى تاريخ 
انتهاء فترة العرض )من يوم األحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً 

وحتى الساعة الخامسة مساًء باستثناء أيام اإلجازة الرسمية في المملكة(
موافقة هيئة السوق المالية على انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة والء للتأمين 
الخاصة بصفقة االندماج والجمعية العامة غير العادية لشركة ساب للتكافل الخاصة 

بصفقة االندماج.
1444/01/24هـ )الموافق 2022/08/22م(

اإلعالن على موقع السوق المالية السعودية عن دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة 
والء للتأمين الخاصة بصفقة االندماج )مع اإلشارة إلى إمكانية عقد اجتماع ثاني بعد 
ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول، ذلك في حال عدم اكتمال 

النصاب القانوني الالزم لعقد االجتماع األول(.

1444/01/27هـ )الموافق 2022/08/25م(

اإلعالن على موقع السوق المالية السعودية عن دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة 
ساب للتكافل الخاصة بصفقة االندماج )مع اإلشارة إلى إمكانية عقد اجتماع ثاني بعد 
ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول، ذلك في حال عدم اكتمال 

النصاب القانوني الالزم لعقد االجتماع األول(.

1444/01/27هـ )الموافق 2022/08/25م(

بدء فترة التصويت اإللكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية لشركة والء 
للتأمين.

وقت  نهاية  حتى  2022/09/12م(  )الموافق  1444/02/16هـ  من  تبدأ 
الجمعية العامة غير العادية

بدء فترة التصويت اإللكتروني للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية لشركة ساب 
للتكافل.

وقت  نهاية  حتى  2022/09/12م(  )الموافق  1444/02/16هـ  من  تبدأ 
الجمعية العامة غير العادية

االندماج  بصفقة  الخاصة  للتأمين  والء  لشركة  العادية  غير  العامة  الجمعية  انعقاد 
)االجتماع األول(. يكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون 

على األقل نصف رأس مال شركة والء للتأمين.
1444/02/19هـ )الموافق 2022/09/15م(

االندماج  بصفقة  الخاصة  للتأمين  والء  لشركة  العادية  غير  العامة  الجمعية  انعقاد 
)االجتماع الثاني( في حال عدم اكتمال النصاب القانوني الالزم لالجتماع األول. يكتمل 
النصاب القانوني لالجتماع الثاني بحضور عدد من المساهمين يمثلون على األقل ربع 

رأس مال شركة والء للتأمين.

بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول للجمعية 
العامة غير العادية الذي لم يكتمل فيه النصاب القانوني الالزم النعقاده.

االندماج  بصفقة  الخاصة  للتكافل  ساب  لشركة  العادية  غير  العامة  الجمعية  انعقاد 
)االجتماع األول(. يكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون 

على األقل نصف رأس مال شركة ساب للتكافل.
1444/02/19هـ )الموافق 2022/09/15م(

االندماج  بصفقة  الخاصة  للتكافل  ساب  لشركة  العادية  غير  العامة  الجمعية  انعقاد 
)االجتماع الثاني( في حال عدم اكتمال النصاب القانوني الالزم لالجتماع األول. يكتمل 
النصاب القانوني لالجتماع الثاني بحضور عدد من المساهمين يمثلون على األقل ربع 

رأس مال شركة ساب للتكافل. 

بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول للجمعية 
العامة غير العادية الذي لم يكتمل فيه النصاب القانوني الالزم النعقاده.

األول  االجتماع  في  اتخاذها  تم  التي  األخرى  والقرارات  االندماج  صفقة  قرار  نشر 
بصفقة  الخاصة  للتأمين  والء  لشركة  العادية  غير  العامة  للجمعية  الثاني  االجتماع  أو 
االندماج على موقع السوق المالية السعودية )أو اإلعالن عن عدم انعقاد الجمعية العامة 

غير العادية في حال عدم تحقق نصابها القانوني(.

1444/02/22هـ )الموافق 2022/09/18م(
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أو  التي تم اتخاذها في االجتماع األول  نشر قرار صفقة االندماج والقرارات األخرى 
بصفقة  الخاصة  للتكافل  ساب  لشركة  العادية  غير  العامة  للجمعية  الثاني  االجتماع 
االندماج على موقع السوق المالية السعودية )أو اإلعالن عن عدم انعقاد الجمعية العامة 

غير العادية في حال عدم تحقق نصابها القانوني(.

1444/02/22هـ )الموافق 2022/09/18م(

2- اإلجراءات في حال عدم تحقق النصاب القانوني لالجتماع األول والثاني للجمعية العامة غير العادية لكال الشركتين 

موافقة هيئة السوق المالية على الدعوة النعقاد االجتماع الثالث للجمعية العامة غير 
العادية لشركة والء للتأمين الخاصة بصفقة االندماج، و/أو موافقة هيئة السوق المالية 
على الدعوة النعقاد االجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة ساب للتكافل 

الخاصة بصفقة االندماج.

1444/02/25هـ )الموافق 2022/09/21م(

اإلعالن على موقع السوق المالية السعودية عن الدعوة لالجتماع الثالث للجمعية العامة 
موقع  على  اإلعالن  و/أو  االندماج،  بصفقة  الخاصة  للتأمين  والء  لشركة  العادية  غير 
السوق المالية السعودية عن الدعوة لالجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة 

ساب للتكافل الخاصة بصفقة االندماج.

1444/02/26هـ )الموافق 2022/09/22م(

الغير  العامة  للجمعية  الثالث  للمساهمين في االجتماع  اإللكتروني  التصويت  فترة  بدء 
عادية لشركة والء للتأمين، و/أو بدء فترة التصويت اإللكتروني للمساهمين في االجتماع 

الثالث للجمعية العامة الغير عادية لشركة ساب للتكافل.

وقت  نهاية  حتى  2022/10/10م(  )الموافق  1444/03/14هـ  من  تبدأ 
الجمعية العامة غير العادية

انعقاد االجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة والء للتأمين الخاصة بصفقة 
للتكافل  ساب  لشركة  العادية  غير  العامة  للجمعية  الثالث  االجتماع  و/أو  االندماج، 
الثالث للجمعية  القانوني النعقاد االجتماع  النصاب  الخاصة بصفقة االندماج. يتحقق 

العامة غير العادية أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه.

1444/03/17هـ )الموافق 2022/10/13م(

نشر على موقع السوق المالية السعودية قرار صفقة االندماج والقرارات األخرى التي 
تم اتخاذها في االجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية لشركة والء للتأمين، و/أو 

لشركة ساب للتكافل )بحسب الحالة(.
1444/03/20هـ )الموافق 2022/10/16م(

3- فترة اعتراض الدائنين

ابتداء فترة اعتراض الدائنين

قرار  	 صدور  حال  في  2022/09/18م(  )الموافق  1444/02/22هـ 
غير  العامة  الجمعية  اجتماع  خالل  االندماج  صفقة  على  بالموافقة 

العادية األول أو الثاني لشركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل.
قرار  	 صدور  حال  في  2022/10/16م(  )الموافق  1444/03/20هـ 

غير  العامة  الجمعية  اجتماع  خالل  االندماج  صفقة  على  بالموافقة 
العادية الثالث لشركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل.

تستمر فترة اعتراض الدائنين لمدة )30( يوماً.

إعالن تذكيري من شركة ساب للتكافل عن قرب انتهاء فترة اعتراض الدائنين

قرار  	 صدور  حال  في  2022/10/16م(  )الموافق  1444/03/20هـ 
غير  العامة  الجمعية  اجتماع  خالل  االندماج  صفقة  على  بالموافقة 

العادية األول أو الثاني لشركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل.
قرار  	 صدور  حال  في  2022/11/13م(  )الموافق  1444/04/19هـ 

غير  العامة  الجمعية  اجتماع  خالل  االندماج  صفقة  على  بالموافقة 
العادية الثالث لشركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل.

انتهاء فترة اعتراض الدائنين

بنهاية يوم 1444/03/22هـ )الموافق 2022/10/18م( في حال صدور  	
قرار بالموافقة على صفقة االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير 

العادية األول أو الثاني لشركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل.
بنهاية يوم 1444/04/21هـ )الموافق 2022/11/15م( في حال صدور  	

قرار بالموافقة على صفقة االندماج خالل اجتماع الجمعية العامة غير 
العادية الثالث لشركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل.

إعالن شركة ساب للتكافل عن وجود أو عدم وجود اعتراضات لدائنين. 

قرار  	 صدور  حال  في  2022/10/19م(  )الموافق  1444/03/23هـ 
غير  العامة  الجمعية  اجتماع  خالل  االندماج  صفقة  على  بالموافقة 

العادية األول أو الثاني لشركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل.
قرار  	 صدور  حال  في  2022/11/16م(  )الموافق  1444/04/22هـ 

غير  العامة  الجمعية  اجتماع  خالل  االندماج  صفقة  على  بالموافقة 
العادية الثالث لشركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل.
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4- إتمام صفقة االندماج

نفاذ قرار صفقة االندماج.

جميع  تسوية  فيه  تتم  الذي  التاريخ  أو  الدائنين  اعتراض  فترة  انتهاء  بعد 
اعتراضات الدائنين على صفقة االندماج )أيهما يأتي الحقاً(. ومن المتوقع 

أن يكون قرار صفقة االندماج نافذ بتاريخ:
قرار  	 صدور  حال  في  2022/10/19م(  )الموافق  1444/03/23هـ 

غير  العامة  الجمعية  اجتماع  خالل  االندماج  صفقة  على  بالموافقة 
العادية األول أو الثاني لشركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل.

قرار  	 صدور  حال  في  2022/11/16م(  )الموافق  1444/04/22هـ 
غير  العامة  الجمعية  اجتماع  خالل  االندماج  صفقة  على  بالموافقة 

العادية الثالث لشركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل.

تعليق تداول أسهم شركة ساب للتكافل.

ذلك  يتم  أن  المتوقع  ومن  االندماج،  قرار صفقة  نفاذ  بعد  تداول  فترة  أول 
بتاريخ: 

قرار  	 صدور  حال  في  2022/10/19م(  )الموافق  1444/03/23هـ 
غير  العامة  الجمعية  اجتماع  خالل  االندماج  صفقة  على  بالموافقة 

العادية األول أو الثاني لشركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل.
قرار  	 صدور  حال  في  2022/11/16م(  )الموافق  1444/04/22هـ 

غير  العامة  الجمعية  اجتماع  خالل  االندماج  صفقة  على  بالموافقة 
العادية الثالث لشركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل.

إعالن كل من شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل عن نفاذ قرار صفقة االندماج.

قرار  	 صدور  حال  في  2022/10/19م(  )الموافق  1444/03/23هـ 
غير  العامة  الجمعية  اجتماع  خالل  االندماج  صفقة  على  بالموافقة 

العادية األول أو الثاني لشركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل.
قرار  	 صدور  حال  في  2022/11/16م(  )الموافق  1444/04/22هـ 

غير  العامة  الجمعية  اجتماع  خالل  االندماج  صفقة  على  بالموافقة 
العادية الثالث لشركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل.

خالل فترة ال تقل عن ثالث فترة تداول بعد نفاذ قرار صفقة االندماج وال تزيد إلغاء إدراج أسهم شركة ساب للتكافل في السوق المالية السعودية.
عن سادس فترة تداول بعد نفاذ قرار صفقة االندماج.

إدراج األسهم الجديدة في السوق المالية السعودية وتخصيصها لمساهمي شركة ساب 
للتكافل المقيدين بسجل مساهمي شركة ساب للتكافل بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ 

قرار صفقة االندماج.

خالل فترة ال تقل عن ثالث فترة تداول بعد نفاذ قرار صفقة االندماج وال تزيد 
عن سادس فترة تداول بعد نفاذ قرار صفقة االندماج.

تعديل السجل التجاري وترخيص االستثمار األجنبي لشركة والء للتأمين. 
بعد إتمام صفقة االندماج، ستقوم شركة والء للتأمين بتقديم طلب إلى وزارة 
للتأمين، وستقوم بتقديم طلب  التجاري لشركة والء  لتعديل السجل  التجارة 
إلى وزارة االستثمار لتعديل ترخيص االستثمار األجنبي لشركة والء للتأمين.

بعد إتمام صفقة االندماج، ستقوم شركة والء للتأمين بتقديم طلب إلى وزارة شطب وإلغاء السجل التجاري لشركة ساب للتكافل. 
التجارة لشطب وإلغاء السجل التجاري لشركة ساب للتكافل. 

الموعد النهائي لتوزيع متحصالت بيع كسور األسهم التي تم بيعها

أن  المتوقع  ومن  االندماج.  إتمام صفقة  تاريخ  من  يوماً   )30( ثالثين  خالل 
يتم ذلك بتاريخ:

قرار  	 صدور  حال  في  2022/11/17م(  )الموافق  1444/04/23هـ 
غير  العامة  الجمعية  اجتماع  خالل  االندماج  صفقة  على  بالموافقة 

العادية األول أو الثاني لشركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل.
قرار  	 صدور  حال  في  2022/12/15م(  )الموافق  1444/05/21هـ 

غير  العامة  الجمعية  اجتماع  خالل  االندماج  صفقة  على  بالموافقة 
العادية الثالث لشركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل.

*مالحظة: سيتم اإلعالن على موقع السوق المالية السعودية اإللكتروني )www.tadawul.com.sa( عن أي تغييرات في هذه التواريخ.
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1 
التعريفات والمصطلحات

التعريفالمصطلح

التعميم أو تعميم المساهمين
تعميم المساهمين هذا المتعلق بزيادة رأس مال شركة والء للتأمين عن طريق إصدار األسهم الجديدة لغرض دمج شركة ساب 
للتكافل في شركة والء للتأمين، والمعد من قبل شركة والء للتأمين وفقاً للمادة )57( من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات 

المستمّرة.
 شركة والء للتأمين
شركة والء للتأمين التعاوني.أو الشركة الدامجة

 شركة ساب للتكافل
شركة ساب للتكافل.أو الشركة المندمجة 

 تعميم مجلس إدارة
شركة ساب للتكافل

التعميم الذي يصدره مجلس إدارة شركة ساب للتكافل لمساهمي شركة ساب للتكافل بخصوص العرض المقّدم من شركة والء 
للتأمين لالندماج حيث يبدي فيه مجلس إدارة شركة ساب للتكافل رأيه لمساهمي شركة ساب للتكافل بخصوص ذلك العرض 

وخطط شركة والء للتأمين بشأن شركة ساب للتكافل.

شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل مجتمعين.الشركتان أو الشركتين 

)الموافق مذكرة التفاهم 1442/12/04هـ  بتاريخ  للتكافل  ساب  وشركة  للتأمين  والء  شركة  بين  المبرمة  الملزمة  غير  التفاهم  مذكرة 
2021/07/14م(، والملحق لها الموقع بتاريخ 1443/06/06هـ )الموافق 2022/01/09م(. 

العقد الموقع بين كل من شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل بتاريخ1443/07/23هـ )الموافق2022/02/24م( الذي يتضمن اتفاقية االندماج 
الشروط واألحكام المتعلقة بتنفيذ صفقة االندماج.

معامل المبادلة
أي عدد األسهم المصدرة في شركة والء للتأمين لصالح مساهمي شركة ساب للتكافل مقابل كل سهم واحد من أسهم شركة 
ساب للتكافل، والُمحدد كالتالي، )0.6005476176470590( سهم من أسهم شركة والء للتأمين مقابل كل سهم واحد من أسهم 

ساب للتكافل.

صفقة االندماج

صفقة االندماج المقترحة بين شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل وفقاً ألحكام المادة )191( والمادة )192( والمادة )193( 
من نظام الشركات والفقرة الفرعية )1( من الفقرة )أ( من المادة )49( من الئحة االندماج واالستحواذ، والتي سيتم من خاللها 
األسهم  بإصدار  للتأمين  والء  قيام شركة  مقابل  للتأمين  والء  إلى شركة  للتكافل  والتزامات شركة ساب  موجودات  نقل جميع 
الجديدة لصالح المساهمين في شركة ساب للتكافل عبر زيادة رأس مال شركة والء للتأمين من )646,397,060( ريال سعودي 

إلى )850,583,250( ريال سعودي.

مستند العرض
مستند العرض المعد من قبل شركة والء للتأمين وفقاً للمادة )38( من الئحة االندماج واالستحواذ بشأن العرض المقدم من قبل 
شركة والء للتأمين إلى مساهمي شركة ساب للتكافل لغرض دمج شركة ساب للتكافل مع شركة والء للتأمين مقابل نقل موجودات 

والتزامات شركة ساب للتكافل إلى شركة والء للتأمين. 

مستند العرض أو عرض االندماج في  المتضمن  للتكافل  لمساهمي شركة ساب  للتأمين  والء  من شركة  المقّدم  المالية  األوراق  بمبادلة  الخاص  العرض 
العرض.

الفترة الممتدة من تاريخ إعالن النية المؤكدة لشركة والء للتأمين بتقديم عرض لمساهمي شركة ساب للتكافل وحتى تاريخ صدور فترة العرض
قرار الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج لكل من الشركتين أو أن يتم إنهاء اتفاقية االندماج وفقاً ألحكامها. 

 اجتماع الجمعية العامة
اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في الشركة ذات الصلة والذي يُعقد وفقاً لنظامها األساسي. غير العادية

الجمعية العامة غير العادية 
لشركة والء للتأمين الخاصة 

بصفقة االندماج

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة والء للتأمين والذي سيُعقد للتصويت على صفقة االندماج وعدد من القرارات األخرى 
ذات العالقة وفقاً لما يلي: 

التصويت على أحكام اتفاقية االندماج.. 1
التصويت على زيادة رأس مال شركة والء للتأمين من ستمائة وستة وأربعين مليون وثالثمائة وسبعة وتسعين ألف وستون . 2

ريال   )850,583,250( وخمسون  ومائتين  ألف  وثمانون  وثالثة  وخمسمائة  مليون  وخمسون  ثمانمائة  إلى   )646,397,060(
سعودي، وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية االندماج )والتي تم تفصيلها في القسم رقم 6-4 من هذا التعميم(. 

)والواردة في . 3 االندماج  المرتبطة بصفقة  للتأمين  والء  لشركة  األساسي  النظام  المقترحة على  التعديالت  التصويت على 
الملحق )5( »التعديالت المقترحة على النظام األساسي لشركة والء للتأمين المرتبطة بصفقة االندماج« من هذا التعميم(.

التصويت على تفويض مجلس إدارة شركة والء للتأمين أو أي شخص مفوض له من قبل مجلس إدارة شركة والء للتأمين . 4
بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المتعلقة بصفقة االندماج. 
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التعريفالمصطلح

الجمعية العامة غير العادية 
لشركة ساب للتكافل الخاصة 

بصفقة االندماج

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة ساب للتكافل والذي سيُعقد للتصويت على العرض المقدم من شركة والء للتأمين وعدد 
من القرارات األخرى ذات العالقة وفقاً لما يلي: 

التصويت على أحكام اتفاقية االندماج )والتي تم تفصيلها في القسم رقم 6-4 من هذا التعميم(.. 1
التصويت على تفويض مجلس إدارة شركة ساب للتكافل، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس إدارة شركة ساب للتكافل، . 2

بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المتعلقة بصفقة االندماج.

الزيادة المقترحة في رأس مال شركة والء للتأمين من خالل إصدار )20,418,619( عشرون مليون وأربعمائة وثمانية عشر ألف زيادة رأس المال
وستمائة وتسعة عشر سهم لصالح المساهمين في شركة ساب للتكافل.

هي األسهم المصدرة العادية من أسهم شركة والء للتأمين أو شركة ساب للتكافل مدفوع القيمة بالكامل بقيمة اسمية تبلغ )10( األسهم
عشر رياالت سعودية لكل سهم. 

األسهم الجديدة أو أسهم العوض
هي األسهم التي سيتم إصدارها في شركة والء للتأمين لمساهمي شركة ساب للتكافل نتيجة صفقة االندماج والبالغ عددها 
)20,418,619( عشرون مليون وأربعمائة وثمانية عشر ألف وستمائة وتسعة عشر سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ )10( عشر رياالت 

سعودية للسهم الواحد.

فترة اعتراض الدائنين
الفترة التي يحق فيها لدائني شركة ساب للتكافل تقديم اعتراضاتهم على صفقة االندماج وفقاً ألحكام المادة )193( من نظام 
الشركات، وتبدأ من تاريخ نشر الموافقة على قرارات صفقة االندماج لكٍل من شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل وتستمر 

لمدة )30 يوماً(. 
نفاذ قرار صفقة االندماج أو نفاذ 

صفقة االندماج
بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين أو تسوية جميع اعتراضات الدائنين على صفقة االندماج )أيهما يأتي الحقاً( وذلك وفقاً ألحكام 

المادة )193( من نظام الشركات.

اليوم الذي يتم فيه إدراج األسهم الجديدة في السوق المالية السعودية وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية االندماج.إتمام صفقة االندماج

مجلس إدارة الشركة ذات الصلة.المجلس أو مجلس اإلدارة

دمج أعمال شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل )بما في ذلك دمج الوظائف اإلدارية والهيكل التنظيمي وأنظمة المعلومات دمج األعمال
وغيرها( لتحقيق سير أعمال الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة االندماج.

أي شخص طبيعي يدير ويكون مسؤوالً عن وضع وتنفيذ القرارات االستراتيجية للشركة بما في ذلك الرئيس التنفيذي ونوابه كبار التنفيذيين
والمدير المالي.

شخص يمتلك )5٪( أو أكثر من األسهم في شركة والء للتأمين أو في شركة ساب للتكافل. المساهمون الكبار

أي شخص طبيعي، أو اعتباري.الشخص

البيانات المالية المراجعة لشركة والء للتأمين للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.القوائم المالية

السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر من كل سنة ميالدية. السنة المالية

المساهمون في شركة والء للتأمين أو في شركة ساب للتكافل بحسب ما يقتضيه السياق. المساهمون

 شركة الجزيرة لألسواق المالية
شركة الجزيرة لألسواق المالية )"الجزيرة كابيتال"(، المستشار المالي المستقل لشركة والء للتأمين.أو الجزيرة كابيتال

مستشار العناية المهنية الالزمة 
مستشار العناية المهنية الالزمة المالي والضريبي المستقل لشركة والء للتأمين، شركة برايس وترهاوس كوبرز.المالي والضريبي

مستشار العناية المهنية الالزمة 
مستشار العناية المهنية الالزمة االكتواري المستقل لشركة والء للتأمين، شركة بدري منجمنت كونسولتنسي ش م ح.االكتواري

محاسب القوائم المالية 
شركة بيكر تلي ام كي ام محاسبون قانونيون.االفتراضية

المستشار القانوني المستقل لشركة والء للتأمين، مكتب خليف شالل خليف العنزي للمحاماة.المستشار القانوني

مراجع الحسابات لشركة والء 
للتأمين

العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون  العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون وشركة  شركة مور السيد 
ومراجعون قانونيون.

كل من المستشار المالي والمستشار القانوني ومستشار العناية الالزمة المهنية المالي والمستشار االكتواري ومحاسب القوائم المستشارين 
المالية االفتراضية ومراجع الحسابات مجتمعين. 

النظام األساسي للشركة ذات الصلة.النظام األساسي

الريال السعودي، العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.ريال 

آخر سعر تم تداول السهم عليه في يوم التداول ذي الصلة وفق اآللية المحددة من قبل السوق المالية السعودية.سعر اإلغالق

إدراج األوراق المالية في السوق المالية السعودية.اإلدراج 

هي األسهم أو األوراق المالية التي تم قبول إدراجها في السوق المالية السعودية.مدرجة
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طرف ذو عالقة

يقصد به في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، ما يلي:
تابعي المصدر.. 1
المساهمين الكبار في المصدر.. 2
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر.. 3
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.. 4
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.. 5
أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في الفقرات )1، 2، 3، 4 أو 5( أعاله.. 6
أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في الفقرات )1، 2، 3، 4، 5 أو 6( أعاله.. 7

ويقصد به في الئحة االندماج واالستحواذ، شخص )سواء أكان يتصرف باالتفاق مع العارض أو الشركة المعروض عليها أو أي 
من شركاتهم التابعة، أم ال يتصرف باالتفاق معهم( يملك أو يتعامل، بشكل مباشر أو غير مباشر، بأسهم العارض أو الشركة 
المعروض عليها سواًء عن طريق صفقة بيع وشراء خاصة أو عرض أو أي شخص )زيادة على مصالحه االعتيادية كمساهم( 
لديه مصلحة أو مصلحة محتملة -سواًء كانت شخصية أم مالية أم تجارية- فيما سينتج عن االستحواذ أو االندماج أو طرف ذو 
عالقة مع كل من العارض والشركة المعروض عليها، وبما ال يتعارض مع التطبيق العام لهذا التعريف، يشمل التعريف -على سبيل 

المثال ال الحصر- اآلتي:
شخص أو أشخاص قدموا مساعدة مالية )بخالف ما يقوم به بنك في سياق عمله المعتاد( إلى العارض أو شركة المعروض . 1

عليها.
عضو مجلس إدارة في العارض والشركة المعروض عليها )أو أي من تابعيهما(.. 2
شخص يملك 20٪ أو أكثر في العارض والشركة المعروض عليها )سواء بشكل منفرد أم مع شخص أو أشخاص يتصرفون . 3

معه باالتفاق(.

يقصد به في الئحة االندماج واالستحواذ، ما يلي: الزوج والزوجة واألبناء والوالدين.قريب

عقد تتعهد بمقتضاه شركة التأمين بأن تعّوض المؤمن له عند حدوث الضرر أو الخسارة المغطاة بالوثيقة أو البوليصة، وذلك وثيقة التأمين
مقابل االشتراك الذي يدفعه المؤّمن له لشركة التأمين. 

ن )أو شركة التأمين( وتعويض من تعرض منهم للضرر أو الخسارة من قبل المؤّمن التأمين ن له إلى المؤمِّ تحويل أعباء المخاطر من المؤمَّ
)أو شركة التأمين(. 

وسطاء التأمين الذين يقومون بالتفاوض مع شركات التأمين إلتمام عملية التأمين لصالح المؤمن لهم لقاء مقابل مادي. الوسطاء

ترتيب عمل حيث يتم تسويق وتوزيع المنتجات التأمينية من خالل بنك ما على عمالئه بناًء على االتفاقية المبرمة بين البنك اتفاقية التأمين البنكي
وشركة التأمين.

نسبة من رأس المال المدفوع لشركة التأمين الواجب اقتطاعها كوديعة سنداً لالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين الوديعة النظامية
التعاوني.

المملكة العربية السعودية.المملكة

البنك المركزي السعودي أو البنك 
البنك المركزي السعودي.المركزي

وزارة االستثمار في المملكة العربية السعودية.وزارة االستثمار

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.الهيئة أو هيئة السوق المالية 

الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية.الهيئة العامة للمنافسة

شركة تداول السعودية وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية والجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في إدراج األوراق المالية السوق المالية السعودية
في المملكة وتداولها.

نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/06/02هـ )الموافق 2003/07/31م(.نظام السوق المالية

نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/3( بتاريخ 1437/01/28هـ )الموافق 2015/11/10م( والمعدل بموجب نظام الشركات
المرسوم الملكي رقم )م/79( تاريخ 1439/7/25هـ )الموافق 2018/04/11م(ـ

نظام مراقبة شركات التأمين 
التعاوني

1424/06/02هـ  بتاريخ  )م/32(  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  الصادر  المملكة  في  التعاوني  التأمين  شركات  مراقبة  نظام 
2013/4/8م(،  )الموافق  1434/5/27هـ  وتاريخ  )م/30(  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  والمعدل  2003/07/31م(،  )الموافق 

والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم )م/12( وتاريخ 1443/1/23هـ )الموافق 2021/9/1م(.
الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة 

شركات التأمين التعاوني 
1425/03/01هـ  بتاريخ  المركزي  البنك  من  الصادرة  المملكة  في  التعاوني  التأمين  شركات  مراقبة  لنظام  التنفيذية  الالئحة 

)الموافق 2004/04/20م(.

الئحة حوكمة الشركات
الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 8-16-2017 وتاريخ 1438/5/16هـ )الموافق 
2017/2/13م( بناًء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/1/28هـ المعدلة بقرار مجلس هيئة 

السوق المالية رقم 1-7-2021 وتاريخ 1442/6/1هـ )الموافق 2021/1/14م(.
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قواعد طرح األوراق المالية 
وااللتزامات المستمرة

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 2017-123-3 
وتاريخ  م/30  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  المالية  السوق  نظام  على  بناًء  2017/12/27م(  )الموافق  1439/4/9هـ  وتاريخ 
وتاريخ 1443/6/2هـ  رقم 2022-5-5  المالية  السوق  هيئة  بقرار مجلس  والمعدلة  )الموافق 2003/07/31م(،  1424/6/2هـ 

)الموافق 2022/1/5م(.

قواعد اإلدراج

تاريخ   2017-123-3 رقم  المالية  السوق  هيئة  مجلس  بقرار  عليها  الموافق  السعودية  المالية  السوق  لدى  اإلدراج  قواعد 
)الموافق  1441/02/01هـ  وتاريخ   2019-104-1 رقم  قرار  بموجب  والمعدلة  2017/12/27م(،  )الموافق  1439/4/9هـ 
والمعدلة  2021/02/24م(،  )الموافق  1442/07/12هـ  بتاريخ   )2021-22-1( رقم  قراره  بموجب  والمعدلة  2019/09/30م(، 
-52-1( رقم  قراره  بموجب  والمعدلة  )الموافق 2022/02/13م(،  بتاريخ 1443/07/12هـ   )2022-19-1( رقم  قراره  بموجب 

2022( بتاريخ 1443/09/12هـ )الموافق 2022/04/13م(.

الئحة االندماج واالستحواذ
الئحة االندماج واالستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 1-50-2007 وتاريخ 1428/9/21هـ 
)الموافق  1439/8/7هـ  وتاريخ   2018-45-3 رقم  المالية  السوق  هيئة  مجلس  بقرار  والمعدلة  2007/10/2م(  )الموافق 

2018/4/23م(.

نظام التأمينات االجتماعية
نظام التأمينات االجتماعية الصادر بموجــب المرســوم الملكــي رقم )م/22( وتاريخ 1389/9/6هــ )الموافق 1969/11/15م( 
من  اعتباراَ  المطبق  2000/11/29م(،  )الموافق  1421/9/3هـ  وتاريخ  )م/33(  رقم  الكريم  الملكي  المرسوم  بموجب  والمعدل 

1422/1/1هـ )الموافق 2001/4/1م(.

تحويل أعباء المخاطر المؤّمن عليها من المؤّمن إلى معيد التأمين، وتعويض المؤّمن من قبل معيد التأمين عما يتم دفعه للمؤّمن إعادة التأمين
لهم إذا تعرضوا للضرر أو الخسارة.

إجمالي أقساط التأمين/ األقساط 
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خالل فترة محددة دون اقتطاع أقساط التأمين المسندة إلى شركات إعادة التـأمين.المكتتبة

أقساط التأمين/ األقساط 
أقساط التأمين المتنازل عنها لفائدة شركات إعادة التـأمين في إطار عمليات إعادة التأمين.المسندة

صافي أقساط التأمين/ األقساط 
يحتسب صافي أقساط التأمين لكل فرع بعد خصم ما يخصه من إعادة التأمين.المكتتبة

الجزء من أقساط التأمين المكتتبة الذي يغطي أخطاراً تتعلق بالفترات المالية الالحقة.األقساط غير المكتسبة

المطالبات والحوادث التي قام المؤَمن له بإخطار شركة التأمين عنها والتي ما زالت قيد البحث ولم تتم تسويتها أو دفعها، وهي المطالبات تحت التسوية
تعادل قيمة الخسائر التي يطالب بها المؤَمن له وذلك بناء على مبالغ التأمين في الوثيقة.

مجموع تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بما فيها العموالت والجزء من المصاريف المتعلقة باإلدارة والتكاليف العامة األخرى التي تكاليف اكتتاب وثائق التأمين
تعود إلى عمليات التأمين.

وثيقة إجمالي المطالبات المدفوعة وأحكام  لها بحسب شروط  تعرضوا  التي  أو األضرار  األخطار  كتعويض عن  لهم  للمؤمن  التأمين  تدفعه شركة  ما  قيمة 
التأمين.

إجمالي المطالبات بعد خصم حصة معيدي التامين من تلك المطالبات.صافي المطالبات المدفوعة

إجراءات تقوم بها شركات التامين سواء أكانت فنية أو قانونية قد تؤخر صرف المطالبات لمستحقيها من حملة الوثائق في نفس تسوية المطالبات
فترة االستحقاق.

التغيرات في المطالبات تحت 
التسوية

مخصص تعويضات مطالبات تحت التسوية يمثل قيمة التعويضات التي استحقت خالل الفترة وتكون تلك المطالبات مستحقة 
على شركة التأمين ولكن قيمتها لم تدفع حتى تاريخ إعداد القوائم المالية.

ن لصالح المؤَمن لهم جراء المطالبات التي حدثت ولم يبلّغ عنها في تاريخ إعداد القوائم المالية.مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها المبالغ المستحقة على الُمؤِمّ

المطالبات التي تم صرفها خالل الفترة بعد إجراء التسويات الخاصة بالمطالبات تحت التسوية.صافي المطالبات المتكبدة

صافي نتائج أعمال شركة التأمين من التأمين، ويمثل الفرق بين إجمالي اإليرادات وإجمالي التكاليف والمصروفات.فائض عمليات التكافل

أقساط إعادة التكافل المسندة على أقساط التأمين المكتتبة.نسبة اإلسناد

الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يبرم عقد التأمين.المؤَمن له

شركة التأمين التي تقبل عقود التأمين من المؤَمن له وتتولى التعويض عن األخطار التي يتعرض لها المؤَمن له بشكل مباشر. المؤِمن

هي إشعار كتابي يقدمه المؤَمن له للمؤِمن يطلب تعويض عن حادثة مغطاة بموجب أحكام وثيقة التأمين.المطالبة

عمليات التأمين التي يدفع بموجبها المؤِمن مبلغاً أو مبالغ، بما فيها حصيلة االدخار، في تاريخ مستقبلي مقابل ما يدفعه المؤَمن تأمين الحماية واالدخار
له من أقساط التأمين.

التأمين على التكاليف الطبية واألدوية وجميع الخدمات والمستلزمات الطبية والعالجية وإدارة البرامج الطبية.التأمين الصحي

يشمل التأمين البحري والذي يشمل التأمين على البضائع المنقولة بحراً وهياكل السفن، والتأمين الهندسي والذي يغطي أخطار التأمين العام
المقاولين وأخطار التركيب واإلنشاءات واألجهزة الكهربائية اإللكترونية وكسر اآلالت، وغيرها من أنواع التأمين األخرى.

التأمين من الخسائر والمسؤوليات المتعلقة بالمركبات ويستثنى من ذلك مخاطر النقل.تأمين المركبات

المبالغ التي يجب على الشركة اقتطاعها وتخصيصها لتغطية التزاماتها المالية.االحتياطي النظامي
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التعريفالمصطلح

المسؤوليات التأمينية، أي القيمة التي توضع لتغطية المخاطر المتوقعة الناتجة عن مجموعة من الوثائق والتزاماتها المالية.المخصصات الفنية

مقياس ألقساط التأمين المكتتب بها التي تحتفظ بها شركة التأمين، ويمكن الحصول عليه من خالل قسمة صافي األقساط معدل االحتفاظ
المكتتبة على إجمالي األقساط المكتتبة. 

نسبة صافي المطالبات المتكبدة إلى صافي األقساط المكتسبة. معدل الخسارة

وهي الطريقة التي يتم بموجبها توزيع ربح شركة التأمين أو إعادة التأمين على أصحاب وثائق التأمين.توزيع الفائض

شخص اعتباري يقوم بتمثيل المؤِمن بأجر وذلك الجتذاب عقود تأمين للمؤِمن والتفاوض عليها.وكالة تأمين

محفظة المجموعة أو تأمين 
المجموعة

هي أحد أقسام منتجات التأمين المقدمة من قبل شركة ساب للتكافل، وتشمل كل من المنتجات التالية: البطاقات االئتمانية، 
وتأمين الحياة للمجموعات، والتمويل الشخصي، والتمويل السكني. وتقدم هذه المنتجات إلى العمالء ذوي الطابع المؤسسي

محفظة األفراد أو تأمين األفراد

هي أحد أقسام منتجات التأمين المقدمة من قبل شركة ساب للتكافل، وتشمل كل من المنتجات التالية: تكافل العائلة لألفراد 
)الحماية واالدخار( - برنامج تكافل للتعليم - برنامج تكافل لالستثمار - برنامج تكافل للرعاية - برنامج تكافل للتقاعد - برنامج 
تكافل لالدخار - برنامج االدخار الميسر التكافل العام )الممتلكات والحوادث( - برنامج تكافل للمنازل - برنامج تكافل للحوادث 
الشخصية - برنامج تكافل للسفر. التكافل التجاري - برنامج تكافل للشحن - برنامج تكافل لحماية الممتلكات ضد الحريق 

وجميع األخطار - برنامج تكافل الحوادث الشخصية للمجموعات تكافل المجموعة - برنامج تكافل لرعاية المجموعة

محفظة الشركة االستثمارية هي أداة مركبة من أدوات االستثمار تحتوي على أصلين أو أكثر.المحفظة االستثمارية

هي شركة عالمية تمارس نشاط وساطة تأمين.مارش

تصنيف من المرجح أنه لن يتغير.مستقر

A.M. Best
وكالة إيه إم بست، هي وكالة أمريكية متخصصة في مجال التصنيف االئتماني متخصصة في قطاع التأمين في جميع أنحاء 

العالم.
 Standard & Poor’s
Corporation (S&P).وكالة ستاندرد آند بورز وهي وكالة أمريكية متخصصة في مجال التصنيف االئتماني

وكالة موديز، هي وكالة أمريكية متخصصة في مجال التصنيف االئتماني.Moody’s أو موديز

التقويم هجري.هـ

التقويم ميالدي.م
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2  
عوامل المخاطرة

يتوّجب على كل مساهم في شركة والء للتأمين قراءة هذا القسم المتعلق بعوامل المخاطرة ودراسة كافة المعلومات المبينة فيه بعناية وتمّعن، 
وذلك قبل اتخاذ أي قرار بالموافقة أو الرفض خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاص بالتصويت على صفقة االندماج. كما يتوجب 
على كل مساهم في شركة والء للتأمين قراءة ودراسة كافة المعلومات األخرى التي يحتويها هذا التعميم وليس فقط عوامل المخاطرة المبينة 
أدناه، بحيث أن عوامل المخاطرة المذكورة في هذا التعميم قد ال تتضمن كافة المخاطر التي قد تواجهها شركة والء للتأمين حالياً أو التي تم 
رصدها قبل أو بتاريخ صدور هذا التعميم. يجدر بالذكر بأنه قد تكون هناك عوامل مخاطرة إضافية غير المخاطر الواردة في هذا القسم، 
وهذه المخاطر قد تؤثر سلباً على الشركة الدامجة لكنها إما غير معلومة لمجلس إدارة شركة والء للتأمين بتاريخ صدور هذا التعميم أو أنها 

ال تُعتبر من العوامل التي قد تؤثر على صفقة االندماج بتاريخ صدور هذا التعميم. 

إن تحقق أي من المخاطر المبينة في هذا القسم سيؤثر سلباً وبشكٍل جوهري على نشاط شركة والء للتأمين ومركزها المالي ونتائج عملياتها 
وتدفقاتها المالية المستقبلية وربحية أسهمها، كما أن تحقق أي مخاطر أخرى )غير المخاطر المذكورة أدناه( إما لعدم علم مجلس إدارة 
شركة والء للتأمين بها حالياً أو لعدم اعتبار تلك المخاطر أنها جوهرية بتاريخ صدور هذا التعميم، سيؤثر أيضاً بشكٍل سلبي على نشاط 
الشركة الدامجة ومركزها المالي وتدفقاتها المالية ونتائج عملياتها وربحية أسهمها. وفي حال كان أي من المساهمين بحاجة ألي تفسير 
إضافي أو كان لديه أي شكوك أو مخاوف بخصوص محتوى هذا التعميم و/أو صفقة االندماج، يتوجب عليه الحصول على استشارة خاصة 

من قبل مستشار مالي مستقل مرّخص له من قبل هيئة السوق المالية. 

إن تحقق أي من المخاطر الواردة في هذا القسم سيؤثر سلباً على نشاط الشركة الدامجة وعلى مركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها 
المالية وتوقعاتها المستقبلية وربحية سهمها، يجدر بالذكر أن ترتيب عرض المخاطر الواردة في هذا القسم ال يعكس ترتيب أهمية هذه 

المخاطر أو احتمالية حدوثها. 

المخاطر المتعلقة بصفقة االندماج وإصدار األسهم الجديدة 2-1

المخاطر المرتبطة بعدم تحقيق القيمة المضافة المرجوة من صفقة االندماج 2-1-1
تكمن الحوافز األساسية إلتمام صفقة االندماج في الفوائد المتوقع تحقيقها نتيجًة الندماج شركة ساب للتكافل بشركة والء للتأمين وفقاً 
لما هو موضح في القسم رقم 4-2-2 »دوافع صفقة االندماج واآلثار المترتبة على شركة والء للتأمين« من هذا التعميم، بتوقعاٍت مستقبليٍة 
ال يمكن إعطاء تأكيدات على تحققها أو تحّقق أي من النتائج المرجوة منها حيث تتمثل أحد المخاطر المرتبطة بصفقة االندماج في عدم 
قدرة الشركة الدامجة على تحقيق فرص النمو المستهدفة والفوائد األخرى خالل المدة المتوقعة أو وفق اآللية المتوقعة حالياً )أو عدم 
قدرة الشركة الدامجة على تحقيقها بأي شكل من األشكال(. إضافة إلى ذلك، إن منافع ومزايا صفقة االندماج كما هي مبينة في هذا 
التعميم مبنية على توقعاٍت مستقبليٍة ال يمكن ضمان تحققها أو تحّقق أي من النتائج المرجوة منها. إن عدم تحقق النتائج اإليجابية المرجوة 
من صفقة االندماج كليا أو جزئيا سيكون له تداعيات سلبية على األداء المالي للشركة الدامجة وعلى نتائج عملياتها وقيمة أسهمها بعد 
إتمام صفقة االندماج. كما يحتوي هذا التعميم على بيانات ومعلومات مستقبلية تتعلق بشركة ساب للتكافل وتوقعات مجلس إدارة شركة 
والء للتأمين فيما يختص بصفقة االندماج، مع العلم بأن هذه البيانات والمعلومات قائمة على التوقعات والتقديرات والتصورات والمعلومات 
المتاحة حالياً لدى مجلس إدارة شركة والء للتأمين. وتشمل هذه البيانات على سبيل المثال ال الحصر معلومات عن استراتيجيات وخطط 
وأهداف ومصروفات وتوقعات وافتراضات تتعلق بشركة ساب للتكافل. وتعكس هذه البيانات الرؤية الحالية فيما يتعلق باألحداث المستقبلية 
للشركة الدامجة ولكنها ال تشكل ضماناً لألداء المستقبلي أو االتساق مع الخطط االستراتيجية المستقبلية للشركة الدامجة. وقد تتضمن 
هذه البيانات بعض المخاطر والحاالت التي ال يمكن التنبؤ بها. كما تعتمد بعض البيانات المستقبلية على افتراضات فيما يتعلق باألحداث 
المستقبلية، وعليه، قد يثبت عدم صحة أو دقة أياً من االفتراضات التي تم استخدامها. وقد تؤدي عدة عوامل إلى اختالف توقعات الشركة 
الدامجة اختالفاً جوهرياً عن أي نتائج و/أو أداء و/أو إنجازات مستقبلية يشار إليها صراحًة و/أو ضمناً في البيانات المستقبلية. وتشمل 
هذه العوامل على سبيل المثال ال الحصر ما يلي: التغييرات في األوضاع الحالية في ظل انتشار جائحة كورونا وتبعاتها الصحية، التغيرات 
أو أي أنشطة حكومية أو شبه  المملكة، تعديل األنظمة والسياسات الحكومية  العامة في  التجارية واالقتصادية والسياسية  في الظروف 
حكومية أخرى في المملكة، وجود بيئة ذات أسعار تنافسية غير متوقعة، حدوث التغيرات في سعر صرف العمالت وسعر الفائدة ومعدل 
التضخم، عدم قدرة الشركة الدامجة باالستحواذ على حصة سوقية أكبر أو تقديم منتج تأميني جديد للشركة الدامجة أو حدوث تعديالت 
في االستراتيجية التجارية للشركة الدامجة والعديد من العوامل األخرى غيرها. يجدر بالذكر أنه، ترتبط العديد من هذه العوامل باالقتصاد 
الكلي وعليه، تعتبر تلك العوامل خارجة عن سيطرة الشركة الدامجة. وقد تختلف النتائج الفعلية اختالفاً جوهرياً عن النتائج المبنية على 
التوقعات أو التصورات أو التقديرات أو الخطط المستقبلية وذلك في حال تحقق أي من هذه المخاطر فسيكون له أثر سلبي على الشركة 

الدامجة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية بعد إتمام صفقة االندماج. 
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المخاطر المرتبطة بعملية التقييم بمعامل المبادلة لصفقة االندماج 2-1-2
تّم تحديد عدد األسهم التي ستصدرها شركة والء للتأمين تبعاً لزيادة رأس المال لصالح مساهمي شركة ساب للتكافل بناًء على تقييم مالي 
تّم إجراؤه على الشركتين. وعلى أساس هذا التقييم، تم تحديد أيضاً معامل مبادلة األسهم بين الشركة الدامجة والشركة المندمجة، أي 
)0.6005476176470590( سهم في شركة والء للتأمين مقابل كل سهم مملوك في شركة ساب للتكافل. وتجدر اإلشارة إلى أنه تم تحديد 
معامل المبادلة وقيمة التقييم النهائي لكل من شركة والء للتأمين وساب للتكافل بناًء على تقييم مالي تّم إجراؤه على كل من الشركتين 
المشار إليهما. وقد بُنيت عملية التقييم على أساس القيمة الدفترية للشركتين بعد إجراء تعديالت العناية المهنية الالزمة والقيمة العادلة 
والمستندات  الالزمة  المهنية  العناية  عملية  بأن  التنويه  يقتضي  2021م،  للعام  الثالث  للربع  المنشورة  المالية  القوائم  في  كما  لألصول 
الداعمة للقيمة العادلة لألصول التي تم استخدامها في تقييم كل من شركتي والء للتأمين وساب للتكافل على ضوئها، بنيت على ما قدمته 
كل شركة للمستشارين ذوي العالقة. وبالتالي إن أي إخفاء أو تظليل ألي من المعلومات التي تم اإلفصاح عنها يوثر جوهرياً على عملية 
المنشورة هي صحيحة وعادلة وتعكس الوضع  المالية  القوائم  التقييم والتعديالت ذات العالقة. إضافة إلى ذلك فقد تم االفتراض بأن 
المالي الصحيح للشركتين دون التدقيق بصحتها. ويجدر بالذكر بأن أي اختالف أو خطأ في القوائم المالية قد ال يعكس القيمة الحقيقية 
للشركتين. وتجدر اإلشارة إلى أنه يوجد خطر مستمر ينشأ بسبب إمكانية تغيُّر العوامل واالفتراضات التي بُني عليها التقييم وتحديد معامل 
المبادلة المتفق عليه في اتفاقية االندماج، ويعود ذلك إلى أنه منذ تاريخ 1443/07/23هـ )الموافق 2022/02/24م( )وهو تاريخ توقيع 
اتفاقية االندماج(، قامت كل من الشركتين بممارسة أعمالها التشغيلية المعتادة، وسوف تستمر ممارسة األعمال التشغيلية االعتيادية لكل 
من الشركتين حتى إتمام صفقة االندماج مما يجعل المركز المالي لكل من الشركتين عرضًة للتغيير. باإلضافة إلى ذلك فإن أي تغيُّرات في 
األوضاع السياسية و/أو االقتصادية و/أو غيرها من األوضاع التي قد تؤثر على الوضع المالي ألي من الشركتين، مما سيؤثر على تقييم كل 
من الشركتين. وبالتالي فإن معامل المبادلة المتفق عليه قد ال يعكس القيمة العادلة عند تاريخ إتمام صفقة االندماج، يرجى مراجعة القسم 

رقم 4-5 »تقييم شركة والء للتأمين وتقييم شركة ساب للتكافل« من هذا التعميم.

المخاطر المرتبطة بعملية التكامل بعد إتمام صفقة االندماج  2-1-3
تتطلّب صفقة االندماج وضع آلية واضحة وفريق عمل متفّرغ لضمان حسن التكامل بين كافة العناصر البشرية والمادية لكٍل من شركة والء 
للتأمين وشركة ساب للتكافل. حيث تم تشكيل فريق عمل مكون من مدراء تنفيذيين من قبل شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل للقيام 
بوضع خطة لتنظيم عملية دمج األعمال. يجدر بالذكر أنه بعد إتمام صفقة االندماج، سوف ينتج عن عملية التكامل الكثير من اإلجراءات 
والخطوات المتناسقة المطلوب تنفيذها بنجاح، وقد ال يكون هذا األمر متاحاً نظراً إلمكانية اختالف آليات وأساليب العمل المطّبقة من قبل 
كٍل من الشركتين. وفي حال عدم قدرة شركة والء للتأمين على التعامل مع آليات دمج األعمال وإدارتها بشكل فّعال، ستتأثر أعمال وإنتاجية 
الشركة الدامجة عند إتمام صفقة االندماج وسيؤدي ذلك إلى عدم تحقيق المنافع المتوقعة من صفقة االندماج، وبالتالي التأثير سلباً على 
أعمال الشركة الدامجة وأرباحها وتكاليفها وصافي دخلها وموجوداتها والتزاماتها وتوقعاتها المستقبلية وعلى النتائج المالية الموحدة ونتائج 

العمليات بعد إتمام صفقة االندماج.

في اإلطار ذاته، تجدر اإلشارة إلى أنه تم تأسيس شركة ساب للتكافل كفرع تابع لبنك السعودي البريطاني، وذلك حتى تاريخ فصلها وتسجيلها 
كشركة مستقلة بموجب السجل التجاري الرئيسي رقم )1010234032( الصادر بتاريخ 1428/05/20هـ )الموافق 2007/06/06م(، وعليه 
إن شركة ساب للتكافل، ال تزال كما في تاريخ هذا التعميم، تعتمد إلى حد كبير من حيث عملياتها على خدمات الدعم المقدمة لها من بنك 

السعودي البريطاني ال سيما بموجب االتفاقيات التالية: 

البريطاني  	 السعودي  البنك  به  يقوم  الذي  البريطاني  السعودي  والبنك  للتكافل  بين شركة ساب  الموقعة  اتفاقية اإليجار 
بموجبه بتأجير أحد مكاتبها لشركة ساب للتكافل بغية استخدامه كمركز رئيسي لها. 

اتفاقية إسناد الخدمات المتعلقة بأمن المعلومات الذي يقوم البنك السعودي البريطاني بتأمين خدمات األمن السيبراني  	
لشركة ساب للتكافل، 

لشركة ساب  	 الفنية  الدعم  من خدمات  عدد  بتقديم  البريطاني  السعودي  البنك  التقنية حيث ستقوم  الخدمات  اتفاقية 
للتكافل، 

اتفاقية التأمين البنكي، 	
اتفاقية تبادل معلومات العمالء المشتركين البنك السعودي البريطاني وشركة ساب للتكافل.  	

بالتالي ينبغي على الشركة الدامجة أن تحرص على انتقال هذه الخدمات من خالل اإلبقاء على االتفاقيات المشار إليها أعاله أو من خالل 
استبدالها بالشكل الذي يؤمن التكامل في األعمال. إن عجز الشركة الدامجة عن استبدال الخدمات المقدمة لشركة ساب للتكافل من البنك 
السعودي البريطاني بموجب االتفاقيات المشار إليها أعاله قد يؤثر سلباً على العمليات واألعمال المنتقلة إليها من شركة ساب للتكافل بعد 
إتمام صفقة االندماج مما قد يشكل عائقاً على تكامل وتوحيد أعمال الشركة الدامجة بأعمال الشركة المندمجة. في هذا اإلطار أيضاً 
ينبغي اإلشارة إلى أن التعامالت القائمة بين الطرفين بموجب اتفاقية التأمين البنكي هي غير حصرية بحيث يجوز لشركة ساب للتكافل 
إبرام اتفاقية التأمين البنكي مع بنك واحد أو أكثر، كما يحّق لبنك السعودي البريطاني توقيع اتفاقية مماثلة مع شركة تأمين واحدة أو أكثر. 
وكما يجدر بالذكر، بإن اتفاقية التأمين البنكي ال تلزم البنك السعودي البريطاني بحد أدنى من المبيعات أو النتائج التي يلتزم تحقيقها، 
وفي حال انخفضت المبيعات المرتبطة باتفاقية التأمين البنكي، سيؤثر سلباً على أعمال الشركة الدامجة وأرباحها وتكاليفها وصافي دخلها 

وموجوداتها والتزاماتها وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المرتبطة بتأثير اإلعالن عن صفقة االندماج على أعمال الشركتين 2-1-4
قد يؤّدي اإلعالن عن صفقة االندماج إلى )أ( تحول تركيز إدارة شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل إلى العمل على إتمام صفقة االندماج 
األمر الذي قد يؤّثر على مستوى الخدمة المقدمة للعمالء الحاليين أو المحتملين للشركتين مّما قد يدفعهم إلى عدم التعامل مع الشركتين، 
)ب( نشوء خوف وعدم استقرار لدى الموظفين والمدراء األساسيين في الشركتين من ناحية إمكانية فقدانهم لوظائفهم بعد إتمام صفقة 
االندماج. إن عدم قدرة الشركتين على التعامل مع هذه االنعكاسات المحتملة وإدارتها بشكل فعال سيؤدي إلى التأثير السلبي على أعمال 

الشركتين وعلى إنتاجيتهما ونتائجهما المالية.

المخاطر المرتبطة بصفقة االندماج أو تأخرها بسبب اإلجراءات المتصلة بفترة اعتراض  2-1-5
الدائنين

يُشترط إلتمام صفقة االندماج انقضاء فترة اعتراض الدائنين المشار إليها في المادة 193 من نظام الشركات وتسوية أي اعتراضات مقدمة 
خاللها وفق أحكام نظام الشركات، حيث يحق لدائني شركة ساب للتكافل االعتراض على صفقة االندماج خالل مدة 30 يوماً من تاريخ 
نشر الموافقة على قرارات صفقة االندماج لكل من الشركتين. وفي حال وجود اعتراض من أي من الدائنين فسيتم إيقاف صفقة االندماج 
إلى أن يتنازل الدائن عن معارضته أو تفي شركة ساب للتكافل بالدين إن كان حاالً أو تقّدم ضماناً كافياً للوفاء بالدين إذا كان الدين آجاًل، 

ولمعلومات أكثر عن فترة اعتراض الدائنين يرجى مراجعة القسم رقم )6-3-3( من هذا التعميم. 

وفي حال تأخر إتمام صفقة االندماج بسبب فترة اعتراض الدائنين وإجراءات التعامل مع الديون المحتملة، سيؤدي إلى عدم تحقق المنافع 
المرجوة من صفقة االندماج أو تأخر تحققها أو يؤدي إلى زيادة التكاليف المرتبطة بصفقة االندماج، وبالتالي التأثير سلباً على أعمال شركة 
والء للتأمين وأرباحها وتكاليفها وصافي دخلها وموجوداتها والتزاماتها وتوقعاتها المستقبلية وعلى النتائج المالية الموحدة ونتائج العمليات 

بعد إتمام صفقة االندماج.

المخاطر المرتبطة باختالف رغبة الشركة الدامجة في التعرض للمخاطر 2-1-6
من المحتمل أن تختلف رغبة الشركة الدامجة في التعرض للمخاطر عن رغبة شركة والء للتأمين أو شركة ساب للتكافل الحالية في التعرض 
للمخاطر، حيث أن تلك المخاطر يتم تقييمها من قبل قسم إدارة المخاطر لكل شركة بشكل مستقل ومن الممكن أن تؤدي صفقة االندماج 
إلى اختالف توجه الشركة الدامجة فيما يختص في التعرض للمخاطر )تدني أو زيادة رغبة التعرض للمخاطر( وذلك فيما يتعلق باستهداف 
فئات معينة من العمالء أو السياسة العامة في التعامل مع العمالء كما في إدارة المحافظ االستثمارية وسياسة االستثمارات في فئة من 
الفئات مما يؤدي إلى تقليل الخدمات والمنتجات المقدمة لهم. بناًء عليه، وفي حال تدني رغبة الشركة الدامجة في التعرض للمخاطر، قد 
تقوم الشركة الدامجة بعدم تجديد وثائق التأمين مع بعض العمالء في بعض الفئات ممن ال يتوافقون مع نسبة التعرض للمخاطر المالئمة 
للشركة الدامجة في حينه أو تقليل االهتمام بهم. أو في حال زيادة رغبة الشركة الدامجة في التعرض للمخاطر قد تقوم الشركة الدامجة 
بتجديد أو تقديم وثائق تأمينية مع بعض العمالء عالي المخاطر مما يؤثر سلباً على أعمال الشركة الدامجة وأرباحها وتكاليفها وصافي 

دخلها وموجوداتها والتزاماتها وتوقعاتها المستقبلية. 

مقارنة  2-1-7 السوق  في  وارتفاعه  للتأمين  والء  شركة  سهم  بسعر  المتعلقة  المخاطر 
بالتقييم المتفق عليه

بحسب اتفاقية االندماج، تم االتفاق بين كل من شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل على معامل المبادلة التي يحدد عدد األسهم التي 
سيحصل عليها مساهمي شركة ساب للتكافل في الشركة الدامجة عند نفاذ صفقة االندماج، وتم تحديد معامل مبادلة األسهم كالتالي، 
)0.6005476176470590( سهم في شركة والء للتأمين مقابل كل سهم مملوك في شركة ساب للتكافل. تم تحديد القيمة اإلجمالية للعوض 
بحسب سعر اإلغالق لسهم شركة والء للتأمين البالغ )17.90( ريال سعودي كما في تاريخ )1443/07/22هـ( )الموافق 2022/02/23م( 
)وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية االندماج( مبلغ وقدره )365,493,280( ريال سعودي )ولمزيد من التفاصيل حول عملية التقييم، 
يرجى مراجعة القسم رقم 4-5 »تقييم شركة والء للتأمين وتقييم شركة ساب للتكافل« من هذا التعميم(. تجدر اإلشارة إلى أنه بعد تحديد 
سعر اإلغالق لسهم شركة والء للتأمين )وهو سعر اإلغالق ألخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية االندماج( الموضح أعاله، تم استكمال 
إجراءات صفقة االندماج األخرى )مثل استكمال إجراءات تجهيز المستندات المطلوبة من قبل الجهات الحكومية للحصول على الموافقات 
الالزمة، والبدء في مراجعة المستندات من قبل الجهات الحكومية ذات العالقة، وغيرها من المتطلبات االعتيادية لجميع عمليات االندماج 
واالستحواذ التي تتم عن طريق إصدار أسهم جديدة(. خالل تلك الفترة ما بين سعر اإلغالق للسهم ألخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية 
االندماج واستكمال اإلجراءات المطلوبة الكتمال صفقة االندماج، شهد سعر سهم شركة والء للتأمين انخفاضاً في السوق المالية السعودية 
حيث بلغ سعر سهم شركة والء للتأمين كما في تاريخ 1444/01/16هـ )الموافق 2022/08/14م( )وهو آخر يوم تداول قبل نشر التعميم( 

مبلغ وقدره )15.72( )أي انخفاض قدرها )12.2٪( عن سعر سهم شركة والء للتأمين بآخر يوم تداول سبق إبرام اتفاقية االندماج(.

تجدر اإلشارة إلى أن سعر سهم شركة والء للتأمين عرضة للزيادة أو االنخفاض حتى تاريخ اكتمال صفقة االندماج )أي التاريخ الذي تتم فيه 
إصدار األسهم الجديدة لصالح مساهمي شركة ساب للتكافل في الشركة الدامجة عند نفاذ صفقة االندماج(، ولم تنص اتفاقية االندماج 
على أنه سوف يتم تغيير عدد األسهم الجديدة بناء على تغيير سعر سهم شركة والء للتأمين، كونه تم اعتماد تقييم شركة والء للتأمين وتقييم 
شركة ساب للتكافل كما في اتفاقية االندماج الموقعة بتاريخ 1443/07/23هـ )الموافق 2022/02/24م( )االتفاق النهائي للمضي قدماً في 
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صفقة االندماج( ولم يتم استخدام سعر سهم شركة والء للتأمين وسعر سهم شركة ساب للتكافل خالل عملية التقييم. وبالتالي فإن عدم 
استخدام سعر سهم شركة والء للتأمين خالل عملية التقييم وتحديد معامل المبادلة، سيؤدي ذلك إلى تقسيم أرباح الشركة الدامجة على 
عدد أكبر من األسهم، وسيؤدي ذلك انخفاض ربحية كل سهم لمساهمي شركة والء للتأمين بسبب تقسيم األرباح على عدد أسهم أكثر بعد 

إتمام صفقة االندماج، مما سيؤثر سلباً على سعر سهم الشركة الدامجة.

المخاطر المتعلقة برأي المستشار المالي المقدم لشركة والء للتأمين 2-1-8
للتأمين  المالي لشركة والء  من المستشار  بتاريخ 1443/07/23هـ )الموافق 2022/02/24م( رأياً  للتأمين  إدارة شركة والء  تلقى مجلس 
)»الجزيرة كابيتال«( يفيد بأن المستشار المالي لشركة والء للتأمين )»الجزيرة كابيتال«( يرى أن معامل المبادلة عادل بالنسبة لشركة والء 
للتأمين من وجهة نظر مالية كما في تاريخ تقديم الرأي، وذلك وفقاً للعوامل واالفتراضات الموضحة في الرأي، ولم يتحقق المستشار المالي 
لشركة والء للتأمين )»الجزيرة كابيتال«( بشكل مستقل من صحة ودقة هذه المعلومات والبيانات، وبالتالي ال يمكن ضمان صحتها أو دقتها، 
والتي بنى عليها رأي المستشار المالي لشركة والء للتأمين )»الجزيرة كابيتال«( حيال تقييم صفقة االندماج( ولمزيد من التفاصيل حول 
الرأي، الرجاء مراجعة الملحق رقم )3( من هذا التعميم(. وحيث أنه لن يتم تحديث الرأي المقدم من المستشار المالي لشركة والء للتأمين 
)»الجزيرة كابيتال«(، فإنه ال يوجد ما يضمن أن يكون للمستشار المالي لشركة والء للتأمين )»الجزيرة كابيتال«( نفس الرأي حول عدالة 
معامل المبادلة في تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة والء للتأمين الخاصة بصفقة االندماج، وذلك الحتمالية تغيير العوامل 
واالفتراضات التي بني عليها الرأي في تاريخ تقديمه أو لعدم صحة المعلومات والبيانات المقدمة للمستشار المالي لشركة والء للتأمين 
)»الجزيرة كابيتال«(، وبالتالي قد ال يعكس رأي المستشار المالي لشركة والء للتأمين القيمة العادلة لمعامل المبادلة بالنسبة لشركة والء 
للتأمين، مما قد يؤدي إلى إصدار عدد أسهم اكثر لصالح مساهمي شركة ساب للتكافل، وسيؤدي ذلك إلى تقسيم أرباح الشركة الدامجة 
على عدد أكبر من األسهم، وسيؤدي ذلك إلى انخفاض ربحية كل سهم لمساهمي شركة والء للتأمين بسبب تقسيم األرباح على عدد أسهم 

أكثر بعد إتمام صفقة االندماج، مما سيؤثر سلباً على سعر سهم الشركة الدامجة.

القوة  2-2 وانخفاض  الحاليين  المساهمين  ملكية  في  بالتغيير  المتعلقة  المخاطر 
التصويتية لألسهم

المخاطر المرتبطة بالتغير في ملكية المساهمين الحاليين وانخفاض القوة التصويتية  2-2-1
المصاحبة لذلك

ستتم صفقة االندماج من خالل عرض مبادلة أوراق مالية، حيث ستقوم شركة والء للتأمين بإصدار األسهم الجديدة لصالح مساهمي شركة 
ساب للتكافل مقابل نقل جميع موجودات شركة ساب للتكافل والتزاماتها إلى شركة والء للتأمين. تبعاً إلتمام صفقة االندماج، سوف تصبح 
نسبة ملكية مساهمي شركة ساب للتكافل في شركة والء للتأمين )24.01٪( وبالتزامن مع ذلك سوف تقل نسبة ملكية المساهمين الحاليين 
في شركة والء للتأمين إلى )75.99٪( بينما كانت تمثل ملكيتهم ما نسبته 100٪ قبل صفقة االندماج. بالتالي ستقل قدرتهم على التأثير 
في القرارات التي تتطلب موافقة مساهمي الشركة الدامجة بما فيها اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة الدامجة والقرارات االستراتيجية 

األخرى الهامة للشركة الدامجة، وباإلضافة إلى ذلك سوف تنخفض حصتهم من صافي أرباح الشركة الدامجة. 

المخاطر المرتبطة بتغير المساهمين الكبار في شركة والء للتأمين  2-2-2
عند إتمام صفقة االندماج ستبلغ ملكية مساهمي شركة ساب للتكافل من رأس مال شركة والء للتأمين بنسبة )24.01٪(، وسيمتلك البنك 
السعودي البريطاني بنسبة )15.60٪( من الشركة الدامجة. كما تجدر اإلشارة إلى أن شركة أميريكان اليف انشورانس لن تصبح من كبار 
إتمام صفقة االندماج حيث ستنخفض نسبة ملكيتها ما دون 5٪ وتحديداً سوف تصبح نسبة ملكيتها  للتأمين عند  مساهمي شركة والء 
)4.18٪( من الشركة الدامجة، وعليه لن تعود من كبار مساهمي شركة والء للتأمين. وكما تجدر اإلشارة إلى أن البنك العربي الوطني لن 
تصبح من كبار مساهمي شركة والء للتأمين عند إتمام صفقة االندماج حيث ستنخفض نسبة ملكيتها ما دون 5٪ وتحديداً سوف تصبح نسبة 
ملكيتها )4.17٪( من الشركة الدامجة، وعليه لن تعود من كبار مساهمي شركة والء للتأمين. عند إتمام صفقة االندماج، سيصبح البنك 
السعودي البريطاني المساهم الكبير الوحيد في الشركة الدامجة كما في تاريخ هذا التعميم، مما يعني بأن جميع المساهمين الكبار الحاليين 
في شركة والء لن يصبحوا من كبار مساهمي الشركة الدامجة. بالتالي، إن صفقة االندماج ستؤدي إلى انخفاض نسبة ملكية المساهمين 
الحاليين في شركة والء للتأمين، وسيصبح البنك السعودي البريطاني المساهم الكبير الوحيد الذي يمثل أكبر عدد من األصوات مما يسمح 
له بالتأثير على قرارات بنود الجمعية العامة العادية و الجمعية العامة غير العادية لشركة والء للتأمين بما في ذلك قرارات زيادة رأس المال 
وتخفيضه واندماجها مع شركة أخرى وتعيين مراجعي الحسابات للشركة الدامجة والمصادقة على قوائمها المالية وتعيين أعضاء مجلس 

إدارة شركة الدامجة.
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المخاطر المرتبطة بالتذبذبات المحتملة في سعر سهم شركة والء للتأمين حتى إتمام  2-2-3
صفقة االندماج

قد يتعرض سعر سهم شركة والء للتأمين لدرجة كبيرة من التذبذب حتى إتمام صفقة االندماج، نتيجة لإلعالن عن صفقة االندماج، أو 
استكمال إجراءات صفقة االندماج األخرى، على سبيل المثال ال الحصر، كفترة اعتراض الدائنين. خالل تلك الفترة ما بين موافقة الجمعية 
العامة غير العادية لكل من شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل –كل على حدى- على صفقة االندماج واستكمال اإلجراءات المطلوبة 
المتبقية الكتمال صفقة االندماج، قد يتعرض سعر سهم شركة والء للتأمين لدرجة كبيرة من التذبذب. وتجدر اإلشارة إلى أن سعر سهم 
شركة والء للتأمين عرضة للزيادة أو االنخفاض حتى تاريخ اكتمال صفقة االندماج، وتبعاً لذلك، فقد يختلف سعر سهم شركة والء للتأمين 
وقت إتمام صفقة االندماج بشكل كبير عن سعره في وقت نشر هذا التعميم، مما سيؤثر ذلك على القيمة السوقية ألسهم شركة والء للتأمين.

المخاطر المرتبطة ببيع عدد كبير من األسهم 2-2-4
إن بيع عدد كبير من األسهم في الشركة الدامجة بعد زيادة رأس المال ال سيما من قبل كبار المساهمين في شركة ساب للتكافل )وباألخص 
األسهم التي سوف تصدر لصالح البنك السعودي البريطاني بنسبة )15.60٪( من رأسمال الشركة الدامجة( في السوق المالية السعودية 
بعد إتمام صفقة االندماج أو توقع مثل هذه العملية، سيؤثر سلبا على سعر سهم الشركة الدامجة في السوق المالية السعودية حيث ال يوجد 
ضمان باحتفاظ هؤالء المساهمين بأسهمهم في الشركة الدامجة. وكما يجدر بالذكر، بأن يجب على البنك السعودي البريطاني الحصول 
علـى موافقـة البنـك المركـزي السعودي والجهات التنظيمية األخرى ذات العالقة فيمـا يتعلـق بتصـرف باألسهم التي سوف تصدر لصالحه.

المخاطر المرتبطة بأنماط تداول أسهم شركة والء للتأمين الحالية والسابقة وبالتداول  2-2-5
 على األداء السابق لسهم شركة والء للتأمين

ً
اعتمادا

ينبغي التنبه إلى أن األداء السابق لسهم شركة والء للتأمين هو أداء مستقل ويختلف عن أداء سهم شركة والء للتأمين بعد إتمام صفقة 
االندماج )وقد ال يشبه بأي شكل من األشكال(. كما تجدر اإلشارة إلى أن قاعدة المساهمين لشركة والء للتأمين بعد إتمام صفقة االندماج 
ستختلف عن قاعدة مساهميها قبل إتمام صفقة االندماج، مما سينتج عنه اختالف في أنماط تداول األسهم مقارنة بأنماط التداول قبل 

إتمام صفقة االندماج، مما سيؤثر ذلك على سعر سهم شركة والء للتأمين.

المخاطر المرتبطة بانخفاض ربحية السهم نتيجة صفقة االندماج 2-2-6
تعتمد األرباح المستقبلية للسهم في شركة والء للتأمين على عدة عوامل من بينها ربحية شركة والء للتأمين وتمّكنها من المحافظة على 
العامة. يجدر  االقتصادية  لديها، واألوضاع  االئتمانية  والقوة  للتوزيع  القابلة  واحتياطاتها  الرأسمالية  واالحتياجات  الجيد  المالي  مركزها 
بالذكر أنه قد أظهرت القوائم المالية االفتراضية أن زيادة رأس مال شركة والء للتأمين لغرض دمج شركة ساب للتكافل في شركة والء 
للتأمين ونقل موجودات والتزامات شركة ساب للتكافل إلى شركة والء للتأمين، تؤدي إلى انخفاض ربحية السهم بمجرد االندماج حيث بلغت 
ربحية سهم شركة والء للتأمين 0.82 ريال سعودي في العام 2020م، وبلغت ربحية سهم الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة االندماج 0.24 
ريال سعودي كما في القوائم االفتراضية الموحدة لعام 2020م. إضافة إلى ذلك، قد ال يتم تحقيق القيمة المرجوة من صفقة االندماج 
)الموضحة في القسم رقم 4-2-2 »دوافع صفقة االندماج واآلثار المترتبة على شركة والء للتأمين« من هذا التعميم(، مما قد يؤدي إلى 
انخفاض ربحية السهم في المستقبل، كما ستوزع أرباح الشركة الدامجة على عدد أكبر من األسهم القائمة، وذلك نتيجة لزيادة رأس مال 

شركة والء للتأمين عن طريق إصدار أسهم العوض لصالح مساهمي شركة ساب للتكافل.
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المخاطر القانونية المرتبطة بشركة ساب للتكافل  2-3

لتلك  2-3-1 الحوكمة  ومتطلبات  العالقة  ذوي  أطــراف  مع  بالتعامالت  المرتبطة  المخاطر 
التعامالت

أظهر تقرير الفحص النافي للجهالة القانوني أن شركة ساب للتكافل وقعت على عدد من االتفاقيات مع أطراف ذوي العالقة، السيما مع 
البنك السعودي البريطاني )الذي يعد من األطراف ذوي العالقة عماًل بأحكام المادتين 42 و43 من الئحة حوكمة الشركات التي اعتبرت 
كبار المساهمين من األطراف ذوي العالقة( وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية وهي بدورها من األطراف ذوي العالقة لتمتعها 
بسلطة التأثير على قرارات شركة ساب للتكافل بشكل غير مباشر نظراً لكونها شركة تابعة للبنك السعودي البريطاني. بالتالي إن جميع 
االتفاقيات الموقعة مع البنك السعودي البريطاني وشركة إتش إس بي. سي العربية السعودية تخضع لشروط اإلفصاح عن التضارب في 
المصالح والى شرط الترخيص المسبق من الجمعية العامة للمساهمين مع امتناع الطرف المعني )أي عضو مجلس اإلدارة أو المساهم( 
بتضارب المصالح، عن التصويت على القرارات المتعلقة بالعقود الموقعة فيما بينه وبين شركة ساب للتكافل. اشتملت تعامالت شركة ساب 
للتكافل مع البنك السعودي البريطاني على اتفاقية التأمين البنكي )المجددة تلقائياً ما لم يتم فسخها من قبل أحد طرفيها والتي ال تزال 
سارية كما بتاريخ هذا التعميم(، وعقد إيجار مركز شركة ساب للتكافل الكائن في مدينة الرياض حي الملز شارع الستين )الساري المفعول 
حتى تاريخ 1444/06/07هـ )الموافق 2022/12/31م( على أن تجدد تلقائياً ما لم يتم فسخها من قبل أحد طرفيها(، واتفاقيات إسناد 
الخدمات المتعلقة بتقنية المعلومات )المجددة تلقائياً ما لم يتم فسخها من قبل أحد طرفيها والتي ال تزال سارية كما بتاريخ هذا التعميم(، 
باإلضافة الى عدد من بوالص التأمين الداخلة ضمن إطار خدمات التأمين االعتيادية التي تقدمها شركة ساب للتكافل. أما تعامالت شركة 
ساب للتكافل مع شركة إتش إس بي سي العربية السعودية التي تسنى للمستشار القانوني لشركة والء للتأمين االطالع عليها، فهي عبارة عن 
اتفاقية إدارة استثمارات وبوليصة تأمين تدخل ضمن إطار خدمات التأمين التي تقدمها شركة ساب للتكافل. وقد تبين للمستشار القانوني 
لشركة والء للتأمين، على ضوء إفادة شركة ساب للتكافل وبحسب محاضر اجتماعات الجمعية العامة التي اطلع عليها االخير، أن الجمعية 
العامة لشركة ساب للتكافل قامت بالمصادقة على كافة تعامالت شركة ساب للتكافل مع األطراف ذوي العالقة المشار إليها في اجتماعات 
الجمعية العامة المعقودة في 2019/05/13م و2020/10/15م و2021/06/24م، باستثناء اتفاقيتي اإليجار والتأمين البنكي المشار إليهما 
أعاله، وإن اتفاقيتي اإليجار والتأمين البنكي المشار إليهما أعاله هي من االلتزامات المستمرة التي سوف تنتقل الى الشركة الدامجة بعد 

إتمام صفقة اإلندماج ما لم يتم فسخها صراحًة. 

وإن إخالل إدارة شركة ساب للتكافل عن اإلفصاح عن كامل التعامالت القائمة مع األطراف ذوي العالقة واالستحصال على مصادقة الجمعية 
العامة عليها يشكل مخالفة ألحكام نظام الشركات ونظام حوكمة الشركات المدرجة وأحكام نظام حوكمة شركات التأمين، ال سيما أحكام 
تضارب المصالح، مما قد يعرض شركة ساب للتكافل الى إجراء أو أكثر من اإلجراءات اآلتية: تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لشركة 
ساب للتكافل في إدارة أعماله، و/أو إيقاف أي عضو من أعضاء مجلس إدارة شركة ساب للتكافل أو أي من موظفيها تثبت مسؤوليته عن 
المخالفة، و/أو منع شركة ساب للتكافل من قبول مكتتبين أو مستثمرين أو مشتركين جدد في أي من أنشطتها التأمينية أو الحد من في 
حال ما تبين للبنك المركزي السعودي أن أيَاً من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين قد خالفت أحكام نظام مراقبة شركات التأمين 

التعاوني أو الئحته التنفيذية أو أتبعت سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. 

وفي حال إتمام صفقة االندماج، فإن الشركة الدامجة ستصبح مسؤولة أمام كافة الجهات النظامية و/أو أي طرف آخر فيما يتعلق بأي 
مخالفات ارتكبتها شركة ساب للتكافل قبل صفقة االندماج والتي تتضمن التعامالت مع أطراف ذات عالقة دون موافقة الجمعية العامة 
العادية للمساهمين و/أو مصادقة مجلس اإلدارة. ويجب على الشركة الدامجة االلتزام بأنظمة ولوائح حوكمة الشركات. وكما تجدر اإلشارة 
إلى أنه في حال لم تتم التعامالت واالتفاقيات مع األطراف ذوي العالقة في المستقبل على أسس تجارية بحتة تراعي مصالح الشركة 
الدامجة، أو لم يتم الموافقة على بعض و/أو كل هذه التعامالت واالتفاقيات من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين في الشركة الدامجة، 
سوف تصبح الشركة الدامجة مسؤولة عن دفع أي غرامات و/أو تعويضات قد تنشأ جراء تلك المخالفات المرتكبة من شركة ساب للتكافل 
قبل صفقة االندماج و/أو المخالفات التي يتم ارتكابها بعد صفقة االندماج، وفي حال حدث ذلك سينتج أثر سلبي على أعمال الشركة 

الدامجة ووضعها المالي ونتائجها بعد إتمام صفقة االندماج. 

المخاطر المرتبطة بااللتزام بأنظمة البنك المركزي السعودي 2-3-2
إن الئحة اإلسناد الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين وأصحاب المهن الحرة الصادرة من االدارة العامة للرقابة على شركات التأمين 
في البنك المركزي السعودي، تستوجب االستحصال على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي قبل إقدام شركات التأمين على التوقيع 
على العقود التي تتناول إسناداً للمهام الجوهرية. في هذا الصدد، وعلى ضوء الزيارة التفتيشية الالحقة التي أجراها ممثلي البنك المركزي 
السعودي على شركة ساب للتكافل، تم توجيه خطاب لشركة ساب للتكافل بتاريخ 1441/11/30هـ )الموافق 2020/07/21م( من البنك 
المركزي السعودي تضمن تعداداً لعدد من المخالفات، نذكر منها على سبيل التعداد: عدم التزام مجلس إدارة شركة ساب للتكافل في تحديد 
استراتيجية وآلية استقطاب وتعيين الموظفين القياديين والتنفيذيين، عوضاً عن اعتماد شركة ساب للتكافل على بنك السعودي البريطاني 
في ذلك. وجود اتفاقية بين شركة ساب للتكافل والبنك السعودي البريطاني تتضمن عدد من الخدمات الفنية وغير الفنية لشركة ساب 
للتكافل والتي تقضي بإسناد عدد من المهام الجوهرية لبنك السعودي البريطاني، دون الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي 

المسبقة. 
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تقنية  بمخاطر  المتعلقة  الخدمات  إسناد  اتفاقية  ومنها  الخدمات  مقدمي  مع  االتفاقيات  من  عدد  على  للتكافل  ساب  وقعت شركة  وقد 
المعلومات الموقعة مع البنك السعودي البريطاني دون الحصول على عدم ممانعة من قبل البنك المركزي السعودي، وخالل مرحلة الفحص 
النافي للجهالة القانوني ذكرت شركة ساب للتكافل أن االتفاقية المنوه عنها ال تنطوي على إسناد للمهام الجوهرية وبالتالي ال تستوجب 
الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي، إنما ال يوجد ما يثبت صحة ذلك قانونياً نظراً ألن الخدمات المتعلقة بأمن تقنية 
التأمين  وإعادة  التأمين  الخاصة بشركات  اإلسناد  الملحق لالئحة  ز( من   -45( البند  )بحسب  الجوهرية  الخدمات  تعتبر من  المعلومات 
وأصحاب المهن الحرة( التي ال يجوز لشركات التأمين إسنادها لطرف ثالث إال بعد االستحصال على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي 

عماًل بأحكام البند 35 من القسم )ج( من الئحة اإلسناد المشار إليها. 

فضاًل عن االتفاقيات الموقعة مع البنك السعودي البريطاني، وقعت شركة ساب للتكافل على اتفاقيات تنفيذ برامج تدريبية مع كل من شركة 
مركز الجونة للتدريب وشركة الموجز للتعليم والتدريب وشركة مصادر اإلبداع للتدريب دون أن تستحصل على عدم ممانعة البنك المركزي 
السعودي حيال أي من هذه االتفاقيات، وقد أفادت شركة ساب للتكافل بأن االتفاقيات المنوه عنها ال تعتبر إسناداً لمهام الجوهرية. في هذا 
الصدد، تجدر اإلشارة الى أن خدمات تدريب الموظفين هي من األمثلة عن ترتيبات إسناد المهام الجوهرية الملحوظة في الملحق لالئحة 
اإلسناد )تحديداً في الفقرة )ح( منها(. كما تجدر اإلشارة الى أن االتفاقيات المشار إليها لم تتضمن عدد من البنود التي نصت الئحة اإلسناد 
على وجوب إضافتها في االتفاقيات التي تشتمل على ترتيبات إسناد جوهري، بما في ذلك سرية وخصوصية وأمن المعلومات، التزامات 
الطرف الثالث في حال التعاقد من الباطن، التزام الطرف الثالث بإعادة أو إتالف جميع البيانات عند انتهاء الترتيب وغيرها من البنود. مما 

قد يشكل خرقاً لالئحة اإلسناد ويؤدي بالتالي الى فرض الغرامات و/أو اتخاذ اإلجراءات بحق شركة ساب للتكافل. 

تبين من تقرير الفحص النافي للجهالة القانوني أن كافة االتفاقيات المشار إليها أعاله ال تزال سارية المفعول وسوف تنتقل بالتالي الى 
الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة االندماج ما لم يقرر مجلس إدارة الشركة الدامجة إنهائها، مما قد يعرض الشركة الدامجة للعقوبات المنوه 
عنها في حال عدم تصحيح المخالفات ومما قد يؤدي بالتالي الى تأثير جوهري سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج 

عملياتها وربحية سهمها وتوقعاتها المستقبلية. 

وعليه، وفي حال اعتبر البنك المركزي السعودي أن جميع أو أي من االتفاقيات المشار إليها أعاله هي بالفعل خاضعة لالئحة اإلسناد و 
أن توقيعها و/أو تجديديها يخضع بالتالي لشرط عدم ممانعة البنك المركزي السعودي، قد تتعرض الشركة الدامجة الى العقوبات و/أو 
الى اتخاذ اإلجراءات بحقها من قبل البنك المركزي السعودي بما في ذلك إيقاف أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة و/أو أي من موظفي 
الشركة الدامجة الثابتة مسؤوليتهم عن المخالفة، و/أو منع الشركة الدامجة من قبول مكتتبين أو مستثمرين أو مشتركين جدد في أي من 
أنشطتها التأمينية أ و/أو الحد من ذلك أو إلزام الشركة الدامجة باتخاذ أي خطوات أخرى ضرورية، و/أو حل الشركة الدامجة في حال 

عدم تصحيحها للمخالفات وفرض العقوبات المالية عليها التي ال تزيد قيمتها عن المليون ريال سعودي. 

فضاًل عن كل ما سبق، قام البنك المركزي السعودي، على ضوء الزيارة التفتيشية التي أجراها ممثليه، بتوجيه خطاباً لشركة ساب للتكافل 
بتاريخ 1441/06/15هـ )الموافق 2020/02/09م(، يتضمن عدد من المالحظات المتعلقة بمخالفة شركة ساب للتكافل لقواعد االمتثال 
الموضوعة بموجب أنظمة ولوائح البنك المركزي السعودي المرعية اإلجراء وعلى ضوء الزيارة التفتيشية الالحقة التي أجراها ممثلي البنك 
المركزي السعودي لشركة ساب للتكافل، تم توجيه خطاب لشركة ساب للتكافل بتاريخ 1441/11/30هـ )الموافق 2020/07/21م(، تضمن 
تعداداً لمخالفات إضافية يذكر منها على سبيل التعداد: عدم تقديم ما يثبت توفر إجراءات فعالة لتطبيق الرقابة على األنشطة واألصول 
االستثمارية ومتابعتها وإدارتها والتحقق من الحدود االستثمارية داخل وخارج المملكة، وعدم وجود عدد كافي من الموظفين ألداء المهام 
في شركة  الوظيفي  التسرب  نسبة  ارتفاع  و  االستثمار،  الداخلية،  المراجعة  المخاطر،  إدارة  االلتزام،  المعلومات،  تقنية  المالية،  التالية: 
ساب للتكافل، وعدم تقديم شركة ساب للتكافل لما ما يثبت وجود خطة طوارئ للمهام التي يتم إسنادها لطرف ثالث بحيث توضح الخطة 
اإلجراءات التي يتعين على شركة ساب للتكافل إتباعها في حال حدوث إنهاء مفاجئ ألي ترتيب إسناد أو عدم قدرة الطرف الثالث على 

الوفاء بالتزاماته ألي سبب بموجب اتفاقية إسناد المهام. 

كما أن خطاب البك المركزي السعودي المشار إليه أعاله والموجه لشركة ساب للتكافل بتاريخ 1441/11/30هـ )الموافق 2020/07/21م(، 
تضمن تعداداً لمخالفات إضافية، بما فيها عدم وجود خطة إحالل وتعاقب وظيفي محدثة ومعتمدة، عدم وجود خطة للحفاظ على الموارد 
الهيكل  القيادية حسب  المناصب  الشواغر في  والفنية. وجود عدد من  القيادية  المناصب  ارتفاع عدد االستقاالت في  لمواجهة  البشرية 
التنظيمي لشركة ساب للتكافل، لعدم وجود بيان قابلية المخاطر معتمد ومحدث من قبل شركة ساب للتكافل، إضافة إلى عدم ربطه مع 
مخاطر استراتيجية شركة ساب للتكافل للعام 2020م. عدم التزام إدارة المخاطر بالجدول الزمني لمعالجة المخاطر المرصودة، حيث لوحظ 

وجود عدد من المخاطر التي ال تزال معلقة منذ عام 2017م. 

باإلضافة لكل ما سبق، تبين على ضوء خطاب المدقق المالي الخارجي لشركة ساب للتكافل، أن شركة ساب للتكافل غير ملتزمة بأحكام 
المادة )40( من الالئحة التنفيذي لنظام مراقبة شركات التأمين التي تفرض على شركات التأمين االلتزام بإعادة تأمين ما نسبته )٪30 
من مجموع أقساط التأمين على األقل داخل المملكة عند إعادة التأمين، وإذا تعذر ذلك، يجب على شركة ساب للتكافل أخذ موافقة البنك 
المركزي السعودي الذي يعود له في هذه الحالة أن يلزم شركة ساب للتكافل بأن تعيد التأمين على جزء من عمليات التأمين المباشر التي 

تكتتب فيها بالمملكة لدى شركة أو شركات إعادة التأمين المحلية داخل المملكة أو خارجها وفقاً لوضع سوق التأمين. 
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من ناحية أخرى، إن شركة ساب للتكافل ملزمة بموجب المادة 14 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والمادة 58 من الالئحة التنفيذية 
لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بتكوين الوديعة النظامية. طلب المستشار القانوني لشركة والء للتأمين من شركة ساب للتكافل تزويده 
بنسخة من شهادة الوديعة النظامية، ولكنها أفادت بأن هذه الشهادة غير متوفرة. مع العلم بأنه تبين من قوائم المالية لشركة ساب للتكافل 
للعام 2020م بأنه يوجد وديعة نظامية بمبلغ 34,000,000 تغطي 10٪ من رأس مال شركة ساب للتكافل. في حال تخلفت شركة ساب للتكافل 
عن تكوين الوديعة النظامية، فإنها تعد مخالفة ألحكام المادة 14 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والمادة 58 من الالئحة التنفيذية 
لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، لذا ينبغي على مجلس إدارة الشركة الدامجة التأكد عن سبب عدم توافر شهادة تكوين الوديعة 

النظامية على الرغم من ظهورها في القوائم المالية لشركة ساب للتكافل للعام 2020م.

إن أي خلل في تصحيح القصور المشار إليها أعاله قد يؤدي الى تحميل الشركة الدامجة أية مخالفات و/أو العقوبات التي يفرضها البنك 
المركزي السعودي وتتلخص تلك المخالفات و/أو العقوبات بحسب أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، بالمادة )19( حيث يحق 
للبنك المركزي السعودي إذا تبين له أن أيا من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين قد خالفت أحكام مراقبة شركات التأمين التعاوني 
أو الئحته التنفيذية أو اتبعت سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتها الوفاء بالتزاماتها، أن يتخذ إجراًء أو أكثر من اإلجراءات 
اآلتية )1( تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لشركة التأمين في إدارة أعمالها، )2( إيقاف أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من 
موظفي شركة التأمين تثبت مسؤوليته عن المخالفة، )3( منع شركة التأمين من قبول مكتتبين أو مستثمرين أو مشتركين جدد في أي من 

أنشطتها التأمينية أو الحد من ذلك، )4( إلزام شركة التأمين باتخاذ أي خطوات أخرى تراها ضرورية.

المخاطر المرتبطة بعدم الحصول على عدم الممانعة من قبل البنك المركزي السعودي  2-3-3
لعدد من االتفاقيات 

وقعت شركة ساب للتكافل على عدد من االتفاقيات مع مقدمي الخدمات ومنها اتفاقية إسناد الخدمات المتعلقة بمخاطر تقنية المعلومات 
الموقعة مع البنك السعودي البريطاني دون االستحصال على عدم ممانعة من قبل البنك المركزي السعودي، وخالل مرحلة الفحص النافي 
للجهالة القانوني ذكرت شركة ساب للتكافل أن االتفاقية المنوه عنها ال تنطوي على إسناد للمهام الجوهرية وبالتالي ال تستوجب الحصول 
على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي، إنما ال يوجد ما يثبت صحة ذلك قانونياً نظراً ألن الخدمات المتعلقة بأمن تقنية المعلومات 
تعتبر من الخدمات الجوهرية )بحسب البند )45- ز( من الملحق لالئحة اإلسناد الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين وأصحاب المهن 
الحرة( التي ال يجوز لشركات التأمين إسنادها لطرف ثالث إال بعد االستحصال على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي عماًل بأحكام 
البند 35 من القسم )ج( من الئحة اإلسناد المشار إليها. كما أن الخطاب الموجه من البنك المركزي السعودي الى شركة ساب للتكافل بتاريخ 
1441/11/30هـ )الموافق 2020/07/21م( أفاد بأن شركة ساب للتكافل وقعت على اتفاقية تقديم الخدمات الفنية مع البنك السعودي 
البريطاني، تشتمل على تقديم خدمات جوهرية بالمعنى المحدد في الئحة اإلسناد المشار إليها أعاله، وعليه إن هذه االتفاقية تستوجب 
االستحصال على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي، ولكن شركة ساب للتكافل لم تبادر الى االستحصال عليه حتى تاريخ هذا التعميم. 

فضاًل عن االتفاقيات الموقعة مع البنك السعودي البريطاني، وقعت شركة ساب للتكافل على اتفاقيات تنفيذ برامج تدريبية مع كل من شركة 
مركز الجونة للتدريب وشركة الموجز للتعليم والتدريب وشركة مصادر اإلبداع للتدريب دون أن تستحصل على عدم ممانعة البنك المركزي 
السعودي حيال أي من هذه االتفاقيات، وقد أفادت شركة ساب للتكافل بأن االتفاقيات المنوه عنها ال تعتبر إسناداً لمهام الجوهرية. في هذا 
الصدد، تجدر اإلشارة الى أن خدمات تدريب الموظفين هي من األمثلة عن ترتيبات إسناد المهام الجوهرية الملحوظة في الملحق لالئحة 
اإلسناد )تحديداً في الفقرة )ح( منها(. كما تجدر اإلشارة الى أن االتفاقيات المشار إليها لم تتضمن عدد من البنود التي نصت الئحة اإلسناد 
على وجوب إضافتها في االتفاقيات التي تشتمل على ترتيبات إسناد جوهري، بما في ذلك سرية وخصوصية وأمن المعلومات، التزامات 
الطرف الثالث في حال التعاقد من الباطن، التزام الطرف الثالث بإعادة أو إتالف جميع البيانات عند انتهاء الترتيب وغيرها من البنود. مما 

قد يشكل خرقاً لالئحة اإلسناد ويؤدي بالتالي الى فرض الغرامات و/أو اتخاذ اإلجراءات بحق شركة ساب للتكافل. 

بناًء على ما سبق لحظ تقرير الفحص النافي للجهالة القانوني أن مخالفة شركة ساب للتكافل لمتطلبات الئحة اإلسناد الخاصة بشركات 
التأمين وإعادة التأمين وأصحاب المهن الحرة، قد يعرض شركة ساب للتكافل لعقوبات متمثلة بغرامات مالية. في هذا اإلطار تجدر اإلشارة 
الى أن كافة االتفاقيات المشار إليها أعاله ال تزال سارية المفعول وسوف تنتقل بالتالي الى الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة االندماج مما 
قد يعرض الشركة الدامجة للعقوبات المنوه عنها في حال عدم تصحيح المخالفات ومما قد يؤدي بالتالي الى تأثير جوهري سلبي على 

أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها وتوقعاتها المستقبلية. 
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المخاطر المرتبطة بالحوكمة 2-3-4
تضمن الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية والئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن البنك المركزي السعودي 
بنود الزامية حول تشكيل مجالس اإلدارة ولجانها، واختصاصاتها، ومسؤولياتها، واجتماعاتها، وحقوق أعضائها وواجباتهم وأحكام تعالج 
حاالت تعارض المصالح بين أعضائها والشركة ولضمان وضوح العالقة بين المساهمين ومجلس إدارة الشركة من جهة، ومجلس اإلدارة 
تمييز،  دون  العادلة  المعاملة  في  كالحق  الشركات،  تلك  في  المساهمين  بحقوق  كذلك  واهتمت  أخرى،  من جهة  التنفيذية  اإلدارة  وفريق 

والحصول على المعلومات بشفافية بما يمكنهم من ممارسة حقوقهم النظامية على أكمل وجه. 

إن عدم االلتزام بنظام حوكمة الشركات، قد يرتب فرض العقوبات على شركة ساب للتكافل، بحيث أن المادة )19( من نظام مراقبة شركات 
التأمين أتاحت للبنك المركزي السعودي، أن يتخذ بحق شركات التأمين وإعادة التأمين المخالفة إجراًء أو أكثر من اإلجراءات اآلتية )1( 
تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لشركة التأمين في إدارة أعمالها، )2( إيقاف أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من موظفي 
شركة التأمين تثبت مسؤوليته عن المخالفة، )3( منع شركة التأمين من قبول مكتتبين أو مستثمرين أو مشتركين جدد في أي من أنشطتها 
التأمينية أو الحد من ذلك، )4( إلزام شركة التأمين باتخاذ أي خطوات أخرى تراها ضرورية. وإذا تبين للبنك المركزي السعودي أن الشركة 
استمرت في مخالفة أحكام هذا النظام أو الئحته التنفيذية ولم تستجب ألي من اإلجراءات التي يتخذها البنك المركزي السعودي وفق هذه 
المادة ورغم توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، فيجوز للبنك المركزي أن يطلب حل الشركة. كما تشير المادة )21( من نظام 
مراقبة شركات التأمين التعاوني إلى أنه مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من 
أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بغرامة ال تزيد على مليون ريال سعودي والسجن مدة ال تزيد على أربع سنوات أو بإحدى هاتين 
العقوبتين. فضاًل عما سبق، إن مخالفة أحكام الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية تعرض الشركة للعقوبات واإلجراءات 
المتخذة بحقها من قبل لجنة الفصل في المنازعات األوراق المالية، بناًء على دعوى مقدمة ضدها من قبل هيئة السوق المالية لمخالفتها 
اللوائح والقواعد التي تصدرها الهيئة، عماًل بأحكام المادة التاسعة والخمسون من نظام السوق المالية. وتشمل العقوبات المنصوص عنها 
في المادة التاسعة والخمسون من نظام السوق المالية ما يلي: إلزام الشركة باتخاذ الخطوات الالزمة لتصحيح المخالفة أو لتجنب وقوع 
المخالفة، إلزام الشركة بدفع ما ال يتجاوز ثالثة أضعاف المكاسب التي حققها أو ثالثة أضعاف الخسائر التي تجنبها نتيجة هذه المخالفة، 
التعويض لألشخاص المتضررين من المخالفة، تعليق تداول األوراق المالية الخاصة بالشركة، الحجز والتنفيذ على الممتلكات، المنع من 
العمل. كما أنه يجوز للهيئة -باإلضافة إلى اتخاذ اإلجراءات السابقة- أن تطلب من لجنة الفصل في المنازعات المالية إيقاع غرامة مالية 
ال تزيد على خمسة وعشرين مليون )25,000,000( ريال سعودي عن كل مخالفة. يجدر بالذكر، أنه سوف تتحمل الشركة الدامجة دفع أي 
غرامات مالية و/أو سوف تتحمل فرض عقوبات ناشئة عن أي التزامات انتقلت إليها من شركة ساب للتكافل و/أو عن التزاماته الحالية، 

مما سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائجها بعد إتمام صفقة االندماج.

وقد أظهر الفحص النافي للجهالة القانوني والمقام على شركة ساب للتكافل أن شركة ساب للتكافل وقعت مع البنك السعودي البريطاني 
على اتفاقية إيجار مراكزها الواقعة بمدينة الرياض واتفاقية التأمين البنكي، وذلك مع اإلشارة الى أن البنك السعودي البريطاني هو من 
األطراف ذوي العالقة )بحسب أحكام المادتين 42 و43 من الئحة حوكمة الشركات التي اعتبرت كبار المساهمين من األطراف ذوي العالقة(. 
إن االتفاقيتين المشار إليهما لم تتم المصادقة عليهما من قبل الجمعية العامة لشركة ساب للتكافل مما قد يشكل مخالفة ألحكام نظام 
الشركات والئحة حوكمة الشركات المدرجة وأحكام الئحة حوكمة شركات التأمين، ال سيما أحكام تضارب المصالح، وإن االتفاقيتين المشار 
إليهما هي جزء من التعامالت التي سوف تنتقل الى الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة اإلندماج وبالتالي إن امتناع الجمعية العامة لشركة 
ساب للتكافل عن المصادقة عليها ألي سبب من األسباب قد يؤدي، تبعاً إلتمام صفقة اإلندماج، الى انتقال المسؤولية الناجمة عن مخالفة 

أحكام لوائح حوكمة الشركات المدرجة وشركات التأمين الى الشركة الدامجة. 

وفي هذا الصدد، يقتضي التنويه الى أن اتفاقية التأمين البنكي واتفاقية اإليجار المنوه عنهما هي من االلتزامات المستمرة التي سوف 
تنتقل الى الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة اإلندماج ما لم يتم فسخها، وبالتالي فإن مسؤولية االلتزام بأحكام الحوكمة اإللزامية، ال سيما 
األحكام الخاصة بتضارب المصالح، سوف تقع على الشركة الدامجة، وعليه إن الشركة الدامجة ستتحمل مسؤولية أية مخالفة ألحكام أنظمة 
الحوكمة المشار إليها في حال عدم تسويتها، مما قد يرتب عليها، دفع أية غرامات و/أو تعويضات قد تنشأ من جراء المخالفات المنوه عنها، 

وفي حال حدث ذلك سينتج أثر سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها.

المخاطر المرتبطة بعدم االلتزام بأنظمة المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 2-3-5
لنظام  مخالفة  يشكل  االجتماعية  للتأمينات  العامة  للمؤسسة  عنهم  التصريح  دون  للتكافل  ساب  شركة  لدى  يعملون  موظفين  وجود  إن 
مراقبة شركات التأمين ونظام التأمينات االجتماعية. وإن مخالفة نظام التأمينات االجتماعية قد يرتب على شركة ساب للتكافل العقوبات 
المنصوص عنها في المادة الثانية والستون من نظام التأمينات االجتماعية المتمثلة بالغرامات المالية. بالتالي إن استمرار موظفي بنك 
ساب بالعمل لدى الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة اإلندماج دون التصريح عنهم للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، قد يعرض األخيرة 
للغرامات المالية نتيجًة للمخالفات المنوه عنها، بالتالي سيظهر تأثير جوهري سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج 

عملياتها وربحية سهمها.
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المخاطر المرتبطة بالدعاوى والمنازعات القضائية لشركة ساب للتكافل 2-3-6
أشار تقرير الفحص النافي للجهالة المالي وجود مطالبات تأمينية طويلة األمد موجهة ضد شركة ساب للتكافل بلغت قيمتها اإلجمالية مبلغ 
وقدره )25.27( مليون ريال سعودي، كما في تاريخ هذا التعميم(. إضافة إلى ذلك، قد تتعرض شركة ساب للتكافل لدعاوى أو شكاوى من 
قبل حاملي وثائق التأمين الصادرة عنها )بما في ذلك وثائق التأمين الصادرة لعمالء شركة ساب للتكافل قبل صفقة االندماج( أو من قبل 
األشخاص الذين تتعامل معهم في إطار أعمالها االعتيادية، وال يمكن للشركة الدامجة ضمان عدم وقوع مثل هذه الدعاوى كما ال يمكن لها 
توقع نتائجها أو تكلفتها ال سيما من ناحية التعويضات و/أو المخالفات التي قد يُحكم بها ضد الشركة الدامجة. إن المطالبات التأمينية 
المشار إليها قد تتحول، في حال وقوع نزاع بشأنها، الى نزاعات تأمينية تعرض الشركة الدامجة للمطالبات القضائية، مع اإلشارة الى أن 
شركة ساب للتكافل لقد قامت بوضع 100٪ من االحتياطيات الالزمة لتلبية كافة مطالباتها وذلك حسب إفادة إدارة شركة ساب للتكافل. 
كما أنه ينبغي اإلشارة الى أنه قد تظهر دعاوى ومطالبات سابقة لم يتم اإلفصاح عنها من قبل شركة ساب للتكافل لغايات الفحص النافي 
للجهالة القانوني وال يمكن للشركة الدامجة ضمان عدم وجود هكذا دعاوي أو مطالبات قضائية غير مفصح عنها، وفي حال وجودها قد 
تعرض الشركة الدامجة للمالحقة تبعاً إلتمام صفقة االندماج. في حال تحقق أحد أو كل المخاطر المذكورة أعاله، سيظهر تأثير جوهري 

سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها. 

المخاطر التجارية المرتبطة بشركة ساب للتكافل 2-4

المخاطر المرتبطة بتطوير وتنمية األعمال الحالية لشركة ساب للتكافل 2-4-1
إن األعمال واألنشطة الحالية لشركة ساب للتكافل قد ال تنمو وفقاً للمستويات التي يأمل أعضاء مجلس إدارة شركة والء للتأمين بأن تصل 
إليها بعد إتمام صفقة االندماج، حيث قد ال يتم تحقيق األهداف المرجوة من صفقة االندماج )الموضحة في القسم رقم 4-2-2 »دوافع 
صفقة االندماج واآلثار المترتبة على شركة والء للتأمين« من هذا التعميم(، بما في ذلك قدرتها بعد إتمام صفقة االندماج على المحافظة 
وعمالئها  المعلومات(  تقنية  ورئيس  المالي،  والمدير  التنفيذي،  )كالرئيس  للتكافل  ساب  شركة  في  الحاليين  الرئيسيين  الموظفين  على 
الموظفين  الحفاظ على  الدامجة عن  الشركة  بالتالي، إن عجز  إتمام صفقة االندماج.  بعد  البريطاني(  السعودي  البنك  الرئيسيين )مثل 
والعمالء الرئيسيين و/أو مواجهتها لظروف غير مالئمة لتنمية أعمالها، قد يؤثر سلباً على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائجها.

المخاطر المرتبطة بعملية نقل نظام المعلومات المستخدم في شركة ساب للتكافل 2-4-2
أشار الفحص النافي للجهالة المالي بأن نظام المعلومات لشركة ساب للتكافل يقوم باحتساب االحتياطات الفنية يدوياً )بشكل غير آلي(. 
يجدر بالذكر، أنه في حال عدم احتساب االحتياطات الفنية بشكل آلي في المستقبل فإن ذلك يؤثر على دقة احتساب االحتياطات الفنية 
مما ينعكس بشكل سلبي على متطلبات التقرير المالي وفي حال عدم قدرة الشركة الدامجة إصالح عملية االحتساب وفي حال قامت إدارة 
الشركة الدامجة باالعتماد على مدخالت غير صحيحة فيما يختص باالحتياطات الفنية، وفي حال لزم األمر أن تقوم الشركة الدامجة بعكس 
احتياطات فنية لم يتم احتسابها بشكل صحيح في القوائم المالية سيظهر أثر سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائجها 
بعد إتمام صفقة االندماج. تجدر اإلشارة إلى أنه في حال أدى االحتساب اليدوي لالحتياطات الفنية إلى أخطاء جوهرية في البيانات المالية 
لشركة ساب للتكافل كما هي مصرح عنها للبنك المركزي السعودي و/أو لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وفي حال حدوث أخطاء جوهرية 
في البيانات المالية لشركة ساب للتكافل، قد تتعرض الشركة الدامجة للجزاءات و/أو اإلجراءات المتخذة بحقها بما في ذلك إيقاف أي 
عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من موظفي الشركة الدامجة الثابتة مسؤوليتهم عن المخالفة، أو منع الشركة الدامجة من قبول 
مكتتبين أو مستثمرين أو مشتركين جدد في أي من أنشطتها التأمينية أو الحد من ذلك أو إلزام الشركة الدامجة باتخاذ أي خطوات أخرى 
ضرورية، أو حل الشركة الدامجة في حال عدم تصحيحها للمخالفات وفرض العقوبات المالية عليها التي ال تزيد قيمتها عن المليون ريال 
سعودي. بناًء لما سبق، إن تحقق أي من المخاطر المشار إليها أعاله قد يتسبب بتأثير جوهري سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها 

المالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها.
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المخاطر المرتبطة بتحصيل الذمم المدينة من المدينين 2-4-3
فيما يلي تفاصيل للذمم المدينة لشركة ساب للتكافل )تشمل صافي رصيد الذمم المدينة، باإلضافة إلى إجمالي رصيد الذمم المدينة 

المطلوبة من أطراف ذات عالقة(:

جدول تفاصيل للذمم المدينة لشركة ساب للتكافل )تشمل إجمالي رصيد الذمم المدينة، باإلضافة إلى إجمالي رصيد الذمم المدينة 
المطلوبة من أطراف ذات العالقة لشركة ساب للتكافل(

العمالء/العميل

حجم تركز الذمم 
المدينة للعام 
2019م )بآالف 

الرياالت السعودية(

نسبة تركز 
الذمم 

المدينة 
للعام 2019م

حجم تركز الذمم 
المدينة للعام 
2020م )بآالف 

الرياالت السعودية(

نسبة تركز 
الذمم 

المدينة 
للعام 2020م

حجم تركز الذمم 
المدينة للربع الثالث 
لعام 2021م )بآالف 
الرياالت السعودية(

نسبة تركز الذمم 
المدينة للربع 

الثالث لعام 2021م

18.61٪41.1510,101٪6.7719,196٪1,823حاملو وثائق التكافل

54.10٪3.0529,366٪12.271,422٪3,304شركات إعادة التكافل / إعادة التأمين

البنك السعودي البريطاني )طرف ذو 
27.29٪55.8014,810٪80.9626,028٪21,800عالقة(

100٪10054,277٪10046,646٪26,927اإلجمالي
المصدر: التقرير الفحص النافي للجهالة المالي 

بناًء على القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي 2021م، فقد بلغ مقدار مخصص الذمم المدينة مبلغ قيمته )1.5( مليون ريال سعودي، 
كما بلغ مقدار مخصص الديون المشكوك في تحصيلها مبلغ قيمته )1.4( مليون ريال سعودي كما في العام 2020م، كما بلغ مقدار مخصص 
المشكوك في  الديون  العام 2019م. وتحتسب مخصصات  المشكوك في تحصيلها مبلغ قيمته )521( ألف ريال سعودي كما في  الديون 

تحصيلها، بحد أدنى، وفقاً للمادة 69 من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الفقرة 2)د(، وفق لآلتي:

10٪ من إجمالي المبالغ المستحقة على معيدي التأمين التي تجاوزت آجالها مئة وثمانين يوماً. 1
15٪ من إجمالي المبالغ المستحقة على المؤمن لهم التي تجاوزت آجالها تسعين يوماً. 2
25٪ من إجمالي المبالغ المستحقة على المؤمن لهم التي تجاوزت آجالها مئة وثمانين يوماً. 3
75٪ من إجمالي المبالغ المستحقة التي تجاوزت آجالها ثالث مئة وستين يوماً. 4
100٪ من المبالغ المستحقة والمختلف عليها ا. 5

ويوضح الجدول التالي إجمالي الذمم المدينة، والمخصصات التي تم أخذها مقابل تلك الذمم المدينة ونسبتها من إجمالي الذمم المدينة، 
ومتوسط فترة التحصيل والديون المشطوبة:

جدول إجمالي الذمم المدينة، والمخصصات التي تم أخذها مقابل تلك الذمم المدينة ونسبتها من إجمالي الذمم المدينة، ومتوسط 
فترة التحصيل 

الربع الثالث لعام 2021ملعام 2020ملعام 2019م

26,92746,64654,277إجمالي الذمم المدينة )بآالف الرياالت السعودية(

)1,526()1,386()521(مخصص الذمم المدينة )بآالف الرياالت السعودية(

26,40645,26052,751صافي الذمم المدينة )بآالف الرياالت السعودية(

112,650126,991103,717صافي أقساط التأمين المكتتبة )بآالف الرياالت السعودية(

2.81٪2.97٪1.93٪نسبة المخصص إلى إجمالي الذمم المدينة
85.6130.1185.6متوسط فترة التحصيل )يوم(*

المصدر: القوائم المالية لشركة ساب للتكافل للربع الثالث من العام المالي 2021م، والقوائم المالية لشركة ساب للتكافل للعام المالي 2020م، والتقرير الفحص النافي للجهالة المالي، وتحليل 
الجزيرة كابيتال.

*متوسط فترة التحصيل هو مقدار الوقت )اليوم( الذي تستغرقه الشركة لتلقي المدفوعات المستحقة على عمالئها من حيث حسابات الذمم المدينة، وتستخدم للتأكد من الشركة لديها السيولة 

الكافية للوفاء بالتزاماتها المالية، وطريقة احتسابها كالتالي: متوسط فترة التحصيل= )صافي الذمم المدينة/صافي أقساط التأمين المكتتبة( * عدد أيام السنة

وفي حال عدم استطاعة شركة ساب للتكافل بتحصيل الذمم المدينة من المدينين، سيظهر أثر سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها 
المالي ونتائجها وربحية سهمها وتوقعاتها المستقبلية وعلى تحقيق الفوائد المرجوة من صفقة االندماج.
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المخاطر المرتبطة بالتعامل مع تحالفات إعادة التأمين 2-4-4
تعاملت سابقاً شركة ساب للتكافل مع شركات إعادة تأمين دولية وإقليمية، وبسبب التكلفة المتزايدة إلعادة التأمين من قبل الشركات الدولية، 
قامت شركة ساب للتكافل بالتعاقد مع شركة إعادة تأمين محلية )وهي شركة والء للتأمين(، باإلضافة إلى استمرار تعاملها مع معيدي تأمين 
دوليين. يجدر بالذكر أن اتفاقية إعادة التأمين بين شركة ساب للتكافل وشركة والء للتأمين، بحيث تقوم شركة والء للتأمين بتوزيع أقساط 

إعادة التأمين على شركات إعادة تأمين أخرى وذلك من أجل تقليل مخاطر تركز أقساط إعادة التأمين على شركة والء للتأمين. 

يجدر بالذكر أنه يجب أن يأخذ بعين االعتبار الترتيب الحالي إلعادة التأمين مع شركة ساب للتكافل، ال سيما عن البدء في عملية دمج 
األعمال، وفي حال لم يتم إعادة هيكلة اتفاقية إعادة التأمين بما يتماشى مع متطلبات الشركة الدامجة، فإن ذلك سيظهر أثر سلبي على 

أعمال الشركة الدامجة وتوقعاتها وعلى تحقيق الفوائد المرجوة من صفقة االندماج.

المخاطر المرتبطة بتركز أقساط التأمين المكتتبة على المنتجات 2-4-5
تتركز أقساط التأمين المكتتبة لمحفظة تأمين المجموعة على منتجين كما تظهر في الجدول أدناه، حيث تركزت أقساط التأمين المكتتبة 
لمحفظة تأمين المجموعة بمنتج برنامج التكافل لحماية ديون المجموعة وقد مثلت ما يقارب )92.8٪( و)96.7٪( و)86.8٪( من إجمالي 

أقساط التأمين المكتتبة لمحفظة المجموعة لشركة ساب للتكافل للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

ويوضح الجدول التالي أقساط التأمين المكتتبة لمحفظة تأمين المجموعات حسب المنتج للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م 
و2019م و2020م.

جدول أقساط التأمين المكتتبة لمحفظة المجموعة حسب المنتج للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م 

المنتج

حجم أقساط 
التأمين المكتتبة 

لمحفظة 
المجموعة 
للعام 2018م 

)بآالف الرياالت 
السعودية(

نسبة التركز 
أقساط التأمين 

المكتتبة لمحفظة 
المجموعة للعام 

2018م

حجم أقساط 
التأمين المكتتبة 

لمحفظة 
المجموعة 
للعام 2019م 

)بآالف الرياالت 
السعودية(

نسبة التركز 
أقساط التأمين 

المكتتبة لمحفظة 
المجموعة للعام 

2019م

حجم أقساط 
التأمين المكتتبة 

لمحفظة 
المجموعة 
للعام 2020م 

)بآالف الرياالت 
السعودية(

نسبة التركز 
أقساط التأمين 

المكتتبة لمحفظة 
المجموعة للعام 

2020م

 برنامج التكافل لحماية
86.8٪96.759,959٪92.849,731٪38,573ديون المجموعة

13.2٪3.39,124٪7.21,692٪3,000برنامج تكافل رعاية المجموعة
100٪10069,083٪10051,422٪41,573اإلجمالي

المصدر: التقرير الفحص النافي للجهالة المالي

وحيث تركزت أقساط التأمين المكتتبة لمحفظة األفراد بمنتج برنامج تكافل االدخار وقد مثلت ما يقارب )96.3٪( و)89.9٪( و)82.8٪( من 
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لمحفظة األفراد لشركة ساب للتكافل للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م. 

ويوضح الجدول التالي أقساط التأمين المكتتبة لمحفظة تأمين األفراد حسب المنتج للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م 
و2019م و2020م.

جدول أقساط التأمين المكتتبة لمحفظة األفراد حسب المنتج للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م 

المنتج

حجم أقساط 
التأمين المكتتبة 
لمحفظة األفراد 

للعام 2018م )بآالف 
الرياالت السعودية(

نسبة التركز أقساط 
التأمين المكتتبة 
لمحفظة األفراد 

للعام 2018م

حجم أقساط 
التأمين المكتتبة 
لمحفظة األفراد 

للعام 2019م )بآالف 
الرياالت السعودية(

نسبة التركز أقساط 
التأمين المكتتبة 
لمحفظة األفراد 

للعام 2019م

حجم أقساط 
التأمين المكتتبة 
لمحفظة األفراد 

للعام 2020م )بآالف 
الرياالت السعودية(

نسبة التركز أقساط 
التأمين المكتتبة 
لمحفظة األفراد 

للعام 2020م

82.8٪89.969,183٪96.369,316٪75,056برنامج تكافل االدخار
16.6٪9.613,888٪3.47,415٪2,673برنامج تكافل لالستثمار

0.5٪0.5447٪0.3348٪243برنامج تكافل الرعاية
100٪10083,518٪10077,080٪77,971اإلجمالي

المصدر: التقرير الفحص النافي للجهالة المالي
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 )٪65.6( يقارب  ما  مثلت  وقد  الممتلكات  حماية  تكافل  برنامج  بمنتج  العام  التأمين  لمحفظة  المكتتبة  التأمين  أقساط  تركزت  وحيث 
و)43.4٪( و)47.9٪( من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لمحفظة العام لشركة ساب للتكافل للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 

2018م و2019م و2020م. 

المنتهية في 31 ديسمبر 2018م  المالية  المنتج للسنوات  العام حسب  التأمين  المكتتبة لمحفظة  التأمين  التالي أقساط  ويوضح الجدول 
و2019م و2020م.

جدول أقساط التأمين المكتتبة لمحفظة التأمين العام حسب المنتج للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م 2019م و2020م:

المنتج

حجم أقساط 
التأمين المكتتبة 
لمحفظة التأمين 
العام للعام 2018م 
)بآالف الرياالت 

السعودية(

نسبة التركز أقساط 
التأمين المكتتبة 
لمحفظة التأمين 
العام للعام 2018م

حجم أقساط 
التأمين المكتتبة 
لمحفظة التأمين 
العام للعام 2019م 
)بآالف الرياالت 

السعودية(

نسبة التركز أقساط 
التأمين المكتتبة 
لمحفظة التأمين 
العام للعام 2019م

حجم أقساط 
التأمين المكتتبة 
لمحفظة التأمين 
العام للعام 2020م 
)بآالف الرياالت 

السعودية(

نسبة التركز أقساط 
التأمين المكتتبة 
لمحفظة التأمين 
العام للعام 2020م

برنامج تكافل حماية 
47.9٪43.423,499٪65.611,563٪13,395الممتلكات

13.7٪16.86,707٪16.74,474٪3,420برنامج تكافل الشحن
15.7٪2.17,695٪1.5567٪314برنامج تكافل النقود

22.8٪37.711,179٪16.110,048٪3,294األخرى
100٪10049,080٪10026,651٪20,422اإلجمالي

المصدر: التقرير الفحص النافي للجهالة المالي

وفي حال انخفاض احد أقساط التأمين المكتتبة، سيظهر أثر سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائجها وربحية سهمها 
وتوقعاتها المستقبلية وعلى تحقيق الفوائد المرجوة من صفقة االندماج.

المخاطر المرتبطة بتركز أقساط التأمين المكتتبة على العمالء 2-4-6
تتركز أقساط التأمين المكتتبة لشركة ساب للتكافل على أطراف ذات عالقة وهم البنك السعودي البريطاني )وهو من كبار مالك شركة 
ساب للتكافل بنسبة )65.00٪(( وشركة وكالة ساب للتأمين )والتي يمتلك فيها البنك السعودي البريطاني ما نسبته )100٪( من رأس المال( 
وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية )والتي يمتلك فيها البنك السعودي البريطاني ما نسبته )49٪( من رأس المال(، وقد مثلت أقساط 
التأمين المكتتبة من أطراف ذات عالقة ما يقارب )36.7٪( و)36.6٪( من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لشركة ساب للتكافل للسنوات 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م، على التوالي. وقد مثلت ما يقارب )30.3٪( من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لشركة 

ساب للتكافل لفترة التسع أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م. 

ويجدر بالذكر أنه ال يمكن ضمان استمرار تواجد كبار المساهمين )البنك السعودي البريطاني( في الشركة الدامجة عند إتمام صفقة 
نسبته  ما  يملك  كان  )فيما  الدامجة  الشركة  مال  رأس  )15.6٪( من  نسبته  ما  البريطاني سيملك  السعودي  البنك  لكون  نظراً  االندماج، 
)65.00٪( في شركة ساب للتكافل(، وبإمكان البنك السعودي البريطاني بيع األسهم التي ستصدر له مباشرة بعد الحصول على موافقة 
البنك المركزي السعودي والجهات التنظيمية األخرى ذات العالقة، وال يمكن ضمان استمرارية رغبة كبار مساهمي شركة ساب للتكافل 
باستمرارية العمل مع الشركة الدامجة إما لظروف اقتصادية و/أو ظروف تتعلق بسوق التأمين و/أو عدم تحقق الفائدة المرجوة من هذه 
األعمال و/أو بسبب انخفاض نسبة ملكيتهم في الشركة الدامجة )مقارنة بنسبة ملكيتهم السابقة في شركة ساب للتكافل( مما بدوره سيؤثر 
على أعمال الشركة الدامجة. في حال عدم استمرار المميزات المذكورة أعاله والتي تختص بتواجد كبار مساهمي شركة ساب للتكافل 
الفوائد  وتوقعاتها وعلى تحقيق  الدامجة  الشركة  أعمال  أثر سلبي على  االندماج سيظهر  إتمام صفقة  بعد  البريطاني(  السعودي  )البنك 

المرجوة من صفقة االندماج.
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المخاطر المرتبطة بالمنازعات وااللتزامات الضريبية والزكوية لشركة ساب للتكافل 2-4-7
توضح الجداول التالية الوضع الزكوي والضريبي لشركة ساب للتكافل، كما هو ظاهر في تقرير الفحص النافي للجهالة الضريبي:

ملخص الوضع الزكوي لشركة ساب للتكافل

2019م-2020م 2018م 2017م 2015م-2016م 2011م-2014م 2009م-2010م السنوات المالية

تم التقديم تم التقديم تم التقديم تم التقديم تم التقديم تم التقديم حالة تقديم اإلقرار الزكوي من قبل 
شركة ساب للتكافل

تم الحصول على 
شهادة نهائية

تم الحصول على 
شهادة مقيدة تم الحصول عليها تم الحصول عليها تم الحصول عليها تم الحصول عليها حالة شهادة الزكاة

تم استالم ربط 
مبدئي تم الحصول عليها تم الحصول عليها تم الحصول عليها تم الحصول عليها تم الحصول عليها حالة الربط النهائي

ال ينطبق يوجد فروقات يوجد فروقات يوجد فروقات يوجد فروقات يوجد فروقات حالة الفروقات
ال ينطبق 1.1 1.8 0.138 غير متوفر 1.1 مبلغ الفروقات )مليون ريال سعودي(

ال ينطبق 0.024 0.260 0.138 غير متوفر غير متوفر المبلغ الذي تم دفعه من الفروقات 
)مليون ريال سعودي(

ال ينطبق 1.076 1.54 - غير متوفر 1.1
المبلغ الذي تم االعتراض عليه من 

قبل شركة ساب للتكافل )مليون ريال 
سعودي(

ال ينطبق االعتراض ما زال 
قائًما

تم إنهاء 
االعتراض

تم إنهاء 
االعتراض

االعتراض ما زال 
قائًما

تم إنهاء 
االعتراض 

حالة االعتراضات من قبل شركة ساب 
للتكافل

المصدر: الفحص النافي للجهالة الضريبي

ملخص ضريبة االستقطاع لشركة ساب للتكافل

2019م - 2020م 2018م 2011م - 2014م السنوات المالية

تم التقديم تم التقديم

لم تقم شركة ساب للتكافل 
بتزويد حالة تقديم اإلقرار 
الضريبي لمستشار العناية 
المهنية المالية الضريبية 

أثناء تقديم الفحص النافي 
للجهالة الضريبي

حالة تقديم اإلقرار الضريبي من قبل شركة ساب للتكافل

تم استالم ربط مبدئي تم الحصول عليها تم الحصول عليها حالة المراجعة النهائي من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
ال ينطبق يوجد فروقات  غير متوفر حالة الفروقات
ال ينطبق 0.277 غير متوفر مبلغ الفروقات )مليون ريال سعودي(
ال ينطبق غير متوفر غير متوفر المبلغ الذي تم دفعه من الفروقات )مليون ريال سعودي(
ال ينطبق 0.277 غير متوفر المبلغ الذي تم االعتراض عليه من قبل شركة ساب للتكافل )مليون ريال سعودي(

ال ينطبق تم إنهاء االعتراض وال 
يوجد أي مبالغ قائمة االعتراض ما زال قائًما حالة االعتراضات من قبل شركة ساب للتكافل

المصدر: الفحص النافي للجهالة الضريبي

من المحتمل أن تنشأ التزامات ضريبية أو زكوية بقيمة 1.1 مليون ريال سعودي على مساهمي شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل في 
المملكة أو خارجها نتيجة صفقة االندماج أو بسبب التصرف في ملكيات المساهمين في شركة والء للتأمين أو في شركة ساب للتكافل أو 
ألي سبب آخر، مع مراعاة أي استثناءات أو إعفاءات ضريبية أو زكوية )بما في ذلك اإللزام باإلفصاح عن صفقة االندماج للجهات الضريبية 
والزكوية ذات العالقة داخل المملكة أو خارجها أو سداد أي التزامات ضريبية أو زكوية قد تنشأ بسبب صفقة االندماج(. ومع ذلك، فمن غير 
المتوقع أن يؤدي إصدار أسهم العوض الخاصة بصفقة االندماج إلى نشوء التزام برسوم اإليرادات أو ما يشابهها في المملكة )وهي الرسوم 
التي يتم تحصيلها من الجهات الحكومية ذات العالقة في بعض البلدان مقابل إصدار أسهم جديدة(. وال تنص أنظمة الزكاة والضرائب في 
المملكة على ما يسمح بتأجيل دفع الزكاة والضرائب على عمليات االندماج. وال يمكن أن تؤكد الشركة الدامجة بأن هيئة الزكاة والضريبة 
والجمارك لن تقوم بفرض أي التزامات ضريبية ناتجة عن صفقة االندماج. ويمكن أن تتعامل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مع صفقة 
االندماج على أنها نقل لموجودات شركة ساب للتكافل والتزاماتها إلى شركة والء للتأمين بسعر السوق السائد لتلك الموجودات وااللتزامات 
كما في تاريخ إتمام صفقة االندماج وتقوم بفرض التزامات ضريبية أو زكوية على شركة ساب للتكافل أو الشركة الدامجة ألي سبب قد 
ينتج من هذا النقل، وستكون الشركة الدامجة ملزمة بسداد تلك االلتزامات التي قد تنشأ. ونظراً لمرونة أنظمة الزكاة والضرائب وتغييرها 
من حين إلى آخر، فقد يتعّرض حملة أسهم الشركة الدامجة لزيادة الضرائب المفروضة عليهم بسبب إصدار أنظمة ضريبية جديدة أو 
تعديل األنظمة واللوائح الضريبية السارية أو نتيجة للممارسات الضريبية أو التفسيرات المعلنة أو غير المعلنة من جانب الجهات الضريبية 
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ذات العالقة ألنظمة الضريبة المحلية المنطبقة أو االتفاقيات الثنائية أو االتفاقيات الدولية أو بسبب السوابق القضائية في المحاكم ذات 
الصلة. في حال تحقق أي من المخاطر المذكورة أعاله، سيؤثر وبشكل جوهري سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج 
عملياتها وربحية سهمها. يفضل لمساهمي شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل مناقشة أوضاعهم الزكوية والضريبية مع مستشاريهم 

الماليين والضريبيين.

المخاطر المرتبطة بالخسائر المتراكمة لشركة ساب للتكافل 2-4-8
بناًء على القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي 2021م، فقد بلغ مقدار الخسائر المتراكمة مبلغ قيمته )54.8( مليون ريال سعودي، 
كما بلغ مقدار الخسائر المتراكمة مبلغ قيمته )56.8( مليون ريال سعودي كما في العام 2020م، كما بلغ مقدار الخسائر المتراكمة مبلغ 
قيمته )25.5( مليون ريال سعودي كما في العام 2019م. وقد مثلت تلك الخسائر المتراكمة ما نسبته )16.1٪( من رأس المال لشركة ساب 
للتكافل للربع الثالث من العام المالي 2021م. وقد مثلت تلك الخسائر المتراكمة ما نسبته )16.7٪( و)7.5٪( من رأس المال لشركة ساب 
للتكافل للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و2019م، على التوالي. وتجدر اإلشارة إلى أنه سوف تنتقل أصول والتزامات شركة 
ساب للتكافل إلى الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة االندماج، ويجب على الشركة الدامجة أن تتخذ إجراءات تصحيحية فيما يتعلق بوقف 
الخسائر المتراكمة عن أعمال شركة ساب للتكافل المنتقلة إليها وذلك خالل عملية دمج األعمال. في حال لم تستطع الشركة الدامجة وقف 
الخسائر الناتجة عن أعمال شركة ساب للتكافل المتنقلة إليها بعد إتمام صفقة االندماج، سيظهر أثر سلبي على أعمال الشركة الدامجة 

ووضعها المالي ونتائجها وربحية سهمها وتوقعاتها المستقبلية وعلى تحقيق الفوائد المرجوة من صفقة االندماج.

المخاطر المرتبطة بعملية إعادة قياس الشهرة 2-4-9
تعرف الشهرة بأنها أحد الموجودات الثابتة غير الملموسة، وتمثل السعر المدفوع بالزيادة عن القيمة الدفترية لصافي الموجودات المشتراة 
في عمليات االندماج واالستحواذ. يتم معالجة الشهرة محاسبياً بأن تقيد المبالغ المدفوعة بالزيادة عن القيمة الدفترية لصافي الموجودات 
المشتراة تحت الموجودات بمسمى »شهرة«، ويتم إظهارها في القوائم المالية الموحدة بالقيمة الدفترية. أعدت شركة والء للتأمين القوائم 
المالية االفتراضية الموحدة والموجزة التي تتناول تأثير صفقة االندماج على قائمة المركز المالي التاريخي الموحد وقائمة الدخل التاريخية 
الموحدة بتاريخ 31 ديسمبر 2020م لشركة والء للتأمين بافتراض أن صفقة االندماج تمت بالفعل كما في 1 يناير 2020م. وأظهرت القوائم 
المالية االفتراضية انه من المتوقع أن ينتج عن صفقة االندماج شهرة بقيمة )57.5( مليون ريال سعودي. يجدر بالذكر أن الشهرة المتوقعة 
الناتجة عن صفقة االندماج ليست نهائية والحتساب مقدار الشهرة، تم االستناد على سعر سهم شركة والء للتأمين المعدل تصورياً بالقوائم 
المالية االفتراضية كما في تاريخ 24 فبراير 2022م والبالغ )17( ريال سعودي. ويتم تحديد إجمالي القيمة السوقية ألسهم العوض وعكسها 
في القوائم المالية الموحدة في وقت الحق، وذلك بناء على سعر اإلغالق لسعر سهم شركة والء للتأمين في آخر يوم تداول يسبق إتمام صفقة 
االندماج، وبالتالي تحديد قيمة الشهرة محاسبياً في آخر يوم تداول يسبق إتمام صفقة االندماج. يجدر بالذكر، أنه يتم إعادة قياس الشهرة 
في نهاية كل سنة مالية، وقد ينتج عن عملية إعادة قياس الشهرة عن انخفاض في قيمتها وبالتالي إطفاء جزء و/أو كل قيمة الشهرة بناء على 
تقدير مراجع الحسابات المعّين من قبل شركة والء للتأمين. وفي حال نتج عن عملية إعادة قياس الشهرة عن انخفاض في قيمتها وبالتالي 
إطفاء جزء و/أو كل قيمة الشهرة، سوف يؤثر ذلك سلباً على قائمة الدخل والمركز المالي لشركة والء للتأمين بعد إتمام صفقة االندماج. 
ولمزيد عن المعلومات المرتبطة بالشهرة الرجاء مراجعة القوائم المالية االفتراضية في القسم رقم 4-8 من هذا التعميم »القوائم المالية 
االفتراضية لشركة والء للتأمين لغرض صفقة االندماج« والملحق )2( من هذا التعميم »القوائم المالية االفتراضية لشركة والء للتأمين 

للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر2020م لغرض صفقة االندماج«.

المخاطر المرتبطة بعوائد االستثمار الغير مستغلة 2-4-10
تحتفظ شركة ساب للتكافل بالودائع قصيرة األجل والبالغة 95.5 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م والتي تحقق معدالت 
عوائد منخفضة نسبًيا )بين 0.65٪ و0.90٪(. وحيث أشار الفحص النافي للجهالة المالي بأن شركة ساب للتكافل لديها فائض كبير من 
متطلبات المالءة الخاصة )زيادة قدرها 182.2 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م(. وفي حال تم استغالل السيولة الفائضة، 
قد يتم تحقيق معدالت عوائد أعلى مع الحفاظ على متطلبات رأس المال العامل سليمة. ولذلك، عدم استغالل شركة ساب للتكافل السيولة 
الفائضة من متطلبات المالئمة الخاصة، سيظهر أثر سلبي على ربحية سهم الشركة الدامجة وتوقعاتها المستقبلية وعلى تحقيق الفوائد 

المرجوة من صفقة االندماج.

المخاطر المتعلقة بالمطالبات التأمينية 2-4-11
أشار الفحص النافي للجهالة المالي استحقاق عدد )117( مطالبة تأمينية بذمة شركة ساب للتكافل متعلقة بحوادث أو واقعات حصلت 
منذ مدة تفوق السنتين ومنها ما يعود للعام 2012م. وإن القيمة اإلجمالية للمطالبات المنوه عنها هي )25.27( مليون ريال سعودي كما في 

تاريخ 30 سبتمبر 2021م.

في هذا الصدد، تجدر اإلشارة الى أن المطالبات غير المسددة سوف تنتقل لشركة والء بعد إتمام صفقة االندماج وأن األخيرة ستصبح 
ملزمة بتسديد هذه المبالغ. إن انتقال الديون المتمثلة بمبالغ المطالبات التأمينية المستحقة وغير المسددة قد يؤثر سلباً على مالية الشركة 
الدامجة ويزيد من أعبائها، كما أن إخالل الشركة الدامجة عن تسديد المطالبات المستحقة، قد يؤدي إلى المالحقات القانونية والقضائية 

ضد الشركة الدامجة. بالتالي سيظهر تأثير جوهري سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها.
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المخاطر المتعلقة بضعف األنظمة الداخلية 2-4-12
أشار الفحص النافي للجهالة المالي بأن التقارير الصادرة عن إدارة التدقيق الداخلي لشركة ساب للتكافل خالل عامي 2020م و2021م 
أشار بأن العديد من العناصر التي تتطلب اتخاذ إجراء من قبل إدارة شركة ساب للتكافل ومنها على سبيل المثال ال الحصر، االمتثال بأنظمة 
مكافحة غسل األموال واالحتيال والتشريعات التنظيمية. وفي حال لم يتم االمتثال واتخاذ اإلجراءات التصحيحية من قبل الشركة الدامجة 
باألنظمة الداخلية، سيعرض الشركة الدامجة للمساءلة والعقوبة القانونية. بالتالي سيظهر تأثير جوهري وسلبي على أعمال الشركة الدامجة 

ووضعها المالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها.

المخاطر المتعلقة بتكاليف رسوم أقساط التأمين المكتتبة للتكافل العائلي لألفراد 2-4-13
قيم صناديق  يتم خصمها من  التي  الوثيقة  العائلي لألفراد من خالل رسوم  التكافل  أرباحها من خط  للتكافل معظم  تحقق شركة ساب 
االستثمار المرتبطة بوحدات حاملي الوثائق. من عام 2018م حتى الربع الثالث من عام 2021م، بلغت هذه الرسوم حوالي 20٪ من إجمالي 
أقساط التأمين المكتتبة لألفراد وتضمنت رسوًما متكررة سنوًيا مثل االستحواذ واإلدارة ورسوم الخدمة وغيرها. عالوة على ذلك، تجدر 
اإلشارة إلى أن هذه الرسوم يتم تحميلها على حاملي وثائق التأمين على أساس سنوي إلى أجل غير مسمى حتى انتهاء صالحية الوثيقة. 
وحيث تتحمل شركة ساب للتكافل مصاريف عمولة مستحقة الدفع لـشركة وكالة ساب للتأمين )شركة تابعة ومملوكة بالكامل من قبل البنك 
السعودي البريطاني( فقط على األعمال الجديدة )يتم خصم 0٪ على أعمال التجديد(. وحيث يجب مراجعة الرسوم المذكورة أعاله من 
منظور تجاري ومقارنتها بأفضل الممارسات في السوق خاصة فيما يتعلق بالرسوم المختلفة المفروضة على العمالء باإلضافة إلى التكرار 
غير المحدود باإلضافة إلى االتصاالت الواضحة مع حاملي وثائق التأمين من أجل ضمان شفافية العميل. عالوة على ذلك، ينبغي النظر 
فيما إذا كان من الممكن أن توجد أي متطلبات على شركة وكالة ساب للتأمين لحساب جزء من الرسوم المفروضة على العمالء )والتي 
ستُعتبر ممارسة شائعة( لو لم تكن طرًفا ذو عالقة، وكذلك إجمالي مصروف العمولة التي تتقاضاها شركة وكالة ساب للتأمين على شركة 
ساب للتكافل، مقابل أسعار السوق المماثلة السائدة، والتي ستتقاضاها شركة وكالة ساب للتأمين على الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة 
االندماج. في حال التسعير لم يكن على منظور تجاري، سيؤثر وبشكل جوهري سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج 

عملياتها وربحية سهمها.

المخاطر المتعلقة بتعامل شركة ساب للتكافل مع شركة والء للتأمين 2-4-14
تجدر اإلشارة إلى أن شركة ساب للتكافل تتعامل مع شركة والء للتأمين ضمن سياق العمل المعتاد كوسيط ومعيد إلعادة التأمين في بوالص 
التأمين العام. وكما في 30 سبتمبر 2021م، سجلت شركة ساب للتكافل ذمم مدينة من شركة والء للتأمين بمبلغ 206 آالف ريال سعودي. 
وسيتم نقل هذه الوثائق إلى شركة والء للتأمين بعد إتمام صفقة االندماج، وفي حال لم يتم إجراء تقييم تقني لتحديد مدى قابلية مخاطر 
االحتفاظ بالوثائق التأمينية بعد إتمام صفقة االندماج ، سيؤثر وبشكل جوهري سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج 

عملياتها وربحية سهمها.

المخاطر المتعلقة بإدارة استثمارات شركة ساب للتكافل 2-4-15
تدار استثمارات شركة ساب للتكافل المرتبطة بالوحدات والمحتفظ بها لحملة وثائق التأمين التكافل العائلي بشكل حصري من قبل شركة 
إتش إس بي سي العربية السعودية )وهو طرف ذو عالقة مع شركة ساب للتكافل(، من خالل اتفاقية تقديم الخدمات االستثمارية بين 
الطرفين. حيث يحق لشركة إتش إس بي سي العربية السعودية تحصيل رسوم اإلدارة المفروضة على حاملي وثائق التأمين التكافل العائلي 
لألفراد وفًقا لشروط صناديق االستثمار اإلسالمية ويحق لـشركة ساب للتكافل تلقي رسوم التوزيع )المسمى كإيرادات الخصم في قائمة 
الدخل(. في حين أنه ال يمكن التحقق مما إذا كان دخل الخصم المستلم يُفترض أنه معدل تفضيلي أو يتم إجراؤه على أسس تجارية، لذلك 
يجب تقييم استراتيجية واتفاقية االستثمار من قبل الشركة الدامجة من أجل تحديد صندوق االستثمار األكثر فائدة اقتصادًيا والذي يمكن 
تقديمه لحاملي وثائق التأمين المرتبطين بالوحدات. وفي حال لم يتم تقييم اتفاقية االستثمار والبحث عن صندوق االستثمار األكثر فائدة 

اقتصادياً، سيؤثر وبشكل جوهري سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها.

المخاطر المتعلقة بمعدل الخسارة لبرنامج تكافل رعاية المجموعة 2-4-16
فيما يتعلق بخط أعمال تكافل رعاية المجموعة، والذي يتكون من أكثر من 90٪ من بوالص تأمين المجموعة من األطراف ذوي العالقة في 
شركة ساب للتكافل، حيث أن األداء الفني ومعدل الخسارة )تكاليف اكتتاب وثائق تأمين صافي المطالبات المتكبدة إلى صافي األقساط 
المكتسبة( كانت في اتجاه متزايد من 18.1٪ في السنة المالية 2018 إلى 65.3٪ في السنة المالية 2019 و 115.4٪ في السنة المالية 
2020 على خلفية الزيادة في تكاليف اكتتاب الوثيقة )بعد تحول وثائق أطراف ذات العالقة إلى وسيط طرف ثالث(، أي زيادة في صافي 
المطالبات )أي المطالبات المدفوعة، والتغير في الديون المستحقة وخسائر غير مبلغ عنها( حجم وشدة، باإلضافة إلى الزيادة في احتياطي 
المخاطر غير المنتهية حيث أن نسبة صافي الخسارة النهائية المحسوبة المفترضة لـالحتياطي المخاطر غير المنتهية في اتجاه متزايد 
)حسب حساب االكتواري لشركة ساب للتكافل(.حيث انخفض معدل خسارة تكافل رعاية المجموعة لتأمين المجموعات من 103.5٪ في 
عام 2020 إلى 94.6٪ في الربع الثالث من العام 2021م، مدفوًعا بانخفاض تكاليف اكتتاب الوثائق التأمينية )-16.4٪( ويرجع ذلك أساًسا 
إلى عدم تجديد محفظة بطاقات االئتمان لدى بنك السعودي البريطاني وانخفاض في شروط التأمين األولية )- 18.6٪( بناًء على توصية 
االكتواري بخفض االحتياطي بناًء على تخفيض في افتراض معدل التضخم من 6.0٪ إلى 4.0٪ سنوًيا ، إلى جانب تأثير التخفيض بنسبة 
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28.4٪ في المصاريف العمومية واإلدارية خالل نفس الفترة، فضاًل عن انخفاض مستوى االحتياطي غير المكتسب. وفي حال يوجد نقص 
في االحتياطات الفنية، سيؤثر وبشكل جوهري سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها.

المخاطر المتعلقة بتكاليف اكتتاب الوثائق التأمينية 2-4-17
قبل السنة المالية 2019م، تقوم شركة ساب للتكافل بتأمين محفظة المجموعة عبر القناة المباشرة بدون تكاليف اكتتاب الوثائق التأمينية، 
ولكن تم تحويلها اعتباًرا من النصف الثاني من السنة المالية 2019م إلى وسيط الجزء الثالث )مارش( يتقاضى 15.0٪ من مصاريف العمولة 
مما أثر سلًبا على ربحية شركة ساب للتكافل. وأثر سلباً بمقدار 8 ماليين ريال سعودي في السنة المالية 2019م، و9.4 مليون ريال سعودي 

في السنة المالية 2020م و 6.3 مليون ريال سعودي في بداية العام 2015م.

المخاطر المرتبطة بمعدل دوران وتسرب الموظفين 2-4-18
على ضوء الزيارة التفتيشية الالحقة التي أجراها ممثلي البنك المركزي السعودي لشركة ساب للتكافل، تم توجيه خطاب لشركة ساب 
للتكافل بتاريخ 1441/04/01هـ )الموافق 2019/11/28م(، لحظ عدم وجود عدد كافي من الموظفين ألداء المهام التالية: المالية، تقنية 

المعلومات، االلتزام، إدارة المخاطر، المراجعة الداخلية، االستثمار، و ارتفاع نسبة التسرب الوظيفي في شركة ساب للتكافل. 

إن شركة ساب للتكافل تعتمد بشكل كبير على موظفيها للقيام بمتطلبات األعمال وإن تسرب الموظفين يعتبر عامل سلبي، يتطلب من شركة 
ساب للتكافل العثور على موظفين آخرين ومن ثم تدريبهم وضمان درايتهم الكاملة بالعمل. وتعد عملية التوظيف عملية مرهقة ومكلفة حيث 
قد يتطلب على شركة ساب للتكافل تقديم عروض وظيفية بمزايا مالية عالية الستقطاب الكفاءات الالزمة و/أو قد تضطر شركة ساب 
للتكافل التعامل مع شركات توظيف لجلب الموظفين، مما بدوره يشكل عبئاً مالياً إضافيا في عملية التوظيف. وفي حال عدم تمكن شركة 
ساب للتكافل المحافظة على موظفيها حتى إتمام عملية دمج األعمال ومنع التسرب الوظيفي واإلبقاء على معدل دوران موظفين معتدل 

فسوف يظهر تأثير جوهري سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها.

فضاًل عما سبق، تجدر اإلشارة إلى أنه، بحسب تقرير العناية المهنية الالزمة المالي، إن المناصب التالية كانت شاغرة كما بتاريخ 30 
سبتمبر 2021م: 

مدير مطالبات أول. 	
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية.  	
الرئيس التنفيذي للتقنية.  	

ومن الجدير بالذكر أنه خالل الربع الرابع من عام 2021م، أصبح منصبان رئيسيان شاغرين:

مدير االلتزام. 	
مدير حوكمة الشركات 	

إن شغور المناصب والمراكز المشار إليها أعاله قد يؤثر على استمرارية عمل شركة ساب للتكافل، وااللتزام بالتشريعات المعنية، وبالتالي 
في حال وقوع أحد أو كل هذه المخاطر سيظهر تأثير جوهري سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وربحية 

سهمها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر التشغيلية في الشركة الدامجة  2-5

الجوهرية  2-5-1 المعلومات  للتكافل عن كافة  المرتبطة بعدم إفصاح شركة ساب  المخاطر 
خالل عملية الفحص النافي للجهالة

سيتم تنفيذ صفقة االندماج وفقاً للمواد )191( و)192( و)193( من نظام الشركات والفقرة الفرعية )1( من الفقرة )أ( من المادة )49( من 
الئحة االندماج واالستحواذ، وذلك عن طريق دمج شركة ساب للتكافل في شركة والء للتأمين ونقل جميع موجودات شركة ساب للتكافل 
للتأمين بالتعاون مع مستشاريها، فحص نافي للجهالة على أعمال  للتأمين. ولهذا الغرض، أجرت شركة والء  والتزاماتها إلى شركة والء 
شركة ساب للتكافل. كما تّم االتفاق بين الشركتين على معامل وقيمة مبادلة األسهم بناًء على عدة أمور، من بينها المستندات والمعلومات 
التي تّم تزويدها من قبل شركة ساب للتكافل إلى شركة والء للتأمين ضمن إطار إجراءات الفحص النافي للجهالة، مع العلم واإلشارة بأن لم 
يتم تقديم بعض المستندات المطلوبة من قبل شركة ساب للتكافل نظرا لسريتها أو تكون أغفلت عن تقديم بعض المستندات المطلوبة إما 
لفقدانها أو لعدم توفرها وفي حال ظهور أي مخاطر تشغيلية أو قانونية أو مالية جوهرية تتعلق بأعمال شركة ساب للتكافل أو موجوداتها 
أو التزاماتها، لم يتم اإلفصاح عنها أو التوصل إليها خالل قيام شركة والء للتأمين ومستشاريها بإجراءات الفحص النافي للجهالة على 
شركة ساب للتكافل وأعمالها وموجوداتها، أو في حال لم يتم توقعها أو احتسابها أو اإلفصاح عنها من قبل شركة ساب للتكافل أو أي من 
مستشاريها، فستؤدي تلك المخاطر )أو المعلومات التي لم يتم اإلفصاح عنها إلى شركة والء للتأمين( إلى التأثير بشكٍل سلبي وجوهري 
على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائجها بعد إتمام صفقة االندماج خاصًة أنه سيتم شطب شركة ساب للتكافل تبعاً لصفقة 

االندماج، مما يستتبع استحالة مالحقتها.
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المخاطر المرتبطة بعملية دمج األعمال 2-5-2
تتطلب صفقة االندماج دمج أعمال شركة والء للتأمين وأعمال شركة ساب للتكافل، بما في ذلك دمج الوظائف اإلدارية والهيكل التنظيمي 
وأنظمة المعلومات وغيرها. وبحكم الطبيعة المعقدة لعملية دمج األعمال، ستكون الشركة الدامجة معرضة لمخاطر تشغيلية ناجمة عن 
الصعوبات التي قد تواجهها في دمج أعمال شركة ساب للتكافل بأعمال شركة والء للتأمين، مما قد يؤدي الى خسائر، ال سيما بسبب عدم 
كفاية أو فشل اإلجراءات الوقائية والتصحيحية واألنظمة الداخلية لديها أو بسبب عوامل خارجية أخرى. كما قد تتعّرض الشركة الدامجة 
لالحتيال من قبل بعض موظفيها أو من قبل أي طرف آخر، وفي حال تناولت الشركة الدامجة تعامالت غير مصّرح عنها أو أخطاء في 
التشغيل أو أخطاء كتابية أو أخطاء في حفظ السجالت الناتجة عن خلل في أجهزة الحاسوب أو أنظمة االتصاالت. سيظهر تأثير سلبي على 
أعمال الشركة الدامجة وال يمكن للشركة الدامجة ضمان عدم تكبدها ألي خسائر بسبب قصور أي من هذه الضوابط أو أنظمة الكشف أو 
احتواء المخاطر التشغيلية في المستقبل. في حال قصور أي من اإلجراءات أو األنظمة الداخلية في الشركة الدامجة في احتواء أو الكشف 
عن هذه المخاطر أو معالجتها بشكل سريع وفّعال، في حال تحقق أحد أو جميع هذه المخاطر، سيظهر تأثير سلبي على أعمال الشركة 

الدامجة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المرتبطة بعملية ضم التقرير المالي 2-5-3
تتطلّب صفقة االندماج تنفيذ آلية لضمان ضم التقرير المالي بشكل فّعال، وذلك لضمان سير أعمال الشركة الدامجة ومقدرتها على إصدار 
تقاريرها المالية بشكل فعال بعد إتمام صفقة االندماج. يجب أن تتم إدارة عملية ضم التقرير المالي لشركة والء للتأمين مع شركة ساب 
للتكافل بما يتناسب مع توقعات ومتطلبات شركة والء للتأمين. وعليه، توجد مخاطر تتمثل في عدم قدرة الشركة الدامجة على إدارة عملية 
ضم التقرير المالي بشكل يتوافق مع توقعاتها. وقد يتطلب األمر فترة زمنية وتكاليف إضافية حتى تتمكن الشركة الدامجة من ضم التقرير 
المالي بالشكل المطلوب وفرض غرامات مالية على الشركة الدامجة في حال مخالفة األنظمة المتعلقة بضم التقرير المالي. مما سيؤثر على 
أعمالها وربحيتها. وفي حال لم تتم إدارة عملية ضم التقرير المالي بشكل فعال، أو إذا لم يتم توفير خدمات الدعم الفني والتشغيل الالزمة 
أو في حال لم تكن بالجودة أو النوعية ذات المستوى العالي، وبالتالي التأثير سلباً على أعمال الشركة الدامجة وأرباحها وتكاليفها وصافي 

دخلها وموجوداتها والتزاماتها وتوقعاتها المستقبلية وعلى النتائج المالية الموحدة ونتائج العمليات بعد إتمام صفقة االندماج.

المخاطر المرتبطة بإيرادات الشركة الدامجة وقدرتها على توزيع األرباح للمساهمين 2-5-4
بلغت إيرادات شركة والء للتأمين 848.9 مليون ريال في العام 2020م، ولم تقم شركة والء للتأمين بتوزيع أرباح نقدية خالل السنتين، وال 
أي قيود مفروضة على شركة والء للتأمين فيما يختص بتوزيع األرباح على مساهميها. وبلغت إيرادات شركة ساب للتكافل  توجد حالياً 
130.5 مليون ريال في العام 2020م، وكما لم تقم شركة ساب للتكافل بتوزيع أي أرباح. ويجب األخذ بعين االعتبار إلى أنه بعد إتمام صفقة 
االندماج قد تتأثر أعمال وإيرادات شركة والء للتأمين لعدد من مخاطر العوامل التشغيلية والمالية واالقتصادية وعوامل تتعلّق بظروف سوق 
التأمين، والتي قد ال تتوّقعها الشركة الدامجة أو التي قد تخرج عن سيطرتها، مما سيؤثر على أعمالها وربحيتها. إضافًة إلى ذلك قد تتأثر 
قدرة الشركة الدامجة على توزيع األرباح على المساهمين بالقيود التي يمكن فرضها عليها مستقباًل من قبل البنك المركزي السعودي، حيث 
يتطلب توزيع األرباح على المساهمين موافقة البنك المركزي السعودي، وقد يرى البنك المركزي في حينه -وبحسب الظروف- أنه يجب 
على الشركة الدامجة تعزيز رأس مالها وذلك عن طريق إبقاء األرباح في المركز المالي للشركة الدامجة وعدم توزيعها وذلك لدعم أعمال 
الشركة الدامجة. ال يمكن للشركة الدامجة التأكيد بأن إيراداتها و/أو احتياطاتها القابلة للتوزيع و/أو ربحية سهمها و/أو توزيع أرباحها 

ستكون مساوية أو ستزيد عن ربحية سهم شركة والء للتأمين قبل إتمام صفقة االندماج.

مخاطر عدم التقّيد باألنظمة الحالية و/أو صدور أنظمة جديدة 2-5-5
تخضع شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل لعدد من األنظمة واللوائح منها على سبيل المثال أنظمة وزارة التجارة، وزارة االستثمار، 
هيئة السوق المالية، البنك المركزي السعودي، مجلس الضمان الصحي التعاوني، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية. ويجدر بالذكر أنه قد أظهر الفحص النافي للجهالة القانوني على شركة ساب للتكافل بعض المخالفات فيما يتعلق 
بالتقيد باألنظمة الحالية، وعلى سبيل المثال ال الحصر: 1( عدم الحصول على ترخيص الدفاع المدني الخاص بالمركز الرئيسي لشركة 
ساب للتكافل 2( مخالفة أنظمة البنك المركزي السعودي المتعلقة بغسل األموال. تجدر اإلحاطة إلى أنه يجب على الشركة الدامجة االلتزام 
االندماج، ويجب  إتمام صفقة  وبعد  األوقات  المطبقة عليها في جميع  اللوائح األخرى  إليها أعاله و/أو  المشار  واللوائح  األنظمة  بجميع 
على الشركة الدامجة تصحيح المخالفات بحسب متطلبات البنك المركزي السعودي. إن مخالفة الشركة الدامجة أو عدم تقيدها بأحكام 
وشروط تلك األنظمة قد يؤدي إلى إلغاء أو تعليق التراخيص الصادرة لها أو فرض عقوبات أو غرامات مالية عليها بحيث أن الئحة الغرامات 
والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )218( في 1422/8/6هـ والتعليمات التنفيذية لها نصت على فرض 
الغرامات المالية التي ال تقل عن )200( ريال سعودي وال تزيد عن )500( ريال سعودي في حال عدم تجديد رخصة البلدية ورخصة الدفاع 
المدني كما نصت على إمكانية اتخاذ إجراءات ومنها إقفال المأجور في حال عدم تسوية المخالفة. إضافًة إلى ذلك قد تتغير هذه األنظمة 
واللوائح في المستقبل أو يتم تحديثها من قبل الجهات اإلشرافية والجهات المختصة –وبالتالي-إصدار أنظمة ولوائح جديدة من حين إلى 
آخر. وال تستطيع الشركة الدامجة أن تؤكد أن التغييرات المستقبلية في األنظمة لن تؤثر سلباً على أعمالها أو على وضعها المالي أو على 
نتائج عملياتها، كما أنه ال يمكن للشركة الدامجة أن تقدم أي ضمان بأنها ستتمّكن من التكّيف مع كل تلك التغييرات النظامية في الوقت 
المناسب. في حال تحقق أحد أو جميع هذه المخاطر سيظهر تأثير سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج عملياتها 

وربحية سهمها وتوقعاتها المستقبلية.



 24

المخاطر المرتبطة بعدم إصدار التراخيص أو المحافظة عليها 2-5-6
تمتلك شركة والء للتأمين حالياً رخص تأمينية سارية المفعول )كما في تاريخ هذا التعميم( صادرة لها من البنك المركزي السعودي لمزاولة 
نشاط التأمين بفروع التأمين العام والتأمين الصحي وتأمين الحماية واالدخار وإعادة التأمين وتعتبر هذه الرخص عاماًل أساسياً لقدرة 
شركة والء للتأمين باالستمرار بتقديم أعمالها في نشاط التأمين. وتمتلك شركة والء للتأمين ترخيص استثمار أجنبي ساري المفعول )كما 

في تاريخ هذا التعميم( والصادر من وزارة االستثمار.

وتمتلك شركة ساب للتكافل حالياً رخصة تأمينية سارية المفعول )كما في تاريخ هذا التعميم( صادرة لها من البنك المركزي السعودي 
لمزاولة نشاط تأمين الحماية واالدخار والتأمين العام وتعتبر هذه الرخصة عاماًل أساسياً لقدرة شركة ساب للتكافل باالستمرار بتقديم 
أعمالها في نشاط تأمين الحماية واالدخار والتأمين العام. كما يجب على الشركة الدامجة المحافظة على التراخيص الصادرة لها سابقاً 
والمتمثلة بترخيص مزاولة التأمين العام والتأمين الصحي وتأمين الحماية واالدخار وإعادة التأمين. إن إصدار التراخيص المذكورة أعاله 
والمحافظة عليها يعد عاماًل أساسياً الستمرارية أعمال الشركة الدامجة و/أو التوّسع فيها. يجدر بالذكر أن الحصول على هذه التصاريح 
والموافقات قد يستغرق وقتاً طوياًل ال يمكن التنبؤ به، كما أنه قد ال تتمكن الشركة الدامجة من الحصول على هذه الموافقات والتصاريح 
بالتالي سيؤثر ذلك على قدرة الشركة الدامجة من ممارسة أعمالها وتحقيق أهدافها. يجدر بالذكر أن يجب على الشركة الدامجة االلتزام 
في جميع األوقات بتعليمات البنك المركزي السعودي ولوائحها التنفيذية للمحافظة على الرخص الصادرة لها. يحق للبنك المركزي السعودي 
سحب التراخيص الصادرة للشركة الدامجة في الحاالت التالية: إذا لم يمارس النشاط المرخص له خالل ستة أشهر، و/أو إذا لم تِف الشركة 
الدامجة بمتطلبات النظام أو الالئحة التنفيذية للبنك المركزي السعودي، و/أو إذا تبين للبنك المركزي السعودي أن الشركة الدامجة قد 
تعمدت تزويدها بمعلومات أو بيانات غير صحيحة، إذا تبين للبنك المركزي السعودي أن حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين أو المساهمين 
معرضة للضياع نتيجة للطريقة التي يمارس بها النشاط، و/أو إذا أفلست الشركة الدامجة مما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، و/
أو إذا مارست الشركة الدامجة النشاط بأسلوب متعمد للنصب واالحتيال، و/أو إذا انخفض رأس المال عن الحد األدنى المقرر، و/أو إذا 
انخفض نشاط التأمين في فروع التأمين إلى المستوى الذي يرى فيه البنك المركزي السعودي عدم فعالية أدائه، و/أو إذا رفضت الشركة 
البنك  التفتيش المكلف من قبل  الدامجة فريق  إذا منعت الشركة  الدامجة دفع المطالبات المستحقة للمستفيدين بدون وجه حق، و/أو 
المركزي السعودي عن أداء مهامه في فحص السجالت، و/أو إذا امتنعت الشركة الدامجة عن تنفيذ حكم نهائي صادر في أي من المنازعات 
التأمينية وغيرها من الحاالت. يؤدي سحب أو عدم إصدار أي من التراخيص والتصاريح للشركة الدامجة إلى تأثير جوهري سلبي على 

أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بلوائح مكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب 2-5-7
تمتثل شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل حالياً بلوائح مكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب الصادرة عن البنك المركزي 
السعودي )قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لشركات التأمين، نظام مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية، نظام مكافحة 
جرائم اإلرهاب وتمويله وقواعده التنفيذية( وتوضح هذه اللوائح اإلجراءات الالزم اتخاذها عند قبول أي عميل )سواء فرد أو شركة(، كما 
توضح إجراءات العناية الواجبة الالزم اتباعها، باإلضافة إلى إجراءات اإلبالغ عن العمليات المشبوهة وغيرها من اإلجراءات. تقوم شركة 
والء للتأمين وشركة ساب للتكافل حالياً بحفظ المعلومات الخاصة بعمالئهما عبر أنظمتهما الحاسوبية. ويجدر بالذكر بأنه يتوجب على 
الشركة الدامجة عند إتمام صفقة االندماج االستمرار باالمتثال ألحكام أنظمة مكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب. سوف تقوم 
الشركة الدامجة بمراجعة معلومات العمالء الذين سوف تنتقل وثائقهم التأمينية السارية إليها بعد إتمام صفقة االندماج كما ستقوم بحفظ 
بلوائح مكافحة غسل األموال  امتثالها  والتأكد من  الملفات  تلك  أن مراجعة  الحاسوبية، وحيث  الدامجة  الشركة  أنظمة  معلوماتهم ضمن 
ومكافحة تمويل اإلرهاب وحفظها ضمن أنظمة الشركة الدامجة الحاسوبية تعتبر عملية تتطلب إلى وقت قد يؤدي ذلك إلى عدم امتثال 
بلوائح مكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب في وقت من األوقات. كما ال يمكن للشركة الدامجة أن تضمن  الدامجة  الشركة 
التزامها الكامل والدائم بهذه اإلجراءات والمتطلبات. إن عدم االمتثال بلوائح مكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب يجعل الشركة 
الدامجة عرضة للمساءلة القانونية وبالتالي يؤدي ذلك إلى فرض غرامات و/أو عقوبات سوف تتحملها الشركة الدامجة. في حال عدم 
امتثال الشركة الدامجة بلوائح مكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب، فإن ذلك سيترتب على مخالفتها من قبل الجهات التنظيمية، 

وبالتالي سيظهر تأثير جوهري سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها وتوقعاتها المستقبلية.

رقم  الخطاب  وبموجب  2017/10/02م(  )الموافق  1439/01/12هـ  بتاريخ  للتكافل،  ساب  شركة  منع  السعودي  المركزي  البنك  إن 
391000003911، من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين الحماية و/أو االدخار نظراً لعدم التزام شركة ساب للتكافل بإجراءات مكافحة غسل 
األموال وتمويل اإلرهاب مع إلزامها بتعيين مستشار مستقل على نفقتها لتصحيح المخالفات. ومن ثم عاد البنك المركزي السعودي عن قرار 
المنع بموجب الخطاب رقم 391000074014 بتاريخ 1439/06/27هـ )الموافق 2018/03/15م( الذي يفيد بالسماح لشركة ساب للتكافل 
بمعاودة نشاط تأمين الحماية واالدخار بعدما اتضح للبنك المركزي السعودي أن شركة ساب للتكافل قامت بمعالجة المالحظات المؤدية إلى 
اإليقاف. إن قرار البنك المركزي السعودي األخير برفع اإليقاف مشروط باستمرار شركة ساب للتكافل بااللتزام بقواعد ومتطلبات البنك 
المركزي السعودي المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية وغسل األموال، مع ذلك تلقت شركة ساب للتكافل بتاريخ 1441/09/19هـ )الموافق 
2020/05/12م( بريد إلكتروني من البنك المركزي السعودي بخصوص الزيارة التفتيشية، تضمن عدد من المالحظات التي أبداها البنك 
المركزي السعودي حول وجود قصور في اإلجراءات التي اتخذتها شركة ساب للتكافل فيما يختص بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، 
مما يعرض شركة ساب للتكافل إلى العقوبات في حال تخلفها في أي وقت و/أو إلى إيقاف أعمالها في حال عدم اتخاذها لإلجراءات الالزمة 
لتصحيح القصور و/أو في حال تكرار المخالفات السابقة و/أو ارتكابها مخالفات جديدة. ويجدر بالذكر أنه في حال إتمام صفقة االندماج، 
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فإن الشركة الدامجة ستصبح مسؤولة أمام كافة الجهات النظامية و/أو أي طرف آخر فيما يتعلق بأي مخالفات ارتكبتها شركة ساب للتكافل 
قبل إتمام صفقة االندماج السيما فيما يتعلق بمتطلبات مكافحة الجرائم المالية وغسل األموال، مما قد يؤدي إلى تحميل الشركة الدامجة 
أية مخالفات و/أو العقوبات التي يفرضها البنك المركزي السعودي وتتلخص تلك المخالفات و/أو العقوبات بحسب أحكام نظام مراقبة 
شركات التأمين التعاوني، بالمادة )19( حيث يحق للبنك المركزي السعودي إذا تبين له أن أيا من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين 
قد خالفت أحكام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو الئحته التنفيذية أو اتبعت سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتها الوفاء 
بالتزاماتها، أن يتخذ إجراًء أو أكثر من اإلجراءات اآلتية )1( تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لشركة التأمين في إدارة أعمالها، )2( 
إيقاف أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من موظفي شركة التأمين تثبت مسؤوليته عن المخالفة، )3( منع شركة التأمين من قبول 
مكتتبين أو مستثمرين أو مشتركين جدد في أي من أنشطتها التأمينية أو الحد من ذلك، )4( إلزام شركة التأمين باتخاذ أي خطوات أخرى 

تراها ضرورية. 

المخاطر المرتبطة بتأثير تراجع ثقة العمالء  2-5-8
ال يمكن للشركة الدامجة ضمان بقاء ثقة العمالء على نفس المستوى، وباألخص عمالء شركة ساب للتكافل الذين سوف تنتقل وثائقهم 
التأمينية إليها عند إتمام صفقة االندماج. وال يمكن أيضاً للشركة الدامجة ضمان بقاء ثقة عمالئها الحاليين بنفس المستوى عند إتمام 
صفقة االندماج، ويعزى ذلك إلى إمكانية تحويل اهتمام و/أو وتركيز بعض اإلدارات في الشركة الدامجة إلى عملية دمج األعمال، وبالتالي 
تقليل االهتمام و/أو التركيز على خدمة العمالء مما بدوره سيؤدي إلى انخفاض ثقة العمالء بالشركة الدامجة. إن أي تراجع في درجة ثقة 
العمالء بالشركة الدامجة سوف يؤدي إلى ارتفاع عدد حاالت إلغاء و/أو عدم تجديد وثائق التأمين في الشركة الدامجة، مما سيؤثر سلباً 
على مبيعات الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة االندماج، وبالتالي سيظهر أثر سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائجها 

وربحية سهمها وتوقعاتها المستقبلية وعلى تحقيق الفوائد المرجوة من صفقة االندماج.

المخاطر المرتبطة بسمعة الشركة الدامجة 2-5-9
تعد سمعة الشركة الدامجة أمراً بالغ األهمية الستقطاب عمالء جدد واإلبقاء عليهم وإقامة عالقة قوية مع األطراف النظيرة، ويمكن أن 
تتضرر سمعة الشركة الدامجة في المستقبل نتيجة عدة عوامل تشمل على سبيل المثال ال الحصر: تراجع نتائجها المالية أو تعديلها أو 
اإلجراءات القانونية أو النظامية ضد الشركة الدامجة أو سلوك أحد موظفيها الذي قد يتسبب في إخالل الشركة الدامجة بالمتطلبات 
النظامية المعمول بها، وسيؤدي تضرر سمعة الشركة الدامجة إلى التأثير سلباً على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها 

وتوقعاتها المستقبلية والتأثير سلباً على قيمتها السوقية وسعر سهمها.

المخاطر المرتبطة بعدم التحكم باألسعار 2-5-10
بوثائق  الخاصة  التسعيرات  بوضع  يختص  فيما  اإلكتواري  المستشار  وتوصيات  المركزي  البنك  تعليمات  باتباع  للتأمين  والء  تلتزم شركة 
التأمين وذلك فيما يختص بوثائق التأمين في الفرع الصحي وتأمين المركبات )التأمين الشامل والتأمين للطرف الثالث(. كما تلتزم شركة 
ساب للتكافل باتباع تلك التعليمات أيضاً. حيث تقوم شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل بشكل سنوي )وبناء على تقرير كفاية التسعير 
الصادر عن المستشار اإلكتواري لكل شركة( بتقديم التسعيرات للبنك المركزي السعودي كمتطلب نظامي. يقوم المستشارون االكتواريين 
بإصدار تقارير كفاية التسعير من خالل دراسة المحفظة التأمينية التي تمتلكها شركة والء للتأمين والتي تمتلكها شركة ساب للتكافل، وبناء 
على المعطيات االكتوارية والتي تأخذ بعين االعتبار أداء هذه الوثائق التأمينية )وذلك بالنظر إلى أداء المحفظة التأمينية بشكل عام(. يجدر 
بالذكر أنه سوف تنتقل كافة الوثائق التأمينية التي تمتلكها شركة ساب للتكافل إلى الشركة الدامجة عند إتمام صفقة االندماج، وعند انقضاء 
مدة هذه الوثائق التأمينية والوثائق التأمينية األخرى في محفظة الشركة الدامجة التأمينية سيقوم المستشار اإلكتواري للشركة الدامجة عند 
حلول فترة دراسة كفاءة التسعير السنوية بإعادة دراسة كفاية التسعير لاللتزام بالمتطلبات النظامية، وذلك بالنظر إلى المحفظة التأمينية 
للشركة الدامجة )التي ستشتمل على الوثائق التأمينية المنتقلة إليها من شركة ساب للتكافل(. قد تكون توصيات المستشار اإلكتواري في 
ذلك الحين تقتضي بتغيير أسعار وثائق التأمين لمحفظة الشركة الدامجة وذلك إلمكانية تغير أداء المحفظة التأمينية في ذلك الوقت. 
إن ارتفاع أسعار بعض أو كل هذه الوثائق التأمينية سيؤدي إلى عدم تمكن الشركة الدامجة من استقطاب عمالء جدد وخسارة عمالئها 
الحاليين، مما يؤثر على حصة الشركة الدامجة السوقية وبالتالي التأثير سلباً على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج عملياتها 

وربحية سهمها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بالبيانات المستقبلية 2-5-11
يرى أعضاء مجلس إدارة شركة والء للتأمين بأن صفقة االندماج تصب في مصلحة مساهمي شركة والء للتأمين، وتم تضمين مبررات صفقة 
االندماج في تعميم المساهمين هذا )والموضحة في القسم رقم 4-2-2 »دوافع صفقة االندماج واآلثار المترتبة على شركة والء للتأمين« 
من هذا التعميم(. يجدر بالذكر أنه ال يمكن توقع النتائج المستقبلية وبيانات األداء للشركة الدامجة بشكل دقيق وجازم وفي الواقع، قد 
تختلف عما هي موجودة في تعميم المساهمين الراهن وقد تختلف النتائج الواقعية ألداء الشركة الدامجة عن تلك الدراسات التي بُني عليها 
قرار صفقة االندماج من قبل أعضاء مجلس إدارة شركة والء للتأمين، حيث أن تلك الدراسات بٌنيت على أساسات منها افتراض نجاح عملية 
دمج األعمال وضمان تكامل األعمال عند إتمام صفقة االندماج. قد تواجه الشركة الدامجة تعقيدات فيما يختص بدمج األعمال وتكاملها 
ولن يسهم ذلك في تحقيق الفوائد المرجوة من صفقة االندماج، وعليه إن قدرة الشركة الدامجة على تحقيق النتائج اإليجابية مرتبط بتحقيق 
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أهداف صفقة االندماج بنجاح. وال يمكن للشركة الدامجة التأكد من تحقيق أهداف صفقة االندماج بنجاح في الوقت الراهن. يجب على 
المساهمين عدم االعتماد بشكل كامل على التوقعات واإلفادات المستقبلية. وعليه، يجب عدم اعتبار هذه اإلفادات على أنها تأكيد بأن 
ربحية سهم الشركة الدامجة ستكون مساوية أو ستزيد عن ربحية سهم شركة والء للتأمين للفترات المالية السابقة. في حال عدم تحقق 
بعض أو كل البيانات المالية المتوقعة مستقباًل، سيظهر تأثير جوهري سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج عملياتها 

وربحية سهمها.

المخاطر المرتبطة باالعتماد على موظفين رئيسيين واستقطاب الكفاءات 2-5-12
تعتمد شركة والء للتأمين على موظفين رئيسيين لضمان نجاح واستمرارية أعمالها، مثل مديرها التنفيذي ومديرها المالي ومدير اإلدارة 
الفنية. يجدر بالذكر أن الشركة الدامجة سوف تحتاج إلى انتقال وبقاء الفريق الفني المسؤول عن تأمين الحماية واالدخار الحالي لدى شركة 
ساب للتكافل، وذلك بحكم خبرتهم في المحفظة الحالية التي تمتلكها شركة ساب للتكافل وفي األنظمة التشغيلية لهذه الوثائق التأمينية. 
كما أن نجاح الشركة الدامجة سيعتمد بشكل كبير على مدى ضمان استمرارية بقاء الموظفين المشار إليهم للعمل لديها عند إتمام صفقة 
االندماج. من الممكن أن يتلقى أحد الموظفين المشار إليهم عروضاً وظيفية من شركات أخرى و/أو يرغب أحد أو كل الموظفين المشار 
إليهم بترك العمل في الشركة الدامجة ألسباب أخرى تتعلق بعملية دمج األعمال أو ألسباب شخصية، ولذلك ال يمكن للشركة الدامجة ضمان 
بقاء الموظفين المشار إليهم في العمل لديها أو إيجاد بدائل لهم في حال مغادرتهم الشركة الدامجة. وبالتالي، إن فقدان موظفين رئيسيين أو 
عدم القدرة على إيجاد بدائل لهم، سيؤثر وبشكل جوهري سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها.

المخاطر المرتبطة بسلوك الموظفين وأخطائهم 2-5-13
تطبق شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل سياسات داخلية خاصة بالموظفين تشمل إجراءات العمل، والسلوك المهني والمهام المنوطة 
بكل إدارة. إن تطبيق مثل هذه السياسات مهم جداً، حيث أنه يساعد في تالفي أخطاء الموظفين وتنظيم سلوكهم لتفادي فرض أي غرامات 
و/أو عقوبات و/أو نشوء أي قضايا قانونية جراء أي أخطاء تقع من قبلهم. وضعت شركة والء للتأمين برنامج لضمان انتقال موظفي شركة 
ساب للتكافل بشكل سلس، يشمل البرنامج تعريف الموظفين المنتقلين ببيئة العمل وثقافته وهيكلته باإلضافة إلى إجراءات العمل واألنشطة 
والسياسات الداخلية المعمول بها في الشركة الدامجة. ال يمكن للشركة الدامجة ضمان نجاح برنامج انتقال الموظفين، ولذلك تجدر اإلشارة 
إلى أنه ال يمكن للشركة الدامجة أن تضمن التزام جميع موظفيها بلوائح تنظيم قواعد إجراءات العمل، والسلوك المهني الخاص بالموظفين 
والمهام المنوطة بكل إدارة. وال يمكن أن تضمن الشركة الدامجة تالفي أخطاء و/أو سوء سلوك الموظفين لديها عند إتمام صفقة االندماج 
وذلك خالل و/أو بعد انتهاء عملية دمج األعمال. ال يمكن أن تضمن الشركة الدامجة أن موظفيها لن يقوموا بأعمال الغش أو الخطأ المتعّمد 
أو التقصير أو االحتيال أو االختالس أو السرقة أو التزوير أو إساءة استخدام ممتلكات الشركة الدامجة أو التصرف نيابًة عنها دون الحصول 
على التصاريح والتفويضات اإلدارية المطلوبة داخلياً. بالتالي قد يترتب على تلك التصرفات تبعات ومسؤوليات تجاه عمالء الشركة الدامجة 
و/أو تجاه الجهات المنظمة واإلشرافية، وبالتالي سوف تتحمل الشركة الدامجة دفع الغرامات و/أو تتحمل العقوبات و/أو تتكبد تعويضات 
القضايا القانونية. في حال تحقق أحد أو كل هذه المخاطر، سيظهر تأثير جوهري سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي 

ونتائج عملياتها وربحية سهمها. 

المخاطر المرتبطة بعدم كفاية المخصصات )االحتياطيات( 2-5-14
للتأمين وشركة ساب  والء  يتوجب على شركة  التعاوني،  التأمين  مراقبة شركات  لنظام  التنفيذية  الالئحة  )69( من  المادة  بأحكام  عماًل 
للتكافل االحتفاظ بمخصصات مالية لمواجهة وتغطية االلتزامات المالية، وهذه المخصصات تشمل )1( مخصصات أقساط التأمين غير 
المكتسبة، )2( مخصصات المطالبات تحت التسوية، )3( مخصصات مصاريف تسوية المطالبات، )4( مخصصات األخطار التي وقعت ولم 
تتم المطالبة بها بعد، )5( مخصصات المخاطر التي لم تسقط، )6( مخصصات الكوارث، و)7( مخصصات المصاريف العامة. سيتم مراجعة 
وتقييم معدل االحتياطيات بعد إتمام صفقة االندماج التخاذ اإلجراء المناسب في حال الحاجة لعمل أي تعديالت لضمان االلتزام بتعليمات 
الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة من البنك المركزي السعودي. ويتوجب تقدير حجم هذه المخصصات عند 
إتمام صفقة االندماج وذلك بناًء على االتجاهات المتوقعة في حجم المطالبات ومدى تكرارها بحسب البيانات المتاحة في حينه. ويعتبر 
وضع مستوى مالئم من احتياطات المطالبات عملية غير مؤكدة بطبيعتها نظراً لصعوبة وتعقيد وضع االفتراضات الالزمة. وبما أن حجم 
االحتياطيات يعتمد على تقديرات مستقبلية، فإنه من الممكن أن يحدث عدم كفاية في احتياطيات الشركة الدامجة في أي فترة من الفترات. 
ويجدر بالذكر أنه ال يمكن ضمان التزام الشركة الدامجة بالمحافظة على المخصصات المالية و/أو االحتياطيات الالزمة في جميع األوقات، 
ال سيما أنه سينتج عن صفقة االندماج انتقال االلتزامات الخاصة بشركة ساب للتكافل إلى الشركة الدامجة. في حال تجاوزت االلتزامات 
الفعلية قيمة االحتياطيات المحتسبة، سيتوجب على الشركة الدامجة زيادة االحتياطيات الالزمة، وسينتج عن ذلك أثر سلبي على قائمة 

الدخل والمركز المالي للشركة الدامجة وعلى وضعها المالي ونتائج عملياتها. 



 27

المخاطر المرتبطة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات 2-5-15
خالل عملية دمج األعمال، قد تستخدم الشركة الدامجة األنظمة التشغيلية الخاصة بشركة ساب للتكافل وتقييمهما واالحتفاظ بما يناسب 
متطلباتها التشغيلية واستبعاد األنظمة التي ال تتماشى مع متطلباتها التشغيلية. وستمثل عملية نقل ودمج أنظمة تشغيلية لشركة ساب للتكافل 
وجود مخاطر وتكاليف إضافية للشركة الدامجة بسبب تعدد األنظمة التشغيلية المستخدمة. يجدر بالذكر أن أنظمة تقنية المعلومات مهمه 
وإدارة  بأعمالها وال سيما حفظ معلومات عمالئها وتسيير مراجعة  القيام  ناحية قدرتها على  الدامجة وذلك من  للشركة  وأساسية  جداً 
المطالبات المقّدمة لها. ويجدر بالذكر أنه من الوارد حدوث تعقيدات من الممكن أن تسهم في حدوث أخطاء بشرية في التعامل مع أنظمة 
المعلومات التقنية عند إتمام صفقة االندماج. يعود ذلك إلى أنه سيكون للشركة الدامجة عدد كبير من أنظمة التشغيل التقنية، مما يشتت 
تركيز فريق تقنية المعلومات والموظفين الذين يستخدمون هذه األنظمة ألداء مهامهم اليومية على حد سواء، وذلك بحكم تعاملهم مع أنظمة 
تقنية مختلفة عن تلك التي تعاملوا معها في السابق. إضافة إلى ذلك وبالرغم من التقدم التقني في مجال حماية األنظمة اإللكترونية وحفظ 
المعلومات المخّزنة إلكترونياً، قد تتعرض أنظمة تقنية المعلومات في الشركة الدامجة في أي وقت لمخاطر تقنية تشمل انهيار النظام 
اإللكتروني لديها أو فشل في أنظمة الحماية لديها أو اختراق لألنظمة والمعلومات لديها أو تلقيها لفيروسات إلكترونية أو حدوث أخطاء 
بشرية أو كوارث طبيعية أو حرائق أو أعطال في شبكة االتصال أو عدم توفر العمالة الماهرة الالزمة لتشغيل هذه األنظمة أو إصالحها. في 
حال حدوث مثل هذه المخاطر والمشاكل التقنية لدى الشركة الدامجة، ستتأثر أعمالها بشكل كبير وستتأثر خدمتها لعمالئها ومعالجاتها 
للمطالبات وإصدار تقاريرها المالية الدورية في التوقيت المناسب، مما سيعرض الشركة الدامجة للمساءلة والعقوبة القانونية. بالتالي 

سيظهر تأثير جوهري سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها. 

المخاطر المتعلقة بالتصنيف االئتماني لمعيدي التأمين 2-5-16
عمال بأحكام الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني فيما يتعلق بمتطلبات التصنيف االئتماني إلعادة التأمين، فإن اختيار 
معيدي التأمين خاضع لشروط حد التصنيف االئتماني األدنى، التي تشير إلى أنه ال يجب التعامل مع معيدي تأمين ذوي تصنيف ائتماني 
أقل من BBB وفقاً لوكالة S&P أو تصنيف معادل من وكاالت التصنيف األخرى، وحالياُ تتعامل شركة والء للتأمين مع )90( شركة إعادة 
التأمين وجميعها مصنفة. وتتعامل شركة ساب للتكافل مع )45( شركة إعادة التأمين وجميعها مصنفة. وتلتزم شركة والء للتأمين وشركة 
ساب للتكافل بمتطلبات التصنيف االئتماني إلعادة التأمين كما في تاريخ هذا التعميم. يجدر بالذكر أنه يجب على الشركة الدامجة بعد إتمام 
صفقة االندماج االستمرار بااللتزام بمتطلبات التصنيف االئتماني إلعادة التأمين التي وضعها البنك المركزي السعودي. تجدر اإلشارة إلى 
أنه ال يوجد ضمان بأن الشركة الدامجة سوف تلتزم في جميع األوقات بهذه المتطلبات وذلك إلمكانية تخفيض التصنيف االئتماني لمعيدي 
التأمين أثناء تعاملهم مع الشركة الدامجة، وفي حال تم ذلك يجب على الشركة الدامجة إيقاف ترتيبات إعادة التأمين مع تلك الشركات 
وإيجاد بدائل. ويجدر بالذكر أنه في حال أرادت الشركة الدامجة أن تتعامل مع معيدي تأمين غير ُمعتمدين من قبل البنك المركزي السعودي 
و/ أو معيدي تأمين حاصلين على تصنيف أدنى من المتطلبات النظامية، فيتوجب على الشركة الدامجة الحصول على موافقة خطية من 
البنك المركزي السعودي. إن عدم االلتزام بمتطلبات تصنيف معيدي التأمين يعرض الشركة الدامجة لغرامات و/أو فرض عقوبات من قبل 
البنك المركزي السعودي. كما أن تجدر اإلشارة إلى أنه في حال تم تخفيض تصنيف معيد ائتمان تتعامل معه الشركة الدامجة، سيكون إيجاد 
معيد تأمين بديل مكلف وقد تختلف شروط وأحكام االتفاقيات الجديدة عن تلك السابقة والتي ال تتناسب مع عمليات الشركة الدامجة 
في ذلك الوقت. في حال تحقق أحد أو كل تلك المخاطر سيظهر تأثير سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج عملياتها 

وربحية سهمها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بسوء تقدير المخاطر وبسياسات تقدير المخاطر 2-5-17
تقوم شركة والء للتأمين بعمل دراسات تفصيلية للمخاطر المحتملة قبل إصدار وثائق التأمين للطلبات المقدمة، حيث تتم هذه الدراسات من 
قبل الخبراء في عمليات االكتتاب، ويقومون باستخدام برامج محددة بهدف تقدير الخسائر والمخاطر المحتملة وبمساعدة الخبير االكتواري 
المستقل، والذي يقوم بدوره بدراسة أنماط تطور المخاطر والتوقعات المستقبلية بناًء على األداء التاريخي، وفي حال لم يتم تقدير المخاطر 
بشكل دقيق، قد تتكبد شركة والء للتأمين خسائر مالية تؤثر سلباً على أدائها المستقبلي. ويجدر بالذكر أن الشركة الدامجة قد تتعرض 
لتكاليف إضافية وخسائر مالية في حال عدم اتباع شركة ساب للتكافل دراسات دقيقة وصحيحة في عملية تقييم المخاطر المحتملة لوثائق 
التأمين القائمة لدى شركة ساب للتكافل والوثائق التأمين الجديدة المصدرة -في حال تم إصدارها قبل إتمام صفقة االندماج-، وبالتالي 
في حال تبين أن شركة ساب للتكافل أساءت في تقدير المخاطر عند إصدار تلك الوثائق وعند انتقال تلك الوثائق إلى الشركة الدامجة 
ووقوع مطالبات تأمينية عالية جراء ذلك سيؤثر وبشكل جوهري سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وربحية 
سهمها. وباإلضافة إلى ذلك، فإنه تعتمد سياسات إدارة المخاطر التي تقوم بها كل من شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل على مالحظة 
السلوك التاريخي للسوق، ولذلك، فإن هذه السياسات قد ال تتمكن من التنبؤ بدقة المخاطر المحتملة مستقبال والتي قد تكون أكبر من تلك 
التي تم استنتاجها من خالل الوسائل التاريخية، وفي ظل وجود نقص في البيانات المتوفرة حول سوق التأمين السعودي، فإن هذه المعلومات 
قد ال تكون دقيقة أو كاملة أو محدثة أو لم يتم تقييمها على الوجه الصحيح في جميع الحاالت، وقد ال تكون سياسات إدارة المخاطر في 
الشركة الدامجة وإجراءاتها وضوابطها فعالة تماماً في جميع األحوال والظروف، األمر الذي سيؤدي إلى حصول شركة والء للتأمين على 
معلومات غير واقعية لكي تقوم بتقدير تعرضها للمخاطر وفق أسس صحيحة، ونتيجة لذلك، فإن ارتفاع مستوى المخاطر التي تتعرض لها 
الشركة الدامجة نتيجة لذلك سيؤثر سلباً على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج عملياتها، كما أن الشركة الدامجة بعد إتمام 
صفقة االندماج قد تواجه مخاطر عدم قيام اإلدارة السابقة لشركة ساب للتكافل بالتنبؤ بدقة حول المخاطر المحتملة وتقديرها في عملياتها 

الحالية، مما سيؤثر وبشكل جوهري سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها.



 28

المخاطر المتعلقة بالمحافظة على متطلبات هامش المالءة المالية  2-5-18
حسب متطلبات البنك المركزي السعودي فيما يختص بالمحافظة على هامش المالءة المالية والذي يقتضي الحفاظ على هامش مالءة مالية 
بنسبة 100٪. بلغ هامش المالءة المالية لشركة والء للتأمين )185٪( كما في تاريخ 1442/10/22هـ )الموافق 2021/06/30م(، وكما بلغ 
هامش المالءة المالية لشركة ساب للتكافل )185٪( كما في تاريخ 2021/06/30م. وبسبب أن الشركتين مارست أعمالها المعتادة منذ ذلك 
التاريخ مما يجعل مركزها المالي عرضًة للتغيير، يتوجب التحقق من استمرارية االلتزام بمتطلبات هامش المالءة المالية للشركة الدامجة 
عند إتمام صفقة االندماج. يجدر بالذكر بأن في حال عدم االلتزام بهامش المالءة المالية بحسب متطلبات البنك المركزي السعودي، يُلزم 
الشركة الدامجة اتخاذ إجراءات تصحيحية بحسب المادة )68( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. وفي حال عدم 
االلتزام بأحكام هذه المادة يحق للبنك المركزي السعودي اتخاذ إجراءات تشمل فرض التوقف عن اكتتاب أي وثيقة تأمينية جديدة، تسييل 

بعض الموجودات، تعديل األسعار وسحب الترخيص وغيرها من العقوبات التي تؤثر بشكل جوهري على أعمال الشركة الدامجة.

المخاطر المرتبطة بالسعودة ونظام العمل 2-5-19
الشركة الدامجة ملزمة بالمحافظة على نسبة سعودة بحسب متطلبات الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وبحسب 
أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، وسيتطلب أن تشغل بعض المناصب بموظفين سعوديين فقط. علماً أن نسب السعودة 
المفروضة من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بالنسبة لشركات التأمين البالغ عدد موظفيها من )200( إلى )499( موظف هي 
كالتالي: من صفر إلى 34٪ للنطاق األخضر، من 35٪ إلى 45٪ للنطاق األخضر المنخفض، من 46٪ إلى 56٪ لنطاق األخضر المتوسط، 
من 57٪ إلى 66٪ لنطاق األخضر المرتفع، ومن 67٪ إلى 100٪ للنطاق البالتيني. وبناًء على ما سبق، ستطبق الشركة الدامجة خطة إحالل 
تتضمن تأهيل السعوديين في المناصب التي تقتصر على موظفين سعوديين فقط. يجدر بالذكر، أنه ال يمكن الجزم على أن جميع الموظفين 
بأن جميع  العمل في الشركة الدامجة عند إتمام االندماج، وال يمكن الجزم أيضاً  للتكافل لديهم الرغبة في  السعوديين في شركة ساب 
الموظفين الحاليين في الشركة الدامجة يرغبون إكمال العمل في وظائفهم الحالية عند إتمام صفقة االندماج، مما يعرض نسبة السعودة 
لالنخفاض وقد ال تستطيع الشركة الدامجة تعويض االنخفاض في نسبة السعودة حيث أنه سيكون للشركة الدامجة صعوبات بين الحين 
واآلخر في توظيف مواطنين سعوديين واالحتفاظ بهم وذلك نظراً للمنافسة في توظيف وتدريب المواطنين السعوديين ضمن سوق التأمين. 
وإن عدم التزام الشركة الدامجة أو عجزها عن تحقيق نسب السعودة المطلوبة قد يؤدي إلى انخفاض تصنيفها في برنامج نطاقات فضاًل 
عن أنه قد يعرض الشركة الدامجة إلى العقوبات و/أو إلى اتخاذ اإلجراءات بحقها من قبل البنك المركزي السعودي بما في ذلك إيقاف 
أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من موظفي الشركة الدامجة الثابتة مسؤوليتهم عن المخالفة، أو منع الشركة الدامجة من قبول 
مكتتبين أو مستثمرين أو مشتركين جدد في أي من أنشطتها التأمينية أو الحد من ذلك أو إلزام الشركة الدامجة باتخاذ أي خطوات أخرى 
ضرورية، أو حل الشركة الدامجة في حال عدم تصحيحها للمخالفات وفرض العقوبات المالية عليها التي ال تزيد قيمتها عن المليون ريال 
التي تقتصر على موظفين سعوديين،  المناصب  الموظفين السعوديين في  لم تنجح خطة إحالل  أنه في حال  بالذكر  سعودي. كما يجدر 
فسيؤدي ذلك إلى فرض عقوبات و/أو غرامات من قبل البنك المركزي السعودي. كما سيؤدي عدم توظيف العدد المطلوب من المواطنين 
سعوديين أو عدم انتقال العدد الكافي من الموظفين المواطنين من شركة ساب للتكافل إلى شركة والء للتأمين و/أو عدم بقاء الموظفين 
الحاليين في شركة والء للتأمين في وظائفهم إلى انخفاض نسبة السعودة لدى الشركة الدامجة بعد نفاذ قرار صفقة االندماج، وبالتالي 
ستصبح الشركة الدامجة عرضة للمساءلة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية و/أو من قبل البنك المركزي السعودي. في 
حال عدم التزام الشركة الدامجة بمتطلبات السعودة، فإن ذلك سيترتب على مخالفتها من قبل الجهات التنظيمية، وبالتالي سيظهر تأثير 

جوهري سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها وتوقعاتها المستقبلية.

تجدر اإلشارة في هذا اإلطار إلى أنه تبين من الزيارة التفتيشية التي أجراها ممثلي البنك المركزي السعودي لشركة ساب للتكافل، عدم 
التزام مجلس إدارة شركة ساب للتكافل في تحديد استراتيجية وآلية استقطاب وتعيين الموظفين القياديين والتنفيذيين ووجود عدد من 
الشواغر في المناصب القيادية، عوضاً عن اعتماد شركة ساب للتكافل على البنك السعودي البريطاني في ذلك، ال يوجد لدى شركة ساب 
للتكافل خطة إحالل وتعاقب وظيفي محدثة ومعتمدة، وعدم وجود خطة لدى شركة ساب للتكافل للحفاظ على مواردها البشرية ال سيما 
الموظفين السعوديين بالنسب المطلوبة، وذلك لمواجهة ارتفاع عدد االستقاالت في المناصب القيادية والفنية. وعليـه، سـتواجه الشركة 
الدامجة عوائـق مثـل عـدم إمكانيـة الحصـول علـى تأشـيرات إضافيـة أو عـدم التمكـن مـن إحالل موظفيـن سـعوديين بـدالً مـن الموظفيـن غير 
السـعوديين، وبالتالـي قـد تضطـر الشركة الدامجة إلـى توظيـف موظفيـن غيـر سـعوديين، ممـا ينتـج عنـه انخفـاض نسـبة السـعودة، وبالتالي 
ستصبح الشركة الدامجة عرضة للمساءلة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية و/أو من قبل البنك المركزي السعودي. في 
حال عدم التزام الشركة الدامجة بمتطلبات السعودة، فإن ذلك سيترتب على مخالفتها من قبل الجهات التنظيمية، وبالتالي سيظهر تأثير 

جوهري سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بسوق التأمين في المملكة العربية السعودية 2-6

المخاطر المرتبطة باألداء االقتصادي للمملكة 2-6-1
يعتمد األداء المستقبلي المتوقع للشركة الدامجة على عدد من العوامل التي ترتبط باألوضاع االقتصادية في المملكة بشكل عام وتشمل، 
على سبيل المثال ال الحصر، عوامل التضخم ونمو الناتج المحلي اإلجمالي ومتوسط دخل الفرد وما شابه ذلك. ويعتمد اقتصاد المملكة 
بشكل أساسي على النفط والصناعات النفطية والتي ال تزال تسيطر على حصة كبيرة من الناتج المحلي اإلجمالي. وعليه فإن أي تقلبات 
غير مؤاتيه تحدث في أسعار النفط سيكون لها تأثير مباشر وجوهري على خطط نمو االقتصاد السعودي بشكل عام وعلى معدالت اإلنفاق 
التأثير سلباً على أداء الشركة الدامجة في مرحلة ما بعد  الحكومي، والذي سيؤثر سلباً على قطاع التأمين ككل، والذي من شأنه أيضاً 
إتمام صفقة االندماج نظراً لعملها ضمن منظومة االقتصاد السعودي وتأثرها بمعدالت اإلنفاق الحكومي. إضافة إلى ذلك أن استمرار نمو 
االقتصاد السعودي يعتمد على عدة عوامل أخرى بما فيها استمرار النمو السكاني واستثمارات القطاعين الحكومي والخاص في البنية 
التحتية، لذا فإن أي تغيير في أي من هذه العوامل سيكون له تأثير كبير على االقتصاد وبالتالي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال 

الشركة الدامجة في مرحلة ما بعد إتمام صفقة االندماج، ال سيما نتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بزيادة المنافسة والقدرة على التوسع في سوق التأمين في المملكة 2-6-2
يبلغ عدد شركات التأمين الحالية المصرح لها بالعمل في المملكة )28( شركة تأمين. بحسب تقرير سوق التأمين السعودي لعام 2021م 
الصادر من البنك المركزي السعودي، استحوذت أكبر 8 شركات تأمين على ما نسبته )77.2٪( من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في 
عام 2021م والبالغة )42.03( مليار ريال سعودي. وواجه قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية في العام 2020م والعام 2021م والعام 
الجاري 2022م عدة عمليات اندماج مكتملة بين شركات التأمين، باإلضافة إلى اإلعالن عن عمليتي اندماج وال تزال جارية. ومن المتوقع 
أن يشهد قطاع التأمين المزيد من عمليات االندماج، ونظراً ألن إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي اشتملت على تشجيع وتسهيل 
عمليات االندماج في قطاع التأمين. يجدر بالذكر أن تركز الحصة السوقية في قطاع التأمين على عدد محدود من الشركات يفقد الشركات 
الصغيرة قدرتها على السيطرة على تسعير منتجاتها، إذ ال بد لها من أن تأخذ بعين االعتبار األسعار المطبقة من قبل كبار الشركات عند 
تحديد أسعار منتجاتها. لقد بلغت الحصة السوقية لشركة والء للتأمين ما نسبته )5.6٪( من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في عام 
2021م وبلغت الحصة السوقية لشركة ساب للتكافل ما نسبته )0.5٪( من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في عام 2021م، وتبلغ الحصة 
السوقية المجتمعة لشركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل ما نسبته )6.1٪( من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في عام 2021م. يجدر 
بالذكر أنه وعند إتمام صفقة االندماج سوف تستمر الشركة الدامجة في العمل ضمن سوق تنافسي كبير، حيث أن المنافسة تنشأ عند وجود 
شركات أخرى تعمل في نفس قطاع األعمال وتقدم هذه شركات التأمين األخرى منتجات وخدمات مشابهة ومنافسة لمنتجات وخدمات 
الشركة الدامجة في كافة فروع التأمين )العام، الصحي، الحماية واالدخار(. بالتالي ال توجد أي ضمانات أن الشركة الدامجة ستتمكن من 
المنافسة في السوق بكفاءة عالية بعد إتمام صفقة االندماج، ويجدر بالذكر أنه يؤدي حدوث أي تغير في البيئة التنافسية وذلك إما لزيادة 
عدد الشركات العاملة بالقطاع و/أو الستحداث منتجات تأمينية جديدة و/أو لزيادة تنافسية األسعار في القطاع أو غيرها من العوامل إلى 
انخفاض في الحصة السوقية للشركة الدامجة و/أو أسعار المنتجات التأمينية و/أو انخفاض الهوامش الربحية، في حال تحقق أحد أو كل 

هذه المخاطر، سيظهر تأثير جوهري سلبي على أعمال الشركة الدامجة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها.

المخاطر المتعلقة باالستثمار  2-6-3
تلتزم شركة والء للتأمين بالتعليمات الواردة في الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحة االستثمار الصادرة عن البنك 
المركزي السعودي وسياسة االستثمار الخاصة بشركة والء للتأمين. تبلغ قيمة االستثمارات لشركة والء للتأمين كما في 2021/09/30م 
للتكافل كما في 2021/09/30م مبلغ وقدره  مبلغ وقدره )746.2( مليون ريال سعودي. وبلغت قيمة المحفظة االستثمارية لشركة ساب 
)607.8( مليون ريال سعودي. يجدر بالذكر أن المحفظة االستثمارية لشركة ساب للتكافل سوف تنتقل إلى الشركة الدامجة عند إتمام 
صفقة االندماج. ستقوم الشركة الدامجة بمراجعة المحفظة االستثمارية التي نقلت لها ليتم التأكد مع مطابقتها مع الئحة االستثمار الخاصة 
بها لضمان تماشيها مع االستراتيجية االستثمارية للشركة الدامجة. يجدر بالذكر إلى أنه في حال عدم مطابقة محفظة شركة ساب للتكافل 
لالئحة االستثمار الخاصة بالشركة الدامجة سيتم عمل إعادة هيكلة للمحفظة االستثمارية المنتقلة من شركة ساب للتكافل. قد ينتج عن 
إعادة هيكلة المحفظة بيع ألوراق مالية بأسعار غير مناسبة مما يؤثر سلباً على أداء المحفظة االستثمارية للشركة الدامجة. ويجدر بالذكر 
كاالرتباط  لعدة مخاطر  األوقات  في جميع  أيضاً  وتخضع  االستثمارية  أداء محفظتها  الدامجة على  للشركة  التشغيلية  النتائج  تعتمد  أنه 
باألوضاع االقتصادية العامة ومستوى التذبذب في السوق وتقلب أسعار السوق ومخاطر السيولة واالئتمان باإلضافة إلى األوضاع السياسية 
واألمنية. إضافًة إلى ذلك، إن عدم قدرة الشركة الدامجة على موازنة محفظتها االستثمارية ومالءمتها مع مطلوباتها سيجبرها على تصفية 
استثماراتها في أوقات معينة وبأسعار قد تكون غير مناسبة في حينه مما يؤثر على أداء المحفظة االستثمارية سلباً. كما أنه يجب على 
الشركة الدامجة أن تلتزم في جميع األوقات بمتطلبات الئحة االستثمار ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية، وفي حال 
عدم التزام الشركة الدامجة بهذه المتطلبات سوف يقع عليها غرامات مالية و/أو عقوبات و/أو فرض إلعادة هيكلة للمحفظة مما يؤدي إلى 

تأثير سلبي جوهري على أداء المحفظة وأعمال الشركة الدامجة. 
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المخاطر المتعلقة بدورة األعمال التأمينية وتأثرها بالعوامل االقتصادية 2-6-4
شهد قطاع التأمين على المستوى العالمي تغييرات دورية مع تذبذبات ملموسة في نتائج العمليات، ويرجع سببها إلى المنافسة واألحداث 
الكارثية واألوضاع االقتصادية واالجتماعية التي تمر بها كافة الدول من وقت إلى آخر بشكل عام وغيرها من العوامل خارجة عن سيطرة 
الشركات العاملة في قطاع التأمين. وبالتالي قد ينتج عن ذلك فترات تتصف بالمنافسة في األسعار الناتجة عن فائض العرض وكذلك 
فترات يتاح فيها للشركات الحصول على أسعار أقساط التأمين أفضل، ومن المتوقع أن تتأثر دورة أعمال شركات التأمين من وقت آلخر، 
مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة الدامجة في مرحلة ما بعد إتمام صفقة االندماج، ال سيما نتائج عملياتها ووضعها 

المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة 2-6-5
أصدرت المملكة نظام ضريبة القيمة المضافة الذي أصبح ساري المفعول بتاريخ 1439/4/14هـ )الموافق 2018/01/01م(. يفرض هذا 
النظام ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5٪ على عدد من المنتجات والخدمات، من بينها خدمات شركة ساب للتكافل. بتاريخ 1441/10/17هـ 
)الموافق 2020/06/09م(، واستجابًة لألثر االقتصادي لفايروس كورونا المستجد، صدر قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 
رقم )2-3-20( القاضي بتعديل الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى )15٪(، ابتداًء من 
تاريخ 1441/11/10هـ )الموافق 2020/07/01م(. وقد تؤثر هذه الزيادة أو أي زيادة مستقبلية على إنفاق العمالء والمنافسة في السوق، 
باإلضافة إلى إمكانية ارتكاب شركة ساب للتكافل أخطاء أثناء تنفيذ المتطلبات التنظيمية لضريبة القيمة المضافة، مما قد يؤدي إلى فرض 
عقوبات من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وفًقا لنظام ضريبة القيمة المضافة، مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة 

الدامجة في مرحلة ما بعد إتمام صفقة االندماج، ال سيما نتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد  2-6-6
نظراً للظروف الراهنة وما يشهده العالم من انتشار سريع لفيروس كورونا المستجد، والقرارات الصادرة من الجهات المختصة بالمملكة 
بشأن اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية للتصدي والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حتى تاريخ هذا التعميم، يجدر بالذكر أنه 
كان وال زال هنالك آثار سلبية على االقتصاد واألعمال بشكل عام، حيث أثرت الجائحة سلباً على العديد من األعمال في المملكة وخارجها. 

ال يوجد ضمان بعدم استمرار هذه الجائحة في المستقبل المنظور. 

في هذا الصدد تجدر اإلشارة إلى أنه في ظل غياب بنية تحتية لبيع منتجات شركات ساب للتكافل عن بعد، من الممكن أن تواجه الشركة 
الدامجة بعض الصعوبات في بيع هذه المنتجات، ال سيما التدني في نسبة المبيعات، نظراً النخفاض مستويات صفقات البيع والشراء 
التقليدية عبر حضور العمالء شخصيا إلى مراكز شركة ساب للتكافل، خاصًة في حال فرض اإلجراءات الوقائية من السلطات المختصة 

التي قد تحد من إمكانية التنقل و/أو من ساعات العمل و/أو من عدد العمالء الممكن استيعابها في مراكز شركة ساب للتكافل.

في هذا الصدد نشير إلى أنه تبين من التدقيق المالي واالكتواري بأن شركة ساب للتكافل لم تعتمد سياسة تصدي للطوارئ تسمح لها من 
تقليص االرتدادات السلبية على أعمالها من جراء الجائحة أو التدابير الرسمية المفروضة بهذا الخصوص. في الواقع، إن الخبير اإلكتواري 
اقترح خالل السنة المالية 2020م على شركة ساب للتكافل تكوين احتياطي للطوارئ بقيمة إجمالية وقدرها 1,500,000 مليون وخمسمائة 

ألف ريال سعودي.

فضاًل عما سبق، إن التأثيرات السلبية على أعمال شركة ساب للتكافل، هي بحسب إدارة شركة ساب للتكافل كالتالي:

انخفاض في الدخل من الفوائد بما يعادل )2,000,000( مليوني ريال سعودي.  	
انخفاض في معدل مبيعات منتجات وثائق التكافل العائلي لألفراد، حيث انخفضت متوسط المبيعات الشهرية من 160  	

وثيقة -قبل الجائحة- إلى 25 وثيقة -خالل الجائحة-. 
مواجهة الصعوبات في تحصيل الذمم المدينة من المدينين.  	
بلغ عددها  	 الناجمة عن اإلصابات بفايروس كورونا والتي  بالوفيات  التأمينية المرتبطة  االرتفاع في معدالت المطالبات 

ومئتي  مليونين  يراوح )2,200,000(  ما  تم تسديد  مائة وإحدى عشر مطالبة،  للتكافل )111(  إدارة شركة ساب  بحسب 
ألف ريال سعودي من إجمالي قيمة المطالبات، في حين أن قيمة المطالبات غير المسددة بلغت قيمة إجمالية وقدرها 

)500,000( خمسمائة ألف ريال سعودي. 
تدني في قيمة الصناديق االستثمارية باألخص خالل شهر مارس من السنة المالية 2020م، حيث انخفضت قيمة صافي  	

األصول بما يعادل )400,000( أربعمائة ألف ريال سعودي. 
ازدياد نفقات تقنية المعلومات لتأمين إمكانية العمل عن بعد والعمل من المنزل. 	

وفي حال استمرار آثار الجائحة السلبية على االقتصاد واألعمال، مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة الدامجة في مرحلة 
ما بعد إتمام صفقة االندماج، ال سيما نتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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3 
المعلومات االقتصادية والسوقية عن قطاع التأمين واتجاهاته 

اقتصاد المملكة العربية السعودية 3-1

نظرة عامة على اقتصاد المملكة العربية السعودية 3-1-1
لقد بذلت المملكة جهداً في التفكير الخارج عن المألوف لتطوير استراتيجيات ضرورية لتحقيق النمو المستدام لالقتصاد على المدى 

الطويل، وفي نفس الوقت معالجة التأثير قصير األجل من خالل اإلصالحات التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل. 

حسب تقرير االستقرار المالي 2022م الصادر عن البنك المركزي السعودي، أظهـرت بيانـات الناتـج المحلي اإلجمالي الحقيقـي معدالت 
ارتفاعاً بنحـو 3.2٪ في عام 2021م مقارنًة بانخفاض نسبته 4.1٪ في عام 2020م، في ظل ارتفاع األنشطة في كل من القطاع النفطي وغير 
النفطي طوال عام 2021م. وارتفاع القطاع النفطي بنسبة 0.2٪ في عام 2021م مقارنة بانخفاض نسبته 6.6٪ في عام 2020م. وسجل 
القطاع غير النفطي نمًوا بنسبة 4.9٪ في عام 2021م مقارنًة بتراجع نسبته 2.2٪ في عام 2020م، ويُعزى ذلك إلى عودة الحياة لطبيعتها 

بعد رفع قيود جائحة فيروس كورونا واستئناف األنشطة االقتصادية. 

صادرات وواردات المملكة العربية السعودية 3-1-2
بحسب تقرير التجارة الخارجية لعام 2021م الصادر عن الهيئة العامة لإلحصاء، بلغت القيمة الصادرات السلعية للمملكة لعام 2021م ما 
يقارب )1,035.7( مليار ريال مقابل حوالي )652.0( مليار ريال في عام 2020م بارتفاع نسبته 58.9٪. وقد بلغت قيمة الصادرات البترولية 
لعام 2021م )758.2( مليار ريال بارتفاع نسبته 69.4٪ بالمقارنة مع قيمتها في عام 2020م البالغة )447.6( مليار ريال. كما بلغت قيمة 
الصادرات السلعية غير البترولية لعام 2021م )277.5( مليار ريال بارتفاع بلغت نسبته 35.8٪ بالمقارنة مع قيمتها في عام 2020م )204.4( 
مليار ريال. في حين بلغت قيمة الواردات السلعية لعام 2021م )573.2( مليار ريال بارتفاع نسبته 10.8٪ بالمقارنة مع قيمتها في عام 

2020م البالغة )517.5( مليار ريال.

تنويع االقتصاد وانخفاض نسبة البطالة 3-1-3
من المتوقع أن يؤدي تنويع االقتصاد إلى إيجاد فرص عمل في قطاعات أخرى غير قطاع النفط، وبلغ معدل البطالة للسعوديين 11.0٪ في 
الربع الرابع لعام عام 2021م مقارنة بـ 12.6٪ في الربع الرابع لعام 2020م. ويشكل القطاع الحكومي مصدر الوظائف الرئيسي للمواطنين 

السعوديين في حين يعتمد القطاع الخاص على توظيف العمالة الوافدة.

جدول المؤشرات السكنية
 النمو السكاني المركب

2016م-2020م 2020م 2019م 2018م 2017م الوحدة  الفئة

٪2.4 35,013 34,218 33,414 32,613 ألف مجموع السكان

٪2.6 20,231 19,739 19,241 18,746 ألف ذكور

٪2.2 14,782 14,479 14,173 13,866 ألف إناث
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء
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قطاع التأمين 3-2

نظرة عامة على قطاع التأمين 3-2-1
دعمها  في  ويسهم  األخرى  االقتصادية  األنشطة  مجمل  ويواكب  اقتصاد،  أي  في  المالية  الخدمات  قطاعات  أهم  من  التأمين  قطاع  يعد 
والمحافظة على استقرارها. إن القاعدة الكبيرة والمتنامية من السكان في المملكة العربية السعودية، وزيادة الوعي بأهمية التأمين والعدد 
المتزايد من المركبات دعمت نمو أقساط التأمين اإلجمالية. وكان تأمين المركبات والتأمين الصحي أحد أهم خطوط التأمين الرئيسية 
على مدى األعوام السابقة. وتعد المنافسة في سوق التأمين متنامية ولذلك فإن على الشركات تقديم حلول تأمينية قائمة على التكنولوجيا، 
واالستراتيجيات التي تتمحور حول المستهلك وتنويع منتجاتها وذلك من شأنه أن يحقق نموا أكبر للقطاع باإلضافة إلى االستفادة من الفرص 
المتاحة لخطوط التأمين، كتأمين الحماية واالدخار الذي يعتبر شبه غائب تقريبا في قطاع األفراد ونجده في المقام األول للحماية على 
المجموعات في الشركات الدولية أو القروض الشخصية والعقارية في بعض البنوك. بينما تزايد انتشار التأمين العام على مر السنين تمشيا 
مع ارتفاع أعمال التأمين على المركبات والصحي وال يزل هناك مجال واسع للنمو. يتأثر قطاع التأمين بعوامل مخاطرة تختلف عن بقية 
القطاعات بحسب طبيعته. حيث أن منتجات التأمين اإللزامية تعتبر إحدى دوافع السوق للنمو كالتأمين الصحي وتأمين المركبات، وعليه 
فعامل المنافسة الكبيرة في السوق ونمو عدد المنافسين يعتبر من أهم المخاطر التي تواجه شركات التأمين. ويعتبر مجلس الضمان الصحي 
إحدى المحركات األساسية لنمو وطلب التأمين الصحي حيث أن األنظمة التي تصدرها إلزامية كالتغطية التأمينية لشرائح متنوعة للعاملين 
الغير سعوديين في القطاع الخاص والتي بدورها تدفع من نمو الطلب في السوق. أيضاً يجدر بالذكر بأن ارتفاع أسعار الفائدة على الدوالر 
يدعم عائدات استثمارات شركات التأمين حيث أنه قد يسهم في ارتفاع إضافي للفائدة مما يعود بأرباح إضافية وبالتالي نمو القطاع تزامنا 

مع ذلك االرتفاع. ويعد للبنك المركزي السعودي الجهة التنظيمية في المملكة العربية السعودية فيما يختص بأعمال التأمين.

جدول إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها
2021م 2020م 2019م 2018م 2017م

 اإلجمالي
٪

 مليون ريال
سعودي

 اإلجمالي
٪

 مليون ريال
سعودي

 اإلجمالي
٪

 مليون ريال
سعودي

 اإلجمالي
٪

 مليون ريال
سعودي

 اإلجمالي
٪

 مليون ريال
سعودي

٪59.7 25,109 ٪58.9 22,837 ٪59.3 22,475 ٪56.8 19,883 ٪52.1 19,036 التأمين الصحي

٪36.2 15,214 ٪37.9 14,678 ٪37.7 14,281 ٪40.1 14,028 ٪44.7 16,327 التأمين العام

٪4.1 1,707 ٪3.3 1,264 ٪3.0 1,135 ٪3.1 1,103 ٪3.1 1,140 تأمين الحماية 
واالدخار

٪100 42,031 ٪100 38,779 ٪100 37,891 ٪100 35,015 ٪100 36,503 اإلجمالي

المصدر: تقرير سوق التأمين السعودي 2021م - البنك المركزي السعودي

ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها إلى 42.0 مليار ريال في عام 2021م مقابل 38.8 مليار ريال في عام 2020م، بارتفاع قدره 
8.4٪. وحافظ التأمين الصحي على مكانته باعتباره أكبر أنشطة التأمين في عام 2021م، وارتفعت حصة التأمين الصحي في إجمالي 
أقساط التأمين المكتتب بها لتصل إلى 59.7٪ في عام 2021م مقابل 58.9٪ في عام 2020م، بينما انخفضت حصة التأمين العام في قطاع 
التأمين إلى 36.2٪ في عام 2021م مقابل 37.9٪ في عام 2020م. كما حافظ نشاط تأمين الحماية واالدخار على مرتبته من حيث كونه 
أقل أنشطة التأمين حجما، حيث بلغت حصته في إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها 4.1٪ في عام 2021م مقابل 3.3٪ في عام 2020م. 

عمق سوق التأمين 3-2-2
يعّرف عمق التأمين بأنه نسبة إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها إلى إجمالي الناتج المحلي وكما بلغ معدل النمو السنوي المركب )٪1.4( 
خالل الفترة ما بين عام 2017م و2021م. وفي عام 2021م شهد عمق التأمين من الناتج المحلي اإلجمالي انخفاضاً ليبلغ 1.34٪ مقابل 
1.48٪ في عام 2020م. كما انخفض كٌل من التأمين العام والتأمين الصحي لعام 2021م مقارنة في عام 2020م من 0.56٪ إلى 0.49٪ من 
الناتج المحلي اإلجمالي بالنسبة للتأمين العام، ومن 0.87٪ إلى 0.80٪ بالنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي للتأمين الصحي، في حين لم 
يحدث أي تغيير على تأمين الحماية واالدخار في نفس الفترة. ويعرف عمق التأمين غير النفطي بأنه نسبة إجمالي أقساط التأمين المكتتب 
بها إلى الناتج المحلي غير النفطي. انخفض عمق التأمين من الناتج المحلي غير النفطي ليبلغ 1.91٪ في عام 2021م مقابل 1.92٪ للعام 
2020م. كما بلغ معدل النمو السنوي المركب لعمق التأمين من الناتج المحلي غير النفطي )1.0٪( خالل الفترة ما بين عام 2017م وعام 
2021م. انخفض عمق التأمين العام في الناتج المحلي اإلجمالي الغير نفطي من 0.73٪ إلى 0.69٪ في عام 2021م مقارنًة بنفس الفترة 
في عام 2020م، وارتفع عمق التأمين الصحي في الناتج المحلي اإلجمالي الغير نفطي من 1.13٪ إلى 1.14٪ من نفس الفترة، وأيضا ارتفع 

تأمين الحماية واالدخار من 0.06٪ إلى 0.08٪ من نفس الفترة.
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جدول عمق قطاع التأمين في الناتج المحلي اإلجمالي 
معدل النمو السنوي 

المركب )2017م-2021م( 2021م 2020م 2019م 2018م 2017م نوع التأمين

)٪6.5( ٪0.49 ٪0.56 ٪0.48 ٪0.48 ٪0.64 التأمين العام
٪2.0 ٪0.80 ٪0.87 ٪0.76 ٪0.68 ٪0.74 التأمين الصحي
٪5.7 ٪0.05 ٪0.05 ٪0.04 ٪0.04 ٪0.04 تأمين الحماية واالدخار
)٪1.4( ٪1.34 ٪1.48 ٪1.27 ٪1.19 ٪1.42 اإلجمالي

المصدر: تقرير سوق التأمين السعودي لعام 2021م - البنك المركزي السعودي، وتحليل الجزيرة كابيتال

جدول عمق قطاع التأمين في الناتج المحلي اإلجمالي الغير نفطي
معدل النمو السنوي 

المركب )2017م-2021م( 2021م 2020م 2019م 2018م 2017م نوع التأمين

)٪6.2( ٪0.69 ٪0.73 ٪0.70 ٪0.73 ٪0.89 التأمين العام
٪2.3 ٪1.14 ٪1.11 ٪1.10 ٪1.03 ٪1.04 التأمين الصحي
٪7.5 ٪0.08 ٪0.06 ٪0.06 ٪0.06 ٪0.06 تأمين الحماية واالدخار
)٪1.0( ٪1.91 ٪1.92 ٪1.87 ٪1.82 ٪1.99 اإلجمالي

المصدر: تقرير سوق التأمين السعودي لعام 2021م - البنك المركزي السعودي، وتحليل الجزيرة كابيتال

كثافة سوق التأمين 3-2-3
تعّرف كثافة التأمين بأنها معدل إنفاق الفرد على التأمين )إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها مقسومة على عدد السكان(. ارتفعت كثافة 
التأمين من 1,095 ريال للفرد في العام 2020م إلى 1,200 ريال للفرد في عام 2021م بارتفاع نسبته 9.6٪. كما بلغ معدل النمو السنوي 

المركب لكثافة سوق التأمين ما نسبته 1.7٪ خالل الفترة ما بين عام 2017م حتى عام 2021م.

جدول كثافة قطاع التأمين
معدل النمو السنوي 

المركب )2017م-2021م(
2021م

)ريال سعودي(
2020م

)ريال سعودي(
2019م

)ريال سعودي(
2018م

)ريال سعودي(
2017م

)ريال سعودي( نوع التأمين

)٪3.5( 435 414 417 420 502 التأمين العام
٪5.2 717 645 657 595 585 التأمين الصحي
٪8.8 49 36 33 33 35 تأمين الحماية واالدخار
٪1.7 1,200 1,095 1,107 1,048 1,121 اإلجمالي

المصدر: تقرير سوق التأمين السعودي لعام 2021م - البنك المركزي السعودي، وتحليل الجزيرة كابيتال

القوى العاملة في قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية 3-2-4
بلغ إجمالي عدد الموظفين العاملين في شركات التأمين في المملكة العربية السعودية 10,092 موظفا في عام 2021م مقابل 11,015 موظفاً 
في عام 2020م كما ارتفعت نسبة المواطنين السعوديين العاملين في شركات التأمين من 75٪ في عام 2020م إلى 77٪ في عام 2021م. 
كما بلغ معدل النمو السنوي لنسبة المواطنين السعوديين العاملين في شركات التأمين ما نسبته 2.8٪ خالل الفترة ما بين عام 2017م حتى 

عام 2021م.

جدول تفصيل بالقوى العاملة في قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية
معدل النمو السنوي 

المركب )2017م-2021م( 2021م 2020م 2019م 2018م 2017م عدد العاملين

)٪8.6( 2,455 2,703 2,879 3,243 3,523 غير سعودي
٪2.2 8,447 8,321 8,334 8,483 7,749 سعودي
)٪0.8( 10,902 11,015 11,213 11,726 11,272 اإلجمالي
٪2.8 ٪77 ٪75 ٪74 ٪72 ٪69 نسبة السعودة

المصدر: تقارير سوق التأمين السعودي لألعوام 2017م و2019م و2021م - البنك المركزي السعودي 
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اتجاهات سوق التأمين في المملكة العربية السعودية 3-2-5
يعد قطاع التأمين من أهم قطاعات الخدمات المالية التي تواكب مجمل األنشطة االقتصادية األخرى وتسهم في دعمها والمحافظة على 
بين تطور التأمين من جهة وتطور االقتصاد بشكل عام من جهة أخرى. وتعتبر  متبادالً  وتأثيراً  استقرارها حيث أن هناك رابطاً مباشراً 
مساهمة قطاع التأمين في االقتصادات الناشئة فعالة في نمو الناتج المحلي اإلجمالي، وبحسب وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي )أحد 
البرامج لرؤية 2030( بأنه من المستهدف أن تصل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة كنسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي إلى 
2.4٪ بحلول عام 2025م و4.3٪ بحلول عام 2030 )مقارنة بنسبة 1.9٪ المسجلة في عام 2019م(، ومن المستهدف أن تصل نسبة تغطية 
أنواع التأمين الصحي من تكلفة الرعاية الطبية إلى 45٪ بحلول عام 2025م )مقارنة بنسبة 33٪ المسجلة في عام 2019م(، ومن المستهدف 

أن تصل نسبة المركبات المؤمن عليها 77٪ بحلول عام 2025م )مقارنة بنسبة 39.6٪ المسجلة في عام 2019م(.

وكما تركز المبادرة المحورية الرابعة من برنامج تطوير القطاع المالي على ضمان فرض التأمين اإللزامي على التأمين الصحي للحد من 
الممارسات االحتيالية، ومواصلة تطوير قطاع التأمين القائم؛ على سبيل المثال: زيادة إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، وزيادة الحجم، 

وتقليل نسبة التكلفة إلى الدخل.

وبحسب التقرير المالي 2022م الصادر عن البنك المركزي السعودي، أطلق قطاع التأمين العديد من المنتجات الجديدة في عام 2021م، 
ومن المتوقع أن يساعد تنويع المنتجات شركات التأمين على توسيع نطاق تغطية السوق وتحسين األداء المالي. ومن المتوقع أن تساعد 
عمليات االندماج في قطاع التأمين في أن يصبح قطاع التأمين أكثر تنافسية ومتانة، نظراً لتكوين شركات تأمين كبرى تتمتع بقاعدة رأسمالية 
أكبر وبقدرة أوسع على التطوير واالبتكار، كما تمكن قطاع التأمين من حفظ حقوق األطراف المؤمن لهم بشكل أفضل، باإلضافة إلى تحسين 
جودة الخدمات وخفض النفقات من خالل وفورات الحجم مما ينعكس بشكل إيجابي على القطاع المالي وعمالئه والمستفيدين من التأمين.
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4 
صفقة االندماج

لمحة عن صفقة االندماج 4-1

بتاريخ 1442/12/05هـ )الموافق 2021/07/15م(، أعلنت شركة والء للتأمين عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة ساب للتكافل، 
المالية،  الناحية  من  للجهالة  النافي  والفحص  التحقق  بدراسات  المباشرة  إلى  باإلضافة  الشركتين،  اندماج  جدوى  تقييم  بغرض  وذلك 
والقانونية واالكتوارية. وقد جاء التوقيع على مذّكرة التفاهم غير الملزمة تبعاً للنتائج األولية للدراسات والمناقشات حول صفقة االندماج 
المقترحة. وقد اتفقت الشركتان بموجب هذه المذكرة غير الملزمة على أن صفقة االندماج المقترحة ستتم من خالل عرض مبادلة أوراق 
مالية يتم من خاللها نقل موجودات والتزامات شركة ساب للتكافل إلى شركة والء للتأمين مقابل إصدار األسهم الجديدة لصالح مساهمي 
شركة ساب للتكافل في شركة والء للتأمين. تبعاً لذلك، شكلّت الشركتين فريق عمل يتألف من أعضاء في اإلدارة التنفيذية لكل شركة وذلك 

لدراسة ومراجعة الجوانب التجارية والمالية والقانونية للهيكل المقترح لصفقة االندماج.

)الموافق  1443/07/23هـ  بتاريخ  ملزمة  اندماج  اتفاقية  بتوقيع  للتكافل  ساب  وشركة  للتأمين  والء  شركة  من  كل  قامت  لذلك،  تبعاً 
2022/02/24م( تم االتفاق بموجبها على اتخاذ الخطوات الالزمة لتنفيذ صفقة االندماج وفقاً ألحكام المواد )191( و)192( و)193( من 
نظام الشركات والفقرة الفرعية )1( من الفقرة )أ( من المادة )49( من الئحة االندماج واالستحواذ. اتفق الطرفان على أن يكون العوض 
الوحيد لالندماج هو قيام شركة والء للتأمين بإصدار أسهم جديدة بتاريخ نفاذ قرار صفقة االندماج )آخذين باالعتبار إجراءات التسوية( 
حصراً لصالح مساهمي شركة ساب للتكافل المستحقين مقابل دمج شركة ساب للتكافل في شركة والء للتأمين، حيث ستقوم شركة والء 

للتأمين بإصدار )0.6005476176470590( سهم في شركة والء للتأمين مقابل كل سهم مملوك في شركة ساب للتكافل. 

ستقوم شركة والء للتأمين بزيادة رأس مالها من خالل إصدار )20,418,619( سهم عادي جديد وبقيمة اسميه إجمالية تبلغ )10( ريال سعودي 
مقابل دمج شركة ساب للتكافل في شركة والء للتأمين وقد تم االتفاق أنه لن يكون هناك أي مقابل نقدي لمساهمي شركة ساب للتكافل 
وسيبلغ إجمالي عدد أسهم العوض )20,418,619( سهم مدفوعة بالكامل وبقيمة اسمية للسهم الواحد قدرها )10( عشر رياالت سعودية 

بحيث يكون إجمالي القيمة االسمية ألسهم العوض مبلغ وقدره )204,186,190( ريال سعودي. 

وتم تحديد إجمالي قيمة صفقة االندماج بناًء على قيمة أسهم العوض االسمية، ويبلغ إجمالي القيمة االسمية ألسهم العوض مبلغ وقدره 
)204,186,190( ريال سعودي ويبلغ إجمالي القيمة السوقية ألسهم العوض بناًء على معامل المبادلة وعلى سعر اإلغالق لسهم شركة والء 
للتأمين البالغ )17.90( ريال سعودي كما في تاريخ )1443/07/22هـ( )الموافق 2022/02/23م( )وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ إبرام 
اتفاقية االندماج( مبلغ وقدره )365,493,280( ريال سعودي. ويبلغ إجمالي القيمة السوقية ألسهم العوض بناًء على معامل المبادلة وعلى 
سعر اإلغالق لسهم شركة والء للتأمين البالغ )15.72( ريال سعودي كما في تاريخ 1444/01/16هـ )الموافق 2022/08/14م( )بحسب 
أقرب يوم تداول قبل نشر التعميم( مبلغ وقدره )320,980,691( ريال سعودي وسيتم تحديد إجمالي قيمة أسهم العوض التي سيتم عكسها 
في القوائم المالية لشركة والء للتأمين في وقت الحق بناًء على سعر اإلغالق لسهم شركة والء للتأمين في آخر يوم تداول يسبق تاريخ نفاذ 

قرار صفقة االندماج.

بتاريخ إتمام صفقة االندماج، سيمتلك المساهمون في شركة والء للتأمين نسبة )75.99٪( من أسهم الشركة الدامجة وسيمتلك المساهمون 
في شركة ساب للتكافل نسبة )24.01٪( من أسهم الشركة الدامجة.

وفي حال نتج عن عملية احتساب عدد األسهم المستحق ألي من مساهمي شركة ساب للتكافل بناًء على معامل المبادلة كسور أسهم، فسيتم 
تقريب الرقم الناتج إلى أقل رقم صحيح. فعلى سبيل المثال، إذا كان أحد مساهمي شركة ساب للتكافل يملك )22( سهم في شركة ساب 
للتكافل سيخصص له )13( سهم من أسهم العوض وليس )14( سهم. وسيتم تجميع كسور األسهم وبيعها في السوق المالية السعودية بسعر 
السوق في حينه بالنيابة عن مساهمي شركة ساب للتكافل المستحقين لها ومن ثم سيتم توزيع المتحصالت الناتجة عن عملية بيع كسور 
األسهم على مستحقيها كاًل حسب ما يستحقه، وذلك خالل مدة أقصاها ثالثين )30( يوماً من تاريخ إتمام صفقة االندماج. وسيتم خصم 

التكاليف المتعلقة بعملية بيع كسور األسهم من إجمالي متحصالت بيع كسور األسهم.
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)الموافق  بتاريخ 1443/11/06هـ  المال وذلك كما  زيادة رأس  للتأمين قبل وبعد  الملكية في شركة والء  التالي تفاصيل  الجدول  ويوضح 
2022/06/05م(:

المساهم

بعد زيادة رأس المال - شركة والء للتأمينقبل زيادة رأس المال - شركة والء للتأمين

عدد األسهم 
)المملوكة 

بشكل 
مباشر(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 
الغير 
مباشرة

إجمالي 
نسبة 

الملكية 
)المباشرة 

والغير 
مباشرة(

عدد األسهم 
)المملوكة 

بشكل 
مباشر(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية
الغير 
مباشرة

إجمالي 
نسبة 

الملكية 
)المباشرة 

والغير 
مباشرة(

4.18٪ال يوجد4.18٪5.493,551,911٪ال يوجد5.49٪3,551,911أميريكان اليف انشورانس*
4.17٪ال يوجد4.17٪5.483,545,146٪ال يوجد5.48٪3,545,146البنك العربي الوطني**

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى شركة 
4.49٪0.93٪3.56٪5.913,030,421٪1.23٪4.69٪3,030,421والء للتأمين***

مساهمي شركة والء للتأمين من غير الجمهور )ال 
تشمل المساهمون الكبار وأعضاء مجلس اإلدارة 

وكبار التنفيذيين(
0.93٪ال ينطبق0.93٪1.23792,340٪ال ينطبق792,340٪1.23

البنك السعودي البريطاني
ال يوجد

15.60٪ال يوجد13,272,102٪15.60

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى شركة 
ال يوجدساب للتكافل

ال ينطبق79.90٪67,963,462ال ينطبق83.11٪53,719,888الجمهور

ال ينطبق100٪85,058,325ال ينطبق100٪64,639,706اإلجمالي
المصدر: شركة والء للتأمين

*يجدر بالذكر، بإن سوف تنخفض نسبة ملكية شركة أميريكان اليف انشورانس المباشرة من )5.49٪( إلى )4.18٪( من رأس مال شركة والء للتأمين بعد زيادة رأس المال، وبالتالي لن يصبح 
من كبار المساهمين في شركة والء للتأمين بعد زيادة رأس المال وسوف يتم احتساب نسبة ملكيتها ضمن ملكية الجمهور.

**يجدر بالذكر، بإن سوف تنخفض نسبة ملكية البنك العربي الوطني المباشرة من )5.48٪( إلى )4.17٪( من رأس مال شركة والء للتأمين بعد زيادة رأس المال، وبالتالي لن يصبح من كبار 
المساهمين في شركة والء للتأمين بعد زيادة رأس المال وسوف يتم احتساب نسبة ملكيتها ضمن ملكية الجمهور.

***إن الملكية الغير مباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة ناتجة عن الملكية الغير مباشرة لخليفة عبداللطيف الملحم -عضو مجلس إدارة- ناتجة عن ملكيته المباشرة والغير مباشرة في شركة خليفة 
عبداللطيف الملحم المحدودة، والملكية المباشرة لمحمد خليفة الملحم وعبدالعزيز خليفة الملحم )أبناء خليفة عبداللطيف الملحم(، والملكية المباشرة لفهد سليمان محمد بالغنيم )والد حاتم 
فهد بالغنيم -عضو مجلس إدارة-(، والملكية المباشرة لدينا عبداالله الجعيد )زوجة حاتم فهد بالغنيم(، والملكية المباشرة لعبداللطيف حمد الجبر )والد هشام عبداللطيف الجبر -عضو 

مجلس إدارة-(. 

وقامت شركة والء للتأمين بتعيين شركة الجزيرة لألسواق المالية كمستشار مالي فيما يتعلق بصفقة االندماج، وفيما يلي نموذج مبسط 
لهيكل صفقة االندماج:

قبل إمتام صفقة االندماج

مساهمي شركة ساب للتكافل

٪١٠٠٪١٠٠

مساهمي شركة والء للتأمني 
مساهمي شركة
ساب للتكافل

مساهمي شركة
والء للتأمني

بعد إمتام صفقة االندماج

ستنقضي*

*بعد شطب السجل التجاري لشركة ساب للتكافل

(الشركة الدامجة)

٪٧٥٫٩٩٪٢٤٫٠١
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دوافع صفقة االندماج واآلثار المترتبة على شركة والء للتأمين 4-2

إشعار هام 4-2-1
إن المعلومات الواردة في هذا القسم تعكس الرأي الحالي لشركة والء للتأمين متمثاًل برأي أعضاء مجلس إدارتها بشأن المنافع والمزايا 
المتوقع حالياً تحقيقها من صفقة االندماج. ونود التنويه بأن المعلومات الواردة في هذا القسم تتضمن توقعات وإفادات مستقبلية وبالتالي 
فهي عرضة للمخاطر والتقلبات ويجب عدم االعتماد عليها بشكل كامل. ولمزيد من المعلومات حول هذه المخاطر، الرجاء مراجعة القسم 
رقم )2( من هذا التعميم )»عوامل المخاطرة«(. كما تجدر اإلشارة إلى أن المعلومات الواردة في هذا القسم تم تضمينها بناًء على تقييمات 
أولية أجرتها شركة والء للتأمين وبالتالي فهي عرضة للتغيير بعد اكتمال الدراسات والتحليالت الخاصة بكيفية دمج أعمال شركة والء 
للتأمين وشركة ساب للتكافل، مع العلم بأنه ال توجد نية بأن يتم تحديث أو مراجعة أي من المعلومات أو التوقعات واإلفادات المستقبلية 
الواردة في هذا القسم ما لم يكن ذلك التحديث أو المراجعة مطلوبة بموجب األنظمة ذات الصلة. ويجب أال يتم اعتبار أي من المعلومات 

الواردة في هذا القسم على أنها توقعات أو تنبؤات حول األداء المالي الحالي أو المستقبلي لشركة والء للتأمين. 

دوافع صفقة االندماج واآلثار المترتبة على شركة والء للتأمين 4-2-2
تتمحور دوافع صفقة االندماج الرئيسية حول تنافسية الحصص السوقية في قطاع التأمين المقسمة حالياً بين 28 شركة تأمين. بحسب 
تقرير سوق التأمين السعودي لعام 2021م الصادر من البنك المركزي السعودي، استحوذت أكبر 8 شركات تأمين على ما نسبته 77.2٪ من 
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في عام 2021م والبالغة 42.03 مليار ريال سعودي. وواجه قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية 
في عام 2020م وعام 2021م وعام الجاري 2022م عدة عمليات اندماج مكتملة بين شركات التأمين، باإلضافة إلى اإلعالن عن عمليتي 
اندماج وال تزال جارية. ومن المتوقع أن يشهد قطاع التأمين المزيد من عمليات االندماج، ونظراً ألن إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع 
المالي اشتملت على تشجيع وتسهيل عمليات االندماج في قطاع التأمين، والتي تستهدف استدامة نمو القطاع واستقراره ومتانته، والرفع 
من مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي، وتنويع منتجاته ورقمنته، وتعزيز االبتكار والمنافسة فيه. يجدر بالذكر أن تركز الحصة السوقية 
في قطاع التأمين على عدد محدود من الشركات يفقد الشركات الصغيرة قدرتها على السيطرة على تسعير منتجاتها، إذ ال بد لها من أن 
تأخذ بعين االعتبار األسعار المطبقة من قبل كبار الشركات عند تحديد أسعار منتجاتها. لقد بلغت الحصة السوقية لشركة والء للتأمين ما 
نسبته )5.6٪( من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لعام 2021م وبلغت الحصة السوقية لشركة ساب للتكافل ما نسبته )0.5٪( من إجمالي 
أقساط التأمين المكتتبة لعام 2021م وبلغت الحصة السوقية المجتمعة لشركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل ما نسبته )6.1٪( من 

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لعام 2021م.

إن صفقة االندماج المقترحة لشركة والء للتأمين مع شركة ساب للتكافل من المتوقع أن يسهم في االستحواذ على حصة سوقية أكبر مما 
يعزز من الوضع التنافسي للشركة الدامجة عند إتمام صفقة االندماج. ويرى أعضاء مجلس إدارة شركة والء للتأمين بأن الخبرة التي يمتلكها 
فريق شركة ساب للتكافل والبنية التقنية التي تمتلكها شركة ساب للتكافل فيما يختص بتأمين الحماية واالدخار طويل المدى سيعد نقطة 
إيجابية ذات ميزة نسبية لتحسين الحصة السوقية للشركة الدامجة فيما يختص بسوق تأمين الحماية واالدخار على وجه الخصوص. ويجدر 
بالذكر أنه لدى الشركة الدامجة حالياً رخصة تقديم منتجات الحماية واالدخار سارية المفعول. وتتلخص الفوائد المرجوة لالندماج في 
تعزيز القدرات التنافسية في القطاع، وتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض نسبة النفقات، واستقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة والمحافظة 
عليها، وغيرها من اآلثار التي تنعكس إيجاباً على اقتصاد المملكة والقطاع المالي وقطاع التأمين والمؤمن لهم والمستفيدين من التغطية 
التأمينية. إضافة إلى ذلك، ونظراً ألن الشركة الدامجة ستتمتع برأس مال أقوى، فإنها ستكون أكثر قدرة على تحمل المخاطر واستيعاب 
المزيد من االكتتابات التأمينية وتقديم خدمات تأمينية أفضل لعمالئها. كما أنه من المتوقع أن يسهم رأس مال الشركة الدامجة الجديد 
في تحسين قدرة الشركة الدامجة على استثمار أموالها وبالتالي زيادة العوائد االستثمارية الناتجة عن تلك االستثمارات. ومن ناحية أخرى، 
يُتّوقع أن يسهم رأس مال الشركة الدامجة الجديد بالحصول على تقييم أفضل من قبل وكاالت التصنيف المالي العالمية. وباإلضافة إلى 
ذلك وبحكم زيادة حجم األعمال المتوقعة، ستتمتع الشركة الدامجة بقدرة أفضل على التفاوض على أسعار عمليات إعادة التأمين مع شركات 

إعادة التأمين. 

يرى مجلس إدارة شركة والء للتأمين بأن الشركة الدامجة ستستطيع أن تُخّفض من نسبة النفقات التشغيلية إلى إجمالي أقساط التأمين 
المكتتب بها، بما يتناسب مع حجم أعمالها الجديد والذي سيشمل أعمال شركة ساب للتكافل. باإلضافة إلى ذلك، يعتقد مجلس اإلدارة 
في شركة والء للتأمين بأن الشركة الدامجة ستصبح قادرة على المدى الطويل أن تقدم أسعار أكثر تنافسية لعمالئها في سوق التأمين على 

صعيد قطاع األفراد وقطاع الشركات، وذلك عند اكتمال عملية دمج األعمال. 

تتلخص دوافع صفقة االندماج على سبيل المثال ال الحصر في اآلتي:

زيادة وتنوع قاعدة العمالء؛ و 	
تحسين قدرة الشركة الدامجة على استثمار أموالها؛ و 	
تخفيض نسبة النفقات التشغيلية إلى إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها؛ و 	
تحسين قدرة الشركة الدامجة على التفاوض على األسعار مع معيدي التأمين؛ و 	
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قدرة الشركة الدامجة على تقديم منتجات تأمينية تغطي كافة قطاعات التأمين وباألخص قطاع تأمين الحماية واإلدخار  	
لألفراد؛ و

تعزيز االنتشار الجغرافي ألعمال الشركة الدامجة، وتحديداً في المنطقة الوسطى؛ و 	
تحسين رأس مال الشركة الدامجة؛ و 	
القدرة على تقديم منتجات تأمينية بأسعار أكثر تنافسية على المدى الطويل؛ و 	
المدى  	 على  أفضل  تقييم  على  والحصول  القريب  المدى  في  الحالي  التقييم  على  بالمحافظة  الدامجة  الشركة  إمكانية 

الطويل، من قبل وكاالت التصنيف المالي العالمية؛ و
االستفادة من تكامل الخبرات اإلدارية والفنية التي قد تنتج نتيجة دمج األعمال؛ و 	
تعزيز قنوات بيع الـتأمين المصرفي وتوسيع نطاق تسويق وبيع منتجات التأمين عبر البنوك.  	

ويجدر بالذكر أن صفقة االندماج تحظى بتأييد وتوصية من مجلسي إدارة شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل. 

التغيير المزمع في مجلس إدارة الشركة الدامجة 4-3

يتولى حالياً إدارة شركة والء للتأمين مجلس إدارة مؤلف من 11 عضو وهم على الشكل التالي:

السّيد/ سليمان بن عبداهلل القاضي، رئيس مجلس اإلدارة وعضو غير تنفيذي.. 1
السّيد/ خليفة بن عبداللطيف الملحم، نائب رئيس مجلس اإلدارة وعضو غير تنفيذي.. 2
السّيد/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري، عضو غير تنفيذي.. 3
السّيد/ واصف بن سليم الجبشة، عضو غير تنفيذي.. 4
السّيد/ وليد بن محمد الجعفري، عضو غير تنفيذي.. 5
السّيد/ جميل بن عبداهلل الملحم، عضو مستقل.. 6
السّيد/ هشام بن عبداللطيف الجبر، عضو غير تنفيذي.. 7
السّيد/ عبداللطيف بن خليفة الملحم، عضو غير تنفيذي.. 8
السّيد/ أسامة بن ميرزا الخنيزي، عضو مستقل.. 9

السّيد/ حاتم بن فهد بالغنيم، عضو مستقل.. 10
السّيد/ عبدالعزيز بن سعود الشبيبي، عضو مستقل.. 11

وكبار التنفيذيين الحاليين في شركة والء للتأمين هم:

السّيد/ جونسون فارغيس، الرئيس التنفيذي.. 1
السّيد/ مهند محمود الدسوقي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية. . 2
السّيد/ واصف فاروق منهاس، الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية للتأمين العام والمركبات.. 3
السّيد/ غاياس حسن خان، الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية للتأمين الطبي والحماية واإلدخار. . 4
السّيد/ فهد خالد ابالخيل، نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق.. 5
السّيد/ تركي عبدالعزيز البريك، نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والعالقات العامة والحكومية. . 6

بعد إتمام صفقة االندماج سيبقى السّيد/ )سليمان بن عبداهلل القاضي( رئيساً لمجلس اإلدارة والسيد/ )خليفة بن عبداللطيف الملحم( 
نائباً لرئيس مجلس اإلدارة. 
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ويوضح الجدول التالي اإلدارة التنفيذية للشركة الدامجة

المنصب الحاليالمنصب في الشركة الدامجةاالسم 

الرئيس التنفيذي - شركة والء للتأمينالرئيس التنفيذيجونسون فارغيس

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية - شركة والء للتأمينالرئيس التنفيذي للشؤون الماليةمهند محمود الدسوقي

الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية للتأمين العام والمركبات - شركة الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية للتأمين العام والمركبات واصف فاروق منهاس
والء للتأمين

الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية للتأمين الطبي والحماية واالدخار الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية للتأمين الطبي والحماية واالدخارغاياس حسن خان
- شركة والء للتأمين

نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق - شركة والء للتأمين نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق فهد خالد ابالخيل

العامة تركي عبدالعزيز البريك والعالقات  البشرية  للموارد  التنفيذي  الرئيس  نائب 
والحكومية 

العامة  والعالقات  البشرية  للموارد  التنفيذي  الرئيس  نائب 
والحكومية - شركة والء للتأمين

كما في تاريخ هذا التعميم، تتمثل اإلدارة التنفيذية للشركة الدامجة من قبل اإلدارة التنفيذية لشركة والء للتأمين فقط، وقد يتم توسيع 
هيكل اإلدارة التنفيذية للشركة الدامجة أعاله أثناء عملية التكامل وبعد اكتمال صفقة االندماج، وذلك يتطلب الحصول على موافقة لجنة 

الترشيحات والمكافآت وموافقة مجلس إدارة شركة والء للتأمين.

كما يجدر بالذكر بأن الشركة الدامجة سوف تقوم باستيعاب كافة موظفي شركة ساب للتكافل، بدون فرض أي تسريح إجباري، وسيتم 
االستفادة من القدرات والخبرات الخاصة بموظفي شركة ساب للتكافل في الشركة الدامجة بحسب احتياج عملية دمج األعمال وخطة 

التكامل.

نبذة عن عمليات شركة ساب للتكافل  4-4

التأسيسأ. 
تمت الموافقة على تأسيس شركة ساب للتكافل كشركة مساهمة عامة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم )م/60( بتاريخ 1427/09/18هـ 
)الموافق 2006/10/11م( وقرار مجلس الوزاري رقم )108( بتاريخ 1428/04/27هـ )الموافق 2007/05/15م(، وقد تأسست الشركة في 
مدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم 1010234032 الصادر من مدينة الرياض بتاريخ 1428/05/20هـ )الموافق 2007/06/06م(، 
2007/09/11م(،  )الموافق  1428/08/29هـ  بتاريخ  ن/هـ/20079(  م  )ت  رقم  السعودي  المركزي  البنك  من  التأمين  أعمال  وترخيص 
والمدرجة أسهمها بتاريخ 1428/06/01هـ )الموافق في 2007/06/16م(، وبلغ رأس مال شركة ساب للتكافل عند التأسيس )100,000,000( 
مئة مليون ريال سعودي مقسم إلى )2,000,000( مليوني سهم بقيمة اسمية قدرها )50( خمسون ريال سعودي للسهم الواحد، وقامت شركة 
ساب للتكافل بزيادة رأس مالها في عام 2009م من )100,000,000( مئة مليون ريال سعودي إلى )340,000,000( ثالثمائة وأربعون مليون 

ريال سعودي مقسم إلى )34,000,000( أربعة وثالثون مليون سهم بقيمة اسمية قدرها )10( عشر رياالت سعودية للسهم الواحد. 

يبلغ رأس مال شركة ساب للتكافل الحالي )340,000,000( ثالثمائة وأربعون مليون ريال سعودي مقسم إلى )34,000,000( أربعة وثالثون 
مليون سهم بقيمة اسمية قدرها )10( عشر رياالت سعودية للسهم الواحد، وجميع تلك األسهم مدفوعة القيمة بالكامل ومدرجة في السوق 
المالية السعودية منذ تاريخ 1428/06/01هـ )الموافق 2007/06/16م(. تعمل شركة ساب للتكافل في مجال التأمين العام وتامين الحماية 

واالدخار. يقع المقر الرئيسي الحالي لشركة ساب للتكافل في مدينة الرياض.

إن كبار المساهمين في شركة ساب للتكافل يتمثل بالبنك السعودي البريطاني حيث يمتلك بشكل مباشر ما نسبته )65.00٪( من رأس مال 
شركة ساب للتكافل )وال يمتلك أي نسبة ملكية غير مباشرة في شركة ساب للتكافل( وهي ال يمتلك البنك السعودي البريطاني أي أسهم في 
شركة والء للتأمين قبل صفقة االندماج )وسيحصل على نسبة ملكية مباشرة ما نسبته )15.6٪( في شركة والء للتأمين بعد صفقة االندماج(. 

ويجدر بالذكر أن البنك السعودي البريطاني سيصبح من كبار المساهمين في شركة والء للتأمين بعد صفقة االندماج.

السنة المالية ومراجعي الحساباتب. 
تبدأ السنة المالية لشركة ساب للتكافل في األول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر في السنة نفسها من كل عام ميالدي، وقد عينت الجمعية 

العامة لشركة ساب للتكافل السادة/شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه وشركة الدكتور محمد العمري وشركاه كمراجعي حسابات لها. 
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هيكل رأس المال والمساهمينت. 
يبلغ رأس مال شركة ساب للتكافل الحالي )340,000,000( ثالثمائة وأربعون مليون ريال سعودي مقسم إلى )34,000,000( أربعة وثالثون 
مليون سهم بقيمة اسمية قدرها )10( عشر رياالت سعودية للسهم الواحد، ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية شركة ساب للتكافل كما في 

تاريخ هذا التعميم: 

نسبة الملكية المباشرة )٪(عدد األسهمالمساهم

65.00٪22,100,000البنك السعودي البريطاني

ال يوجدال يوجدأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى شركة ساب للتكافل

35.00٪11,900,000الجمهور

100.0٪34,000,000اإلجمالي
المصدر: السوق المالية السعودية وشركة ساب للتكافل 

لمحة عامة عن أعمال شركة ساب للتكافل ث. 
تقدم شركة ساب للتكافل أنواعاً مختلفة من خدمات التأمين قائمة على مبادئ التأمين التعاوني وتحت إشراف البنك المركزي السعودي التي 
تعتبر الجهة المنظمة الرسمية والمسؤولة عن تطبيق نظام مراقبة شركات التأمين ولوائحه التنفيذية في المملكة العربية السعودية. تشمل 

خدمات التأمين التي تقدمها شركة ساب للتكافل في المملكة العربية السعودية تأمين الحماية واالدخار والتأمين العام. 

ويوضح الجدول التالي أقساط التأمين المكتتبة لمحفظة المجموعة حسب المنتج للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م 
و2020م.

جدول أقساط التأمين المكتتبة لمحفظة المجموعة حسب المنتج للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م
معدل النمو 

السنوي المركب 
2018م-2020م

نسبة التغيير 
السنوي 

2019م-2020م

نسبة التغيير 
السنوي 

2018م-2019م

2020م )بآالف 
الرياالت 
السعودية(

2019م )بآالف 
الرياالت 
السعودية(

2018م )بآالف 
الرياالت 
السعودية(

المنتج 

٪24.7 ٪20.6 ٪28.9 59,959 49,731 38,573 برنامج التكافل لحماية ديون المجموعة

٪74.4 ٪439.2 )٪43.6( 9,124 1,692 3,000 برنامج تكافل رعاية المجموعة

٪28.9 ٪34.3 ٪23.7 69,083 51,422 41,573 اإلجمالي
المصدر: التقرير الفحص النافي للجهالة المالي

ويوضح الجدول التالي أقساط التأمين المكتتبة لمحفظة األفراد حسب المنتج للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م 
و2020م.

جدول أقساط التأمين المكتتبة لمحفظة األفراد حسب المنتج للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م
معدل النمو 

السنوي المركب 
2018م-2020م

نسبة التغيير 
السنوي 

2019م-2020م

نسبة التغيير 
السنوي 

2018م-2019م

2020م )بآالف 
الرياالت 
السعودية(

2019م )بآالف 
الرياالت 
السعودية(

2018م )بآالف 
الرياالت 
السعودية(

المنتج 

)٪4.0( )٪0.2( )٪7.6( 69,183 69,316 75,056 برنامج تكافل االدخار

٪127.9 ٪87.3 ٪177.4 13,888 7,415 2,673 برنامج تكافل لالستثمار

٪35.6 ٪28.4 ٪43.2 447 348 243 برنامج تكافل الرعاية

٪3.5 ٪8.4 )٪1.1( 83,518 77,080 77,971 اإلجمالي
المصدر: التقرير الفحص النافي للجهالة المالي
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المنتهية في 31 ديسمبر 2018م  المالية  المنتج للسنوات  العام حسب  التأمين  المكتتبة لمحفظة  التأمين  التالي أقساط  ويوضح الجدول 
و2019م و2020م.

جدول أقساط التأمين المكتتبة لمحفظة التأمين العام حسب المنتج للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م
معدل النمو 

السنوي المركب 
2018م-2020م

نسبة التغيير 
السنوي 

2019م-2020م

نسبة التغيير 
السنوي 

2018م-2019م

2020م )بآالف 
الرياالت 
السعودية(

2019م )بآالف 
الرياالت 
السعودية(

2018م )بآالف 
الرياالت 
السعودية(

المنتج 

٪32.5 ٪103.2 )٪13.7( 23,499 11,563 13,395 برنامج تكافل حماية الممتلكات

٪40.0 ٪49.9 ٪30.8 6,707 4,474 3,420 برنامج تكافل الشحن

٪395.0 ٪1257.1 ٪80.6 7,695 567 314 برنامج تكافل النقود

٪84.2 ٪11.3 ٪205.0 11,179 10,048 3,294 األخرى

٪55.0 ٪84.2 ٪30.5 49,080 26,651 20,422 اإلجمالي
المصدر: التقرير الفحص النافي للجهالة المالي

إعادة التأمينج. 
لغرض التقليل من مخاطر أعمال التأمين وضمان استقرار العمليات ومصادر رأس المال ولتقليل مخاطر الخسائر ولغرض المساهمة في 
استقرار الربحية، تقوم شركة ساب للتكافل بإعادة التأمين على جزء من المخاطر التي تؤمن عليها بموجب عمليات التأمين التي تقوم بها. 
وذلك بما يتماشى مع اللوائح التنفيذية الصادرة من البنك المركزي السعودي. ولتقليل مخاطر تركز إعادة التأمين، قامت شركة ساب للتكافل 
بوضع برامج إلعادة التأمين مع العديد من شركات إعادة التأمين العالمية المعروفة وشركة إعادة التأمين محلية. حيث تقوم شركة ساب 
للتكافل بالتعامل مع العديد من الشركات إلعادة التأمين ال يقل تصنيفها عن الحد األدنى وذلك كما هو منصوص عليه في الالئحة التنظيمية 

ألعمال إعادة التأمين الصادرة عن البنك المركزي السعودي. كما يلي:

الحد األدنى للتصنيفالشركة المصنفة

AM BestB+

Standard & Poor’s Corporation (S&P)BBB

Moody’s Investor Service (Moodys)Baa

:AM Best يوضح الجدول التالي تعريف عن أنواع التصنيف لشركة المصنفة

AM Best تصنيف شركة

تعريف التصنيفالتصنيف

A+تصنيف من قبل وكالة إيه إم بيست ويعني أن الجهة المصنَّفة لديها قدرة متفوقة على الوفاء بالتزاماتها التأمينية المستمرة

Aتصنيف من قبل وكالة إيه إم بيست ويعني أن الجهة المصنَّفة لديها قدرة ممتازة للوفاء بالتزامات التأمين المستمرة

A-تصنيف من قبل وكالة إيه إم بيست ويعني أن الجهة المصنَّفة لديها قدرة ممتازة على الوفاء بالتزاماتها التأمينية المستمرة

B++تصنيف من قبل وكالة إيه إم بيست ويعني أن الجهة المصنَّفة قوتها المالية عرضة للتغيرات المعاكسة في االكتتاب والظروف االقتصادية
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:Standard & Poor’s Corporation (S&P) يوضح الجدول التالي تعريف عن أنواع التصنيف لشركة المصنفة

تصنيف شركة 

تعريف التصنيفالتصنيف

AA
تصنيف ائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز ويعني أن الجهة المصنَّفة لديها قدرة عالية جداً على الوفاء بالتزاماتها المالية. وتجدر المالحظة 
أنه لم يتم إضافة عالمة موجبة )+( لدرجة التصنيف إلظهار المكانة النسبية ضمن فئات التصنيف، حيث أن اإلشارة الموجبة )+( تشير إلى الحد 

األعلى في مجموعة »AA« )مخاطر منخفضة جداً(

AA
تصنيف ائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز ويعني أن الجهة المصنَّفة لديها قدرة عالية جداً على الوفاء بالتزاماتها المالية. وتجدر المالحظة 
أنه لم يتم إضافة عالمة موجبة )+( أو عالمة سالبة )-( لدرجة التصنيف إلظهار المكانة النسبية ضمن فئات التصنيف، حيث أن عدم إضافة 

اإلشارة تشير إلى الحد المتوسط في مجموعة »AA« )مخاطر منخفضة جداً(

AA-
تصنيف ائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز ويعني أن الجهة المصنَّفة لديها قدرة عالية جداً على الوفاء بالتزاماتها المالية. وتجدر المالحظة 
أنه تمت إضافة عالمة سالبة )-( لدرجة التصنيف إلظهار المكانة النسبية ضمن فئات التصنيف، حيث أن اإلشارة السالبة )-( تشير إلى الحد 

األدنى في مجموعة »AA« )مخاطر منخفضة جداً(

A+
تصنيف ائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز ويعني أن الجهة المصنَّفة لديها قدرة عالية على الوفاء بالتزاماتها المالية، ولكن لديها عرضة 
إلى حد ما لآلثار الضارة للتغيرات في الظروف االقتصادية. وتجدر المالحظة أنه تمت إضافة عالمة موجبة )+( لدرجة التصنيف إلظهار المكانة 

النسبية ضمن فئات التصنيف، حيث أن اإلشارة الموجبة )+( تشير إلى الحد األعلى في مجموعة »A« )مخاطر منخفضة(

A
تصنيف ائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز ويعني أن الجهة المصنَّفة لديها قدرة عالية على الوفاء بالتزاماتها المالية. وتجدر المالحظة أنه 
لم يتم إضافة عالمة موجبة )+( أو عالمة سالبة )-( لدرجة التصنيف إلظهار المكانة النسبية ضمن فئات التصنيف، حيث أن عدم إضافة اإلشارة 

تشير إلى الحد المتوسط في مجموعة »A« )مخاطر منخفضة(

A-
تصنيف ائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز ويعني أن الجهة المصنَّفة لديها قدرة عالية على الوفاء بالتزاماتها المالية، ولكن لديها عرضة إلى 
حد ما لآلثار الضارة للتغيرات في الظروف االقتصادية. وتجدر المالحظة أنه تمت إضافة عالمة السالبة )-( لدرجة التصنيف إلظهار المكانة 

النسبية ضمن فئات التصنيف، حيث أن اإلشارة السالبة )-( تشير إلى الحد األدنى في مجموعة »A« )مخاطر منخفضة(

BBB
تصنيف ائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز ويعني أن الجهة المصنَّفة لديها قدرة كافية على الوفاء بالتزاماتها المالية. ولكن من المرجح أن 
تضعف في الظروف االقتصادية المواتية أو المتغيرة. وتجدر المالحظة أنه لم يتم إضافة عالمة موجبة )+( أو عالمة سالبة )-( لدرجة التصنيف 

إلظهار المكانة النسبية ضمن فئات التصنيف، حيث أن عدم إضافة اإلشارة تشير إلى الحد المتوسط في مجموعة »BBB« )متوسط الجودة(

Moody’s Investor Service (Moodys) :يوضح الجدول التالي تعريف عن أنواع التصنيف لشركة المصنفة

 Moody’s Investor Service (Moodys) تصنيف شركة

تعريف التصنيفالتصنيف

A3
تصنيف من قبل وكالة موديز ويعني أن الجهة المصنَّفة من الدرجة المتوسطة العليا وتخضع لمخاطر ائتمانية منخفضة. وتجدر المالحظة أنه 
تمت إضافة الرقم )3( لدرجة التصنيف إلظهار المكانة النسبية ضمن فئات التصنيف، حيث أن الرقم )3( يشير إلى الحد األدنى في مجموعة 

.»A«

وتدل التصنيفات بشكل رئيسي على قوة المركز المالي لشركة إعادة التأمين وعلى كفاءتها بتغطية المطالبات، إضافة إلى جودة خدمتها وقوة 
برامجها في إعادة التأمين. وتتعامل شركة ساب للتكافل مع أكثر من 40 شركة من معيدي تأمين مصنفين من وكاالت التصنيف العالمية.

الجدول التالي يوضح شركات إعادة التأمين التي تتعامل معها شركة ساب للتكافل وتصنيف كل شركة إعادة تأمين.

يوضح الجدول التالي شركات إعادة التأمين التي تتعامل معها شركة ساب للتكافل:

الشركة الُمصنفةالتصنيفالدولةمعيد التأمينالرقم

A-AM Bestاإلماراتشركة المجتمع العربي لألعمال للتأمين1

A-AM Bestالواليات المتحدة األمريكيةشركة أكتيف كابيتال إلعادة التأمين المحدودة2

AAM Bestاإلماراتشركة أبوظبي الوطنية للتأمين3

A+S&Pاإلماراتشركة أي آي جي الشرق األوسط وإفريقيا المحدودة4

A-AM Bestالكويتشركة األهلية للتأمين5

B++AM Bestاإلماراتشركة الظفرة للتأمين6

BBBS&Pقطرشركة الخليج للتأمين7

AAS&Pالمملكة المتحدةشركة أليانز العالمية للتأمين8

AS&Pاإلماراتشركة انتارا إلعادة التأمين9

A-AM Bestاإلماراتشركة ارجو الدولية للتأمين المحدودة10
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الشركة الُمصنفةالتصنيفالدولةمعيد التأمينالرقم

A+S&Pاإلماراتشركة أرما للتأمين11

AS&Pسويسراشركة أسبن القابضة للتأمين12

A-S&Pالمملكة المتحدةشركة أفيفا للتأمين13

A-AM Bestاإلماراتشركة اكسا للتأمين14

AAM Bestلبنانشركة بارنتس إلعادة التأمين15

AA+S&Pاإلماراتشركة بيركشير هاثاواي الدولية للتأمين16

A-AM Bestالواليات المتحدة األمريكيةشركة بي ام آي إلعادة التأمين17

AAM Bestالمملكة المتحدةشركة تشيسر للتأمين 18

AA-S&Pجنوب إفريقياشركة ايميرالد إلعادة التأمين19

AA-S&Pالمملكة المتحدةشركة جينيرالي للتأمين20

AA-S&Pالبحرينشركة هانوفر إلعادة التأمين21

A+AM Bestالمملكة المتحدةشركة هيوستن كاشوالتي إلعادة التأمين22

AS&Pاإلماراتالشركة الكورية إلعادة التأمين23

A-AM Bestالكويتشركة إعادة التأمين الكويتية24

AAM Bestاإلماراتشركة ليبرتي وكالء التأمين25

AA+S&Pالمملكة المتحدةشركة لويدز للتأمين26

A+AM Bestاإلماراتشركة ماركل الدولية للتأمين27

A-AM Bestاإلماراتشركة الشرق األوسط وشمال إفريقيا إلعادة التأمين28

B++AM Bestاإلماراتشركة مصر للتأمين29

AA-S&Pاإلماراتشركة ميونيخ إلعادة التأمين30

B++AM Bestاإلماراتشركة الهند الجديدة للتأمين31

A-AM Bestبنماشركة المحيط إلعادة تأمين32

A-S&Pاإلماراتشركة عمان للتأمين33

AAM Bestاسترالياشركة بيناسيل إعادة التأمين34

A+AM Bestالمملكة المتحدةشركة بروبيتاس إلعادة التأمين35

AS&Pالمملكة المتحدةشركة الحماية إلعادة التأمين36

A+S&Pاإلماراتمجموعة كيو بي إي للتأمين المحدودة37

AS&Pالمملكة المتحدةشركة رويال أند صن أالينس للتأمين38

A3MOODY’Sالمملكة العربية السعوديةالشركة السعودية إلعادة التأمين39

B++AM Bestالمغربشركة إعادة التأمين المركزية40

AA-S&Pسويسراالمجموعة السويسرية إلعادة التأمين41

AAM Bestالمملكة المتحدةشركة تالبوت للتأمين المحدودة42

A+AM Best اإلماراتمجموعة زيورخ للتأمين43

AA+S&Pاإلماراتشركة جين إلعادة التأمين44

A-S&Pفرنساصندوق إعادة التأمين المركزي45

المصدر: شركة ساب للتكافل
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الهيكل التنظيمي لشركة ساب للتكافلح. 

الرئيس التنفيذي

مساعد شخصي للرئيس التنفيذي

رئيس قسم التحول الرقمي

الرئيس املالي

الرئيس التنفيذي للعمليات

رئيس العناية بالعمالء

رئيس الشؤون الفنية

رئيس املبيعات والتسويق

رئيس األكتواري

رئيس إدارة املوارد البشرية

رئيس االلتزام ومكافحة غسل األموال

رئيس املراجعة الداخلية

رئيس ا�اطر

األمني العام ورئيس حوكمة الشركات
وسكرتير اللجنة التنفيذية

المصدر: شركة ساب للتكافل
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أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لشركة ساب للتكافل 	. 
يتولى إدارة شركة ساب للتكافل مجلس إدارة يتألف من سبعة )7( أعضاء يتم تعيينهم من قبل الجمعية العامة العادية لشركة ساب للتكافل. 
ولجنة  المخاطر  إدارة  ولجنة  والمكافآت  الترشيحات  ولجنة  المراجعة  ولجنة  التنفيذية  اللجنة  تشمل  فرعية  لجان  اإلدارة  مجلس  ولدى 
االستثمار. تقوم هذه اللجان بمؤازرة دور مجلس اإلدارة في متابعة ومراجعة نشاطات شركة ساب للتكافل وتزويد اإلدارة باإلرشاد والتوجيه 

الالزم. وتنعقد تلك اللجان بصفة دورية لدراسة الموضوعات المختلفة والقيام بالمهام المنوطة بها وترفع تقاريرها إلى مجلس اإلدارة. 

تاريخ  من  الممتّدة  للدورة  معينين  أعضاء   )7( سبعة  من  التعميم،  هذا  تاريخ  في  كما  للتكافل  ساب  شركة  إدارة  مجلس  أعضاء  يتألف 
1443/11/14هـ )الموافق 2022/06/13م( إلى 1446/12/16هـ )الموافق 2025/06/12م(، على النحو التالي:

نسبة الملكية في التمثيلالمنصباالسم
شركة ساب للتكافل

 تمثيل كعضو مجلس إدارة
أو إداري في شركات أخرى

األستاذ/ محمد بن 1
عبدالعزيز الشايع

رئيس مجلس اإلدارة 
-غير تنفيذي

ممثل عن البنك السعودي 
ال يوجدالبريطاني

برنامج التحول الوطني 	
شركة صناعات العيسى 	
الهيئة العامة للمنافسة  	
الشركة السعودية لألسمنت األبيض 	
شركة أمالك العالمية  	
شركة اتش اس بي بي العربية السعودية 	
شركة الربيع لألغذية 	

عضو مجلس إدارة - األستاذ/ ياسر البراك2
غير تنفيذي

ممثل عن البنك السعودي 
البنك السعودي البريطاني 	ال يوجدالبريطاني

األستاذ/ فراس عبدالعزيز 3
أبا الخيل

عضو مجلس إدارة 
ال يوجدبصفته الشخصية-مستقل

صندوق تنمية الموارد البشرية )هدف( 	
شركة تمكين للتقنيات 	
شركة هدف لخدمات األعمال 	

األستاذ/ فارس فهيد 4
الشريف

عضو مجلس إدارة -غير 
تنفيذي

ممثل عن البنك السعودي 
البنك السعودي البريطاني 	ال يوجدالبريطاني

األستاذ / أيمن وجيه 5
الطويل

عضو مجلس إدارة 
ال يوجدبصفته الشخصية-مستقل

الشركة السعودية للصناعات العسكرية 	
شركة المعدات المكملة للطائرات 	
جمعية سعف لإلسكان للتنموي 	

األستاذ/ سلمان أحمد 6
أكبر

عضو مجلس إدارة 
ال يوجدبصفته الشخصية-مستقل

شركة يانا 	
الشركة السعودية لألنابيب الصلب 	
شركة توليت ليبرتي 	
بنك البركة الباكستاني  	

األستاذ/ محمد 7
عبدالرحمن الموسى

عضو مجلس إدارة - 
غير تنفيذي

ممثل عن البنك السعودي 
البنك السعودي البريطاني 	ال يوجدالبريطاني

المصدر: شركة ساب للتكافل

ويبّين الجدول التالي أعضاء اإلدارة التنفيذية لشركة ساب للتكافل وعدد نسبة األسهم التي يملكونها في شركة ساب للتكافل:

نسبة الملكية في شركة ساب للتكافلالمنصباالسم

ال يوجدالرئيس التنفيذيحسام عبدالرحمن الخيال
ال يوجدرئيس المالي )المكلف(مسليفان لوقاثان 

ال يوجدرئيس قسم المبيعات والتسويقحمد المحامد
ال يوجدرئيس قسم الموارد البشريةفيصل العريفي

ال يوجدرئيس قسم االكتواريفواد زافار
ال يوجدرئيس قسم الحوكمة المكلف وأمين سر المجلسروال السماعيل
ال يوجدرئيس قسم التدقيق الداخليحسين االحمد
ال يوجدرئيس قسم االلتزام المكلفرغد الطويرقي
ال يوجدرئيسة إدارة المخاطرنوال الشمري

ال يوجدرئيس العناية بالعمالء )المكلف(أمل العنزي
المصدر: شركة ساب للتكافل 
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تقييم شركة والء للتأمين وتقييم شركة ساب للتكافل 4-5

تّم االتفاق بين كل من شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل على معامل المبادلة الذي يُحدد عدد األسهم التي سيحصل عليها مساهمي 
شركة ساب للتكافل في الشركة الدامجة عند نفاذ صفقة االندماج، وذلك بعد التفاوض والتباحث بين الشركتين. وقامت شركة والء للتأمين 
خالل مرحلة التفاوض هذه باألخذ بمشورة مستشاريها باإلضافة إلى مراجعة بيانات العناية المهنية الالزمة الخاصة بأعمال شركة ساب 

للتكافل.

لقد خضعت المناقشات التي أجريت حول معامل المبادلة ألحكام مذكرة التفاهم الموّقعة بين شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل بتاريخ 
1442/12/04هـ )الموافق 2021/07/14م(، بحيث أنه تم االتفاق بين الشركتين على أنه وفي حال التوصل إلى قرار نهائي بشأن صفقة 
االندماج، فإنه سيتم ذلك عن طريق دمج شركة ساب للتكافل في شركة والء للتأمين عبر قيام شركة والء للتأمين بإصدار األسهم الجديدة 
لمساهمي شركة ساب للتكافل مقابل نقل أصول والتزامات شركة ساب للتكافل إلى شركة والء للتأمين )لمزيد من التفاصيل عن األحكام 
المتفق عليها لالندماج يرجى مراجعة القسم رقم 6-5 »البنود والشروط الجوهرية والشروط المسبقة أو التعهدات الواردة في المستندات 

أو االتفاقيات األخرى لصفقة االندماج«(، وكما تم االتفاق بين الشركتين أن عملية التقييم ستكون كالتالي:

القيمة الدفترية لحقوق الملكية وذلك بعد إجراء التعديالت التي سيتم االتفاق عليها تبعاً لنتائج الفحص المهني الالزم وأي تعديالت  	
أخرى، على أن تستند القيمة الدفترية لحقوق الملكية على البيانات المالية المعلنة لكٍل من الشركتين قبل أو بتاريخ توقيع اتفاقية 
االندماج. وبناًء على ذلك، تم استخدام منهجية القيمة الدفترية لحقوق الملكية )كما هو منشور في البيانات المالية للربع الثالث 

لعام 2021م(، وذلك بعد إجراء التعديالت الالزمة.
وفيما يلي يوضح جدول يوضح طريقة التقييم واحتساب معامل المبادلة

بالريال السعودي، فيما عدا ما تم ذكره خالف ذلك

الشركة الدامجة شركة ساب للتكافل شركة والء للتأمين كما في القوائم المالية المعلنة للربع الثالث لعام 2021م

ال ينطبق

300,816,000 869,538,000 القيمة الدفترية لحقوق الملكية كما في تاريخ 2021/09/30م *أ. 

تعديالت القيمة الدفترية لحقوق الملكية لشركة والء للتأمين

)6,925,000( )-( نقص في احتياطات المطالبات المتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ 
عنها لتأمين الحماية واالدخار

)1,625,000( )-( احتياطات إضافية للذمم المدينة القائمة والتي تزيد أعمارها 
عن 360 يوم

)1,114,000( )-( إضافة احتياطات للذمم المدينة من إعادة التأمين

)4,211,000( )-( شطب الذمم المدينة المطلوبة من بنك السعودي البريطاني 
والتي يوجد خالف بشأنها

)677,000( )-( احتياطات إضافية للذمم المدينة القائمة والتي في فئة أعمار 
غير صحيحة

)267,000( )-( المدفوعات المسبقة

)192,000( )-( ضريبة القيمة المضافة الغير قابلة لالسترداد

)245,000( )-( عدم االمتثال لمتطلبات فواتير الضرائب القابلة لالسترداد

)3,091,000( )-( المصروفات المتعلقة بصفقة االندماج

18,030,934 )+( حجم تعظيم القيمة الستثمار شركة والء للتأمين في شركة نجم 
لخدمات التأمين

8,933,957 )+( إعادة تقييم ارض مملوكة لشركة والء للتأمين مقارنة بما تم 
تسجيله في القوائم المالية للربع الثالث من العام 2021م

8,617,891
إجمالي التعديالت لشركة والء للتأمين )تتمثل من تعديالت ب. 

الفحص النافي للجهالة ومدخالت شركة والء للتأمين وشركة 
ساب للتكافل المتفق عليها من قبل الطرفين(

تعديالت القيمة الدفترية لحقوق الملكية لشركة ساب للتكافل

)133,000( )-( احتياطات إضافية للذمم المدينة القائمة

)1,050,000( IFRS17 المصاريف المهنية المتعلقة ب )-(

)5,711,000( )-( المصاريف المهنية المتعلقة بصفقة االندماج

)3,900,000( )-( التزامات تجاه موظفي شركة ساب للتكافل 
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بالريال السعودي، فيما عدا ما تم ذكره خالف ذلك

الشركة الدامجة شركة ساب للتكافل شركة والء للتأمين كما في القوائم المالية المعلنة للربع الثالث لعام 2021م

)891,000( )-( فروقات ناتجه عن فحص الزكاة للعام 2018م

)877,000( )-( الخصوم الزكوية المحتملة لعامي 2019م و2020م

)970,000( )-( ضريبة القيمة المضافة المدفوعة والمسجلة كمدفوعات 
مسبقة

)2,034,000( )-( نقص في احتياطات المطالبات المتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ 
عنها - احتياطات فنية

)5,655,000( )-( نقص في احتياط عدم كفاية األقساط

)2,200,000( )-( نقص في احتياط تأمين حياة األفراد غير المرتبط بالوحدات 
االستثمارية 

)23,421,000(
إجمالي التعديالت لشركة ساب للتكافل )تتمثل من تعديالت ج. 

الفحص النافي للجهالة ومدخالت شركة والء للتأمين وشركة 
ساب للتكافل المتفق عليها من قبل الطرفين(

)1,155,550,891(
)أ+ج(

)277,395,000(
)أ+ب( 

)878,155,891(

التقييم النهائي بعد تعديالت الفحص النافي للجهالة ومدخالت 
شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل المتفق عليها من قبل 

الطرفين

٪100 )٪24.01( )٪75.99( الملكية في الشركة الدامجة )٪(

64,639,706 عدد أسهم شركة والء للتأمين المصدرة حاليًا )سهم(

34,000,000 عدد أسهم شركة ساب للتكافل المصدرة حاليًا )سهم(

20,418,619 عدد األسهم التي ستصدر لصالح مساهمي شركة ساب للتكافل )سهم(

0.6005476176470590 معامل المبادلة مقابل كل )1( سهم مملوك في شركة ساب للتكافل )عدد األسهم التي ستصدر لصالح مساهمي شركة ساب 
للتكافل ÷ عدد أسهم شركة ساب للتكافل المصدرة حاليًا( 

85,058,325 إجمالي عدد أسهم الشركة الدامجة )بعد إتمام صفقة االندماج( )سهم(
*تم تعديل القيمة الدفترية الستبعاد الخسارة االكتوارية لمزايا نهاية الخدمة وهي جزء من األحكام التشغيلية لحاملي الوثيقة
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بقيمة  عادي  )20,418,619( سهم  وإصدار  مالها  رأس  بزيادة  للتأمين  والء  تقوم شركة  أعاله، سوف  المذكور  المبادلة  معامل  على  وبناء 
تبلغ  للتكافل، وبقيمة اسمية إجمالية  المساهمين في شركة ساب  الواحد وتسّجل لصالح  للسهم  تبلغ )10( عشر رياالت سعودية  اسمية 
)204,186,190( ريال سعودي. كما يبلغ إجمالي القيمة السوقية ألسهم العوض بناًء على معامل المبادلة وعلى سعر اإلغالق لسهم شركة والء 
للتأمين )15.72( ريال سعودي كما في تاريخ 1444/01/16هـ )الموافق 2022/08/14م( )بحسب أقرب يوم تداول قبل نشر التعميم( مبلغ 
وقدره )320,980,691( ريال سعودي. وسيتم تحديد إجمالي قيمة أسهم العوض التي سيتم عكسها في القوائم المالية لشركة والء للتأمين 

في وقت الحق بناًء على سعر اإلغالق لسهم شركة والء للتأمين في آخر يوم تداول يسبق تاريخ نفاذ قرار صفقة االندماج.

وفيما يلي جدول يبين قيمة العوض بحسب سعر سهم شركة والء للتأمين ومقارنته بالقيمة السوقية لشركة ساب للتكافل:

ساب  شركة  مساهمي  لصالح  تصدر  سوف  التي  األسهم  عدد 
)20,418,619( سهم عاديللتكافل

القيمة اإلجمالية للعوض بحسب سعر إغالق شركة والء للتأمين 
في تاريخ 1443/07/22هـ )الموافق 2022/02/23م( )وهو آخر يوم 

تداول سبق تاريخ إبرام اتفاقية االندماج(
سعر اإلغالق لشركة والء للتأمين: )17.90( ريال  	)365,493,280( ريال سعودي

سعودي.

القيمة اإلجمالية للعوض بحسب سعر إغالق شركة والء للتأمين 
في تاريخ 1444/01/16هـ )الموافق 2022/08/14م( )بحسب أقرب 

يوم تداول قبل نشر التعميم(
سعر اإلغالق لشركة والء للتأمين: )15.72( ريال  	)320,980,691( ريال سعودي

سعودي.

1443/07/22هـ  تاريخ  في  للتكافل  ساب  لشركة  السوقية  القيمة 
إبرام  تاريخ  سبق  تداول  يوم  آخر  )وهو  2022/02/23م(  )الموافق 

اتفاقية االندماج(
)936,700,000( ريال سعودي

سعر اإلغالق لشركة ساب للتكافل: )27.55( ريال  	
سعودي.

عدد األسهم الصادرة حالياً في شركة ساب للتكافل  	
)34,000,000( سهم عادي.

1444/01/16هـ  تاريخ  في  للتكافل  ساب  لشركة  السوقية  القيمة 
نشر  قبل  تداول  يوم  أقرب  )بحسب  2022/08/14م(  )الموافق 

التعميم(
)580,720,000( ريال سعودي

سعر اإلغالق لشركة ساب للتكافل: )17.08( ريال  	
سعودي.

عدد األسهم الصادرة حالياً في شركة ساب للتكافل  	
)34,000,000( سهم عادي.

للتكافل  ساب  لشركة  السوقية  القيمة  بين  الفرق  نسبة 
)الموافق  1443/07/22هـ  تاريخ  في  للعوض  اإلجمالية  والقيمة 
اتفاقية  إبرام  تاريخ  سبق  تداول  يوم  آخر  )وهو  2022/02/23م( 

االندماج(

انخفاض بحوالي )٪60.98(

والقيمة  للتكافل  ساب  لشركة  السوقية  القيمة  بين  الفرق  نسبة 
اإلجمالية للعوض تاريخ 1444/01/16هـ )الموافق 2022/08/14م( 

)بحسب أقرب يوم تداول قبل نشر التعميم(
انخفاض بحوالي )٪44.73(

وفيما يلي جدول تفصيلي يوضح طريقة احتساب معامل المبادلة:

اإليضاح البند

تقييم شركة والء للتأمين + تقييم شركة ساب للتكافل  تقييم الشركة الدامجة )بعد صفقة االندماج(

تقييم شركة والء للتأمني
تقييم الشركة الدامجة (بعد صفقة االندماج)

نسبة ملكية شركة والء للتأمين في الشركة 
الدامجة )بعد صفقة االندماج(

تقييم شركة ساب للتكافل
تقييم الشركة الدامجة (بعد صفقة االندماج)

نسبة ملكية شركة ساب للتكافل في الشركة 
الدامجة )بعد صفقة االندماج(

كما هو قبل زيادة رأس المال أي )64,639,706( سهم عدد األسهم لمساهمي شركة والء للتأمين 
الحاليين بعد صفقة االندماج

عدد أسهم شركة والء للتأمني املصدرة حالياً
- عدد أسهم شركة والء للتأمني املصدرة حالياُ

نسبة ملكية شركة والء للتأمني يف الشركة الدامجة (بعد صفقة االندماج)
عدد األسهم الجديدة لمساهمي شركة ساب 

للتكافل الحاليين

عدد األسهم التي سوف تُصدر  لصالح مساهمي شركة ساب للتكافل لغرض صفقة االندماج
عدد أسهم شركة ساب للتكافل املصدرة حالياً  

معامل المبادلة مقابل كل )1( سهم مملوك في 
شركة ساب للتكافل
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أو غير مباشرة في  4-6 الذين لهم مصلحة مباشرة  العالقة  تفاصيل األطراف ذوي 
صفقة االندماج

ال تنطوي صفقة االندماج على وجود أي أطراف ذوي عالقة.

هيكل الملكية قبل زيادة رأس المال وبعدها 4-7

)الموافق  1443/11/06هـ  بتاريخ  كما  وذلك  المال  رأس  زيادة  وبعد  قبل  للتأمين  والء  في شركة  الملكية  تفاصيل  التالي  الجدول  يوضح 
2022/06/05م(:

المساهم

بعد زيادة رأس المال - شركة والء للتأمينقبل زيادة رأس المال - شركة والء للتأمين

عدد األسهم 
)المملوكة 

بشكل 
مباشر(

نسبة الملكية 
المباشرة

نسبة الملكية 
الغير مباشرة

إجمالي 
نسبة الملكية 

)المباشرة 
والغير 
مباشرة(

عدد األسهم 
)المملوكة 

بشكل 
مباشر(

نسبة الملكية 
المباشرة

نسبة الملكية
الغير مباشرة

إجمالي 
نسبة الملكية 

)المباشرة 
والغير 
مباشرة(

4.18٪ال يوجد4.18٪5.493,551,911٪ال يوجد5.49٪3,551,911أميريكان اليف انشورانس*
4.17٪ال يوجد4.17٪5.483,545,146٪ال يوجد5.48٪3,545,146البنك العربي الوطني**

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار 
التنفيذيين لدى شركة والء 

للتأمين***
 3,030,421٪4.69٪1.23٪5.91 3,030,421٪3.56٪0.93٪4.49

مساهمي شركة والء للتأمين 
من غير الجمهور )ال تشمل 
المساهمون الكبار وأعضاء 

مجلس اإلدارة وكبار 
التنفيذيين(

0.93٪ال ينطبق0.93٪1.23792,340٪ال ينطبق792,340٪1.23

البنك السعودي البريطاني

ال يوجد

15.60٪ال يوجد13,272,102٪15.60

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار 
التنفيذيين لدى شركة ساب 

للتكافل
ال يوجد

ال ينطبق79.90٪67,963,462ال ينطبق83.11٪53,719,888الجمهور

ال ينطبق100٪85,058,325ال ينطبق100٪64,639,706اإلجمالي
المصدر: شركة والء للتأمين

*يجدر بالذكر، بإن سوف تنخفض نسبة ملكية شركة أميريكان اليف انشورانس المباشرة من )5.49٪( إلى )4.18٪( من رأس مال شركة والء للتأمين بعد زيادة رأس المال، وبالتالي لن يصبح 
من كبار المساهمين في شركة والء للتأمين بعد زيادة رأس المال وسوف يتم احتساب نسبة ملكيتها ضمن ملكية الجمهور.

**يجدر بالذكر، بإن سوف تنخفض نسبة ملكية البنك العربي الوطني المباشرة من )5.48٪( إلى )4.17٪( من رأس مال شركة والء للتأمين بعد زيادة رأس المال، وبالتالي لن يصبح من كبار 
المساهمين في شركة والء للتأمين بعد زيادة رأس المال وسوف يتم احتساب نسبة ملكيتها ضمن ملكية الجمهور.

***إن الملكية الغير مباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة ناتجة عن الملكية الغير مباشرة لخليفة عبداللطيف الملحم -عضو مجلس إدارة- ناتجة عن ملكيته المباشرة والغير مباشرة في شركة خليفة 
عبداللطيف الملحم المحدودة، والملكية المباشرة لمحمد خليفة الملحم وعبدالعزيز خليفة الملحم )أبناء خليفة عبداللطيف الملحم(، والملكية المباشرة لفهد سليمان محمد بالغنيم )والد حاتم 
فهد بالغنيم -عضو مجلس إدارة-(، والملكية المباشرة لدينا عبداالله الجعيد )زوجة حاتم فهد بالغنيم(، والملكية المباشرة لعبداللطيف حمد الجبر )والد هشام عبداللطيف الجبر -عضو 

مجلس إدارة(.
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القوائم المالية االفتراضية لشركة والء للتأمين لغرض صفقة االندماج 4-8

إن المعلومات المالية االفتراضية الموحدة والموجزة التالية واإليضاحات ذات الصلة والمعدة من قبل إدارة شركة والء للتأمين التعاوني 
تتناول إيضاح التأثيرات الجوهرية لصفقة االندماج بين شركة والء للتأمين التعاوني وشركة ساب للتكافل على قائمة المركز المالي التاريخي 
الموحد وقائمة الدخل التاريخية الموحدة بتاريخ 31 ديسمبر 2020م بافتراض أن الشركتين مندمجتين بالفعل كما في 1 يناير 2020م وفق 
الهيكل اللي ستنتج عنه صفقة االندماج وذلك بعد إجراء التعديالت الالزمة وفقاً لإليضاحات المرفقة على المعلومات المالية االفتراضية. 
يستند عرض المعلومات المالية االفتراضية على افتراضات تصورية معينة وتم إعدادها ألغراض التوضيح فقط، وبسبب طبيعتها، فإن قائمة 
المركز المالي االفتراضية وقائمة الدخل االفتراضية تعالجان حالة افتراضية ولذلك، ال تمثالن وال تعطيان صورة حقيقية للمركز المالي 
واألداء المالي لشركة والء للتأمين التعاوني عند إتمام صفقة االندماج. عالوة على ذلك، فإن المعلومات المالية االفتراضية ال تكون ذات 
معنى إال باالقتران مع القوائم المالية التاريخية لشركة والء للتأمين التعاوني وشركة ساب للتكافل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 

2020م، وفيما يلي ملخص للقوائم المالية االفتراضية الموحدة:

ساب  4-8-1 وشركة  التعاوني  للتأمين  والء  شركة  من  لكل  االفتراضية  المالي  المركز  قائمة 
للتكافل كما في 31 ديسمبر 2020م

إيضاح

شركة والء للتأمين 
)الشركة الدامجة(

شركة ساب للتكافل 
التصوريةتعديالت)الشركة المندمجة(

)غير مراجعة(تصورية)مراجعة()مراجعة(

)بآالف الرياالت السعودية(

الموجودات

687,29768,21513,582769,094النقد وما في حكمه

337,619-217,274120,345ودائع قصيرة األجل

378,280-333,02045,260أقساط تأمين وذمم معيدي التأمين مدينة - بالصافي

389,017-363,49025,527حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

209,648-162,89146,757حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

84,937-57,70027,237حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

138,959--138,959حصة معيدي التأمين من االحتياطيات الحسابية

29,302-25,3553,947تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

1,075,750-515,790559,960االستثمارات 

117,728-86,07231,656مستحق من عمليات التأمين

94,005-90,2433,762مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

50,000--50,000ودائع طويلة األجل

57,51381,928-24,415الشهرة

14,248-14,2408ممتلكات ومعدات، بالصافي

36,749-34,7202,029موجودات غير ملموسة

85,058)13,582(64,64034,000وديعة نظامية

14,726-10,1144,612إيرادات وديعة نظامية مستحقة

3,882--3,882إيرادات عمولة مستحقة

2,880,102973,31557,5133,910,930مجموع الموجودات
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إيضاح

شركة والء للتأمين 
)الشركة الدامجة(

شركة ساب للتكافل 
التصوريةتعديالت)الشركة المندمجة(

)غير مراجعة(تصورية)مراجعة()مراجعة(

)بآالف الرياالت السعودية(

مطلوبات

34,794--34,794مطالبات مستحقة الدفع لحملة وثائق التأمين

201,625-152,19049,435مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

257,828-232,81425,014أرصدة معيدي التأمين مستحقة الدفع

824,247-789,96434,283أقساط تأمين غير مكتسبة

25,194-20,4724,722عموالت معيدي التأمين غير مكتسبة

290,126-233,49856,628مطالبات تحت التسوية

207,360-170,97736,383المطالبات المتكبدة غير مبلغ عنها 

138,959--138,959إجمالي االحتياطيات الحسابية

117,728-86,07231,656مطلوب إلى عمليات المساهمين

28,040-21,7246,316تعويض نهاية الخدمة

33,855-28,8644,991الزكاة وضريبة الدخل

14,726-10,1144,612عائد إيرادات عموالت مستحقة إلى البنك المركزي السعودي

16,367-9,7746,593فائض متراكم مستحق الدفع

8,836-8,836-احتياطي المخاطر السارية

7,607-7,607-احتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات

406,636-406,636-احتياطي أنشطة تكافل

26,010--26,010احتياطي أقساط تأمين إضافية

8,642--8,642احتياطيات فنية أخرى

2,648,580-1,964,868683,712مجموع المطلوبات

حقوق الملكية

850,583)135,814(646,397340,000رأس المال

142,930246,207-103,277عالوة إصدار

63,327)14,788(63,32714,788احتياطي نظامي

64,56681,304)64,566(81,304أرباح مبقاة

21,989)599(21,989599احتياطي القيمة العادلة على االستثمارات المتاحة للبيع

)1,060(1,218)1,218()1,060(احتياطي إعادة قياس المنافع المحددة لعمليات التأمين

915,234289,60357,5131,262,350مجموع حقوق الملكية

2,880,102973,31557,5133,910,930مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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قائمة الدخل االفتراضية لكل من شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل كما في 31  4-8-2
ديسمبر 2020م. 

إيضاح

شركة والء للتأمين 
)الشركة الدامجة(

شركة ساب للتكافل 
التصوريةتعديالت)الشركة المندمجة(

)غير مراجعة(تصورية)مراجعة()مراجعة(

)بآالف الرياالت السعودية(

اإليرادات

1,674,384- 1,472,703201,681إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

أقساط إعادة تأمين المسندة

)25,799(-)13,933()11,866(- إسناد محلي

)673,732(-)76,578()597,154(- إسناد أجنبي

16,796-16,796-تكاليف حاملي خطط التكافل

)609,020()73,715(-)682,735(

)14,722(- )975()13,747(مصاريف فائض الخسارة 

976,927-849,936126,991صافي أقساط التأمين المكتتبة

)128,434()18,580()109,854(التغيرات في األقساط غير المكتسبة

71,112-56,53014,582التغيرات في حصة معيدي التأمين من األقساط غير مكتسبة

919,605-796,612122,993صافي أقساط التأمين المكتسبة

41,0475,35246,399عموالت إعادة تأمين

13,408-11,2182,190إيرادات اكتتاب أخرى

979,412-848,877130,535إجمالي اإليرادات

تكاليف ومصاريف االكتتاب

638,512-592,43746,075إجمالي المطالبات المدفوعة

83,647-16,50767,140تصفيات واستحقاق الوثائق

34,580-33,602978مصاريف متكبدة متعلقة بالمطالبات

)104,190(-)38,010()66,180(حصة معيدي التأمين من مطالبات المدفوعة

652,549-576,36676,183صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة

94,889-72,65322,236التغيرات في المطالبات تحت التسوية

)56,104(-)8,298()47,806(التغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

)39,059(-8,748)47,807(التغيرات في مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 
التغيرات في حصة مطالبات إعادة التأمين من مطالبات المتكبدة 

)14,300(-)18,312(4,012غير مبلغ عنها 

637,975-557,41880,557صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة
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إيضاح

شركة والء للتأمين 
)الشركة الدامجة(

شركة ساب للتكافل 
التصوريةتعديالت)الشركة المندمجة(

)غير مراجعة(تصورية)مراجعة()مراجعة(

)بآالف الرياالت السعودية(

تكاليف ومصاريف االكتتاب )تتمة(

21,040--21,040احتياطيات أقساط تأمين إضافية 

)22,467(--)22,467(احتياطيات فنية أخرى

63,092-48,22914,863تكاليف اكتتاب وثائق تأمين

16,378-16,378-التغيرات في احتياطي أنشطة تكافل

1,137-1,137-تغيرات في احتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات

2,947-2,947-تغيرات في احتياطي المخاطر السارية

32,365--32,365مصاريف اكتتاب أخرى

752,467-636,585115,882مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب

226,945-212,29214,653صافي دخل االكتتاب

)مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى

)9,021(-)866()8,155()مخصص( / عكس ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

)190,718(-)48,869()141,849(مصاريف عمومية وإدارية

1,425-1,425-إيرادات عمولة من االستثمارات

12,535-9,6242,911إيرادات من الودائع

9,303-5,3203,983إيرادات من الصكوك

3,244-3,019225توزيعات أرباح محققة من استثمارات 

)173,232(-)41,191()132,041(مجموع المصروفات التشغيلية األخرى

53,713- )26,538(80,251صافي الدخل للسنة قبل الزكاة وضريبة الدخل وإسناد الفائض

)25,144(-)4,764()20,380(الزكاة

)1,122(--)1,122(ضريبة الدخل

27,447-)31,302(58,749إجمالي الدخل للسنة

)7,626(--)7,626(صافي الفائض العائد إلى عمليات التأمين

19,821-)31,302(51,123صافي الدخل العائد إلى المساهمين

ربحية السهم

0.24)0.92(0.82ربحية السهم األساسي والمنخفض

62,69934,00083,118المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة )باآلالف(
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إيضاحات على المعلومات المالية االفتراضية الموحدة 4-8-3

أساس إعداد وعرض المعلومات المالية التصورية- 1
توضح هذه المعلومات المالية التصورية واإليضاحات المرفقة التأثيرات على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل لالندماج 
المحتمل )»صفقة االندماج«( بين شركة والء للتأمين التعاوني )»شركة والء للتأمين« أو »الشركة الدامجة«( وشركة ساب 
للتكافل )»شركة ساب للتكافل« أو »الشركة المندمجة«( كما لو أنها حدثت بتاريخ 1 يناير 2020م. استمدت هذه المعلومات 
المالية االفتراضية من القوائم المالية المراجعة لشركة والء للتأمين التعاوني وشركة ساب للتكافل كما في 31 ديسمبر 

2020م المعدلة لتعكس:

أثر صفقة االندماج 	

ستتم صفقة االندماج بإصدار )20,418,619( سهم بقيمة اسمية تبلغ )10( عشر رياالت سعودية للسهم الواحد من 
يبلغ  مبادلة  بمعامل  األسهم  تبادل  عملية  في  للتكافل،  ساب  مساهمي شركة  إلى  التعاوني  للتأمين  والء  شركة  قبل 
)0.6005476176470590( سهم في شركة والء للتأمين التعاوني مقابل كل سهم مملوك في شركة ساب للتكافل. بعد 
صفقة االندماج، سيكون رأس مال الشركة الدامجة بعد إتمام صفقة االندماج )850,583,250( ريال سعودي يتكون من 

)85,058,325( سهم بقيمة اسمية تبلغ )10( عشر رياالت سعودية للسهم الواحد.

ألغراض  إعدادها  وتم  معينة  تصورية  افتراضات  على  المندمج  للكيان  التصورية  المالية  المعلومات  عرض  يستند 
التوضيح فقط، وبسبب طبيعتها، فإن قائمة المركز المالي التصورية وقائمة الدخل التصورية تعالجان حالة افتراضية 
إتمام صفقة االندماج. عالوة على  المالي عند  المالي واألداء  للمركز  ولذلك، ال تمثالن وال تعطيان صورة حقيقية 
والء  لشركة  التاريخية  المالية  القوائم  مع  باالقتران  إال  معنى  ذات  تكون  ال  التصورية  المالية  المعلومات  فإن  ذلك، 
للتأمين وشركة ساب للتكافل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. ال تأخذ المعلومات المالية التصورية في 
االعتبار التأثير اإليجابي للتعاضد المتوقع نتيجة صفقة االندماج أو التكاليف المتكبدة لتحقيق صفقة االندماج. تم 
إعداد المعلومات المالية التصورية وعرضها على أساس السياسات المحاسبية لشركة والء للتأمين كما هو موضح 
في قوائمها المالية المراجعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. إن السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل 
شركة والء للتأمين كما هو موضح في قوائمها المالية المراجعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م ال تختلف بشكل 

جوهري عن تلك المستخدمة من قبل شركة ساب للتكافل.

تعديالت تصورية - 2
تعتمد التعديالت التصورية على تقديرات أولية وافتراضات قابلة للتغيير، وفيما يلي التعديالت التصورية المضمنة في 

المعلومات المالية التصورية:

لتسجيل إصدار أسهم شركة والء للتأمين إلى مساهمي شركة ساب للتكافل: أ. 
ألغراض المعلومات المالية التصورية، تم احتساب عدد األسهم الجديدة والصادرة مقابل صفقة االندماج على تبادل 
واحد  كل سهم  مقابل  للتأمين  والء  في شركة  )0.6005476176470590( سهم جديد  يبلغ  مبادلة  بمعامل  األسهم 

مملوك في شركة ساب للتكافل كما هو موضح أدناه:

34,000,000 سهمأسهم شركة ساب للتكافل القائمة

0.6005476176470590 معامل المبادلة 

20,418,619 سهمعدد األسهم التي ستصدر في شركة والء للتأمين التعاوني لصالح مساهمي شركة ساب للتكافل

204,186,190 ريال سعوديالقيمة االسمية لألسهم المصدرة من قبل شركة والء للتأمين التعاوني لمساهمي شركة ساب للتكافل

646,397,060 ريال سعوديرأس المال المصدر لشركة والء للتأمين التعاوني

850,583,250 ريال سعوديرأس المال اإلجمالي لشركة والء للتأمين التعاوني بعد إتمام صفقة االندماج
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لتسجيل عالوة إصدار ألسهم شركة والء للتأمين الناتج عن صفقة االندماج: ب. 
تم احتساب قيمة األسهم التي سيتم إصدارها على أساس سعر إغالق شركة والء للتأمين في اليوم السابق للتوقيع 
على اتفاقية االندماج، أي سعر اإلغالق في 24 فبراير 2022م حيث كان سعر اإلغالق 17 ريال سعودي لكل سهم في 

السوق المالية السعودية. يعتمد مقابل الشراء على السعر اإلرشادي للسهم. 

)بالرياالت السعودية(

347.116.523إجمالي العوض )20,418,619 سهم بقيمة 17 ريـال سعودي للسهم(
)204,186,190(مطروحاً منها: القيمة االسمية لألسهم المصدرة من شركة والء للتأمين إلى شركة ساب للتكافل

142,930,333عالوة إصدار

موجودات  صافي  على  لالستحواذ  العوض  مبلغ  في  الزيادة  تمثل  التي  الشهرة  لتسجيل  ج. 
شركة ساب للتكافل كما في 31 ديسمبر 2020م:

)بالرياالت السعودية(

289,603,333صافي األصول لشركة ساب كما في 31 ديسمبر 2020م )ج1(

347,116,523يطرح: إجمالي العوض المدفوع مقابل حقوق مساهمي ساب )ج2(

57,513,190الشهرة )ج2-ج1(

 التفاقية االندماج:
ُ
معامل المبادلة وفقا ح. 

شركة ساب للتكافلشركة والء للتأمين
مجموع عوض حقوق الملكية للمساهمين كما في 30 سبتمبر 2021م )بآالف الرياالت 

869,538300,106السعودية غير مدققة(

)22,711(8,618التعديالت المتفق عليها 
878,156277,395مجموع حقوق الملكية المعدلة للمساهمين )بآالف الرياالت السعودية غير مدققة( )د1(

64,639,70634,000,000عدد األسهم القائمة )سهم( )د2(
13.598.16القيمة الدفترية المعدلة لكل سهم )ريال سعودي( )1د / 2د(

0.60054761764706معدل المبادلة )عدد الحصة العادية في والء إلى سهم عادي واحد في ساب( )د3(

 للقوائم االفتراضية  4-8-4
ً
مقارنة لمؤشرات األداء الرئيسية الخاصة بشركة والء للتأمين وفقا

الموحدة مقابل القوائم المالية لشركة والء للتأمين
المالية  القوائم  للتأمين وعلى مستوى  التالية كما في 31 ديسمبر 2020م على مستوى شركة والء  الرئيسية  تم احتساب مؤشرات األداء 

االفتراضية على النحو التالي:

شركة والء للتأمين مؤشر األداء الرئيسي
)31 ديسمبر 2020م(

القوائم االفتراضية الموحدة
)31 ديسمبر 2020م(

معدل نمو إجمالي األقساط المكتتبة )بناًء على إجمالي األقساط المكتتبة لعام 2019م لشركة والء 
37.76٪21.17٪للتأمين التعاوني(

1,472,7031,674,384إجمالي األقساط المكتتبة )بآالف الرياالت السعودية(

849,936976,927صافي األقساط المكتتبة )بآالف الرياالت السعودية(

51,12319,821صافي الدخل العائد إلى المساهمين )بآالف الرياالت السعودية(

2,880,1023,910,930إجمالي الموجودات )بآالف الرياالت السعودية(

915,2341,262,350إجمالي حقوق الملكية )بآالف الرياالت السعودية(

58.34٪57.71٪معدل االحتفاظ )صافي األقساط المكتتبة/ إجمالي األقساط المكتتبة(

69.37٪69.97٪معدل الخسائر )صافي المطالبات المتكبدة/صافي األقساط المكتسبة(

8.73٪24.08٪هامش الربح )صافي الدخل العائد إلى المساهمين/ صافي دخل االكتتاب(

1.57٪5.58٪العائد على حقوق المساهمين )صافي الدخل العائد إلى المساهمين /إجمالي حقوق الملكية(
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االرتفاع أو االنخفاض في ربحية السهم نتيجة صفقة االندماج 4-9

في حال تحققت الفوائد المرجوة من صفقة االندماج )والمذكورة في القسم رقم 4-2-2 »دوافع صفقة االندماج واآلثار المترتبة على شركة 
والء للتأمين« من هذا التعميم(، وفي حال نجاح عملية دمج األعمال فإنه من المتوقع أن تؤدي صفقة االندماج إلى ارتفاع في ربحية السهم 
على المدى الطويل، وتتمحور األسباب الرئيسية التي قد تساهم في زيادة الربحية على أن الشركة الدامجة قد تتمكن من الحصول على 
حجم أعمال أعلى بتكاليف أكثر ترشيداً وذلك عند إتمام عملية دمج األعمال بنجاح. وتجدر اإلشارة إلى أنه يجب على المساهمين عدم 
االعتماد على التوقعات المتعلقة باالرتفاع في ربحية السهم عند اتخاذ قرارهم بالتصويت على قرارات االندماج وعدم االعتماد بشكل كامل 
على التوقعات واإلفادات المستقبلية. وعليه، يجب عدم اعتبار هذه اإلفادات على أنها تأكيد بأن ربحية سهم الشركة الدامجة ستكون مساوية 

أو ستزيد عن ربحية سهم شركة والء للتأمين للفترات المالية السابقة. 

يوضح الجدول التالي ربحية السهم لكل من شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل قبل صفقة االندماج وربحية السهم االفتراضية بعد 
صفقة االندماج )وذلك بناء على القوائم المالية االفتراضية كما لو تمت صفقة االندماج في السنة المالية 2020م(.

االفتراضية الموحدة 2020مشركة ساب للتكافل 2020مشركة والء للتأمين 2020م

0.24)0.92(0.82ربحية السهم )ريال سعودي(

أداء سعر أسهم شركة والء للتأمين 4-10

يوضح الجدول التالي، أداء سهم شركة والء للتأمين بنهاية إغالق كل شهر ميالدي خالل االثني عشر شهراً التي تسبق تاريخ نشر تعميم 
المساهمين:

سعر إقفال سهم والء للتأمين )ريال سعودي(التاريخ

2022/07/3114.14م

2022/06/3013.08م

2022/05/3115.80م

2022/04/2816.60م

2021/03/3116.82م

2022/02/2818.10م

2022/01/3119.70م

2021/12/3018.98م

2021/11/3019.64م

2021/10/3121.10م

2021/09/3021.48م

2021/08/3122.28م

2021/07/2924.68م
المصدر: السوق المالية السعودية
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5 
المعلومات المالية

المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة 5-1

مقدمة 5-1-1
يستند ما يلي من مناقشة وتحليل للوضع المالي لشركة ساب للتكافل ونتائج العمليات إلى القوائم المالية المراجعة عن السنوات المنتهية 
في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م باإلضافة إلى القوائم المالية الغير مراجعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2021م 
واإليضاحات المرفقة بهـا )»فتـرة قيـد التحليـل«، »فتـرة التحليـل«، أو »الفتـرة التاريخيـة«(، والتي تمت مراجعتها من قبل مراجعي الحسابات 

لشركة ساب للتكافل.

يُرجى العلم بأن األرقام الواردة بهذا القسم قد تم تقريبها إلى أقرب ألف ريال سعودي. ما لم يُذكر خالف ذلك، وتم تقريب األرقام والنسب 
إلى أقرب رقم عشري، ولهذا فإن مجموع تلك األرقام قد يختلف عما هو وارد بالجداول. كما تجدر اإلشارة إلى أن كافة النسب المئوية 

والهوامش والمصاريف السنوية ومعدالت النمو السنوي المركب تستند إلى هذه األرقام المقّربة.

إقرار أعضاء مجلس إدارة شركة والء للتأمين التعاوني بشأن القوائم المالية 5-1-2
قام مجلس إدارة شركة والء للتأمين التعاوني مناقشة وتحليل للوضع المالي لشركة ساب للتكافل، وال يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة والء 
للتأمين التعاوني أي مسؤولية عن دقة واكتمال المعلومات المتعلقة بشركة ساب للتكافل الواردة في هذا القسم والتي تتعلق بشركة ساب 
للتكافل فقط. وقد تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا القسم من مصادر عامة )بما في ذلك القوائم المالية لشركة ساب للتكافل(، 
باإلضافة إلى المعلومات المقدمة من شركة ساب للتكافل، مع العلم بأن شركة ساب للتكافل ملزمة بموجب اتفاقية االندماج بتزويد شركة 
والء للتأمين التعاوني بجميع المعلومات الالزمة لغرض إعداد التعميم. كما قدمت شركة ساب للتكافل ضماناً لشركة والء للتأمين التعاوني 
بموجب اتفاقية االندماج )بحسب ما هو متعارف عليه في مثل هذه االتفاقيات( فيما يتعلق بصحة واكتمال المعلومات )من جميع الجوانب 
الجوهرية( المقدمة لشركة والء للتأمين التعاوني خالل مرحلة إجراء دراسات العناية المهنية الالزمة كما في تاريخ تقديمها وأن المعلومات 
المقدمة غير مضللة من جميع الجوانب الجوهرية. كما قدمت شركة ساب للتكافل ضماناً بموجب اتفاقية االندماج بأنها لم تقم بشكل متعمد 
بإخفاء أي معلومات جوهرية عن شركة والء للتأمين التعاوني، وذلك باستثناء المعلومات التي تم حجبها بعلم شركة والء للتأمين التعاوني 
خالل مرحلة إجراء دراسات العناية المهنية الالزمة، مع العلم أنه تم حجب هذه المعلومات نظراً لسريتها ووجود قيود تعاقدية أو نظامية 

تمنع اإلفصاح عنها.

ولغرض إعداد هذا القسم، فقد افترضت شركة والء للتأمين التعاوني بأن المعلومات المالية الواردة في هذا القسم قد تم الحصول عليها من 
القوائم المالية المراجعة لشركة ساب للتكافل دون إجراء أي تعديل جوهري عليها وأن القوائم المالية لشركة ساب للتكافل قد تم إعدادها 
وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )IFRS( والمعدلـة مـن قبـل البنك المركزي السعودي ألغـراض حسـاب الـزكاة والضرائـب. 

ولمزيد من التفاصيل حول اإلطار المحاسبي المعتمد لشركة ساب للتكافل، الرجاء مراجعة القسم 5-1-3 »السياسات المحاسبية«.

كما افترضت شركة والء للتأمين التعاوني بأنه ال توجد أي نية حالياً إلجراء أي تغيير جوهري في أنشطة شركة ساب للتكافل وأنه لم يكن 
هناك أي تغير في أنشطة أعمالها يمكن أن يؤثر أو أن يكون قد أثر بشكل جوهري في الوضع المالي لشركة ساب للتكافل خالل فترة ال 

)12( شهراً التي تسبق تاريخ هذا التعميم.

السياسات المحاسبية 5-1-3
تتفق السياسات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد 
القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، باستثناء المعايير الجديدة وتطبيق التعديالت على المعايير الحالية التي 
كان لها تأثير غير جوهري أو لم يكن لها اثر مالي على القوائم المالية األولية الموجزة لشركة ساب للتكافل في الفترة الحالية أو الفترات 

السابقة، والتي من المتوقع أن يكون لها اثر غير جوهري في الفترة المستقبلية.
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المعايير الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد

اختارت شركة ساب للتكافل أن ال تعتمد مبكراً المعايير الجديدة التالية التي تم إصدارها ولكنها غير سارية المفعول بعد للسنة المحاسبية 
لشركة ساب للتكافل التي تبدأ في 1 يناير 2021م وتقوم حاليا بتقييم اثرها:

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 »عقود تأمين«

نظرة عامة

يتم نشر هذا المعيار في مايو 2017م، وهو يحدد مبادئ اإلثبات والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود التأمين ويحل محل المعيار الدولي 
للتقرير المالي رقم 4 - عقود التأمين.

ينطبق المعيار الجديد على عقود التأمين الصادرة، وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعقود االستثمار مع ميزات تشاركية تقديرية بشرط أن 
تصدر الجهة أيًضا عقود التأمين. يتطلب فصل المكونات التالية عن عقود التأمين:

المشتقات المتضمنة، إذا كانت تلبي بعض المعايير المحددة. 	
المكونات االستثمارية المميزة. 	
أي تعهد بتحويل بضائع أو خدمات غير تأمينية مميزة. 	

يجب احتساب هذه المكونات بشكل منفصل وفًقا للمعايير ذات الصلة )المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 والمعيار الدولي للتقرير المالي 
رقم 15(. 

القياس

على عكس متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 4، والذي سمح لشركات التأمين بمواصلة استخدام السياسات المحاسبية ألغراض 
القياس الموجودة قبل يناير 2005م، يوفر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 نماذج القياس المختلفة التالية:

يعتمد نموذج القياس العام على »الركائز األساسية« التالية:

التدفقات النقدية المستوفاة، والتي تشمل: أ. 

تقديرات مرجحة محتملة خاصة بالتدفقات النقدية المستقبلية. 	
تعديل يعكس القيمة الزمنية للنقود )أي الخصم( والمخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية المستقبلية. 	
تعديل للمخاطر المتعلقة بالمخاطر غير المالية. 	

هامش الخدمة التعاقدية. يمثل هامش الخدمة التعاقدية الربح غير المكتسب لمجموعة من عقود التأمين وسيتم إثباته كمنشأة تقدم ب. 
الخدمات في المستقبل. ال يمكن أن يكون هامش الخدمة التعاقدية سلبياً عند بدايته؛ سيتم تسجيل أي مبلغ سلبي لإليفاء بالتدفقات 
النقدية عند البدء مباشرة في الربح أو الخسارة. في نهاية كل فترة تقرير الحقة، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة عقود 

التأمين على إنها إجمالي:

التعاقدية  	 الخدمة  وهامش  المستقبلية  بالخدمات  المتعلقة  المستوفاة  النقدية  التدفقات  يشمل  والذي  المتبقية،  التغطية  التزام 
للمجموعة في ذلك التاريخ. 

التزام المطالبات المتكبدة، والذي يقاس على أنه التدفقات النقدية المستوفاة المتعلقة بالخدمات السابقة المخصصة للمجموعة  	
في ذلك التاريخ.

يتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية الحًقا للتغيرات في التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية. نظًرا ألن هامش الخدمة التعاقدية 
ال يمكن أن يكون سالًبا، يتم إثبات التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية التي تزيد عن هامش الخدمة التعاقدية المتبقي في الربح أو 

الخسارة.

سيتم إعداد تقرير عن تأثير التغيرات في معدالت الخصم إما في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر، والذي يحدده اختيار السياسة 
المحاسبية.
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نهج الرسوم المتغيرة هو نموذج إلزامي لقياس العقود مع الميزات التشاركية المباشرة )يشار إليها أيًضا باسم »العقود التشاركية المباشرة«(. 
يتم إجراء هذا التقييم حول ما إذا كان العقد يفي بهذه المعايير عند بدء العقد ولم يتم إعادة تقييمه الحًقا. بالنسبة لهذه العقود، وباإلضافة 

إلى التعديل بموجب نموذج القياس العام، يتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية أيًضا من أجل:

حصة المنشأة من التغيرات في القيمة العادلة للبنود األساسية.  	
تأثير التغيرات في القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية التي ال تتعلق بالبنود األساسية. 	

باإلضافة إلى ذلك، يُسمح باستخدام نهج تخصيص أقساط مبسط لقياس التزام التغطية المتبقية إذا كان ذلك يوفر قياًسا ال يمثل اختالًفا 
نهج تخصيص  باستخدام  أقل.  أو  واحدة  المجموعة سنة  لكل عقد ضمن  التغطية  فترة  كانت  إذا  أو  للقياس  العام  النموذج  جوهرًيا عن 
األقساط، فإن التزام التغطية المتبقية يتوافق مع األقساط المستلمة عند اإلثبات المبدئي، ناقًصا التدفقات النقدية القتناء التأمين. ويظل 
النموذج العام للقياس قاباًل للتطبيق لقياس التزام المطالبات المتكبدة. ومع ذلك، ال يُطلب من المنشأة تعديل التدفقات النقدية المستقبلية 
للقيمة الزمنية للنقود وتأثير المخاطر المالية إذا كان من المتوقع دفع /استالم هذه التدفقات النقدية في سنة واحدة أو أقل من تاريخ تكبد 

المطالبات.

تاريخ السريان

تاريخ سريان المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 وتاريخ تأجيل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 لإلعفاء المؤقت في المعيار الدولي 
للتقرير المالي رقم 4 هو حالًيا 1 يناير 2023م، سوف يحل محل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 4 »عقود التأمين«. يسمح بالتطبيق 
المبكر إذا تم تطبيق كل من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 »اإليرادات من العقود مع العمالء« والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 
»األدوات المالية«. تتوقع شركة ساب للتكافل أثًرا جوهرًيا على القياس واإلفصاح عن التأمين وإعادة التأمين والذي سيؤثر على قائمة الدخل 

وقائمة المركز المالي. قررت شركة ساب للتكافل عدم التطبيق المبكر للمعيار الجديد.

التحول

يجب التطبيق بأثر رجعي. ومع ذلك، إذا كان التطبيق الكامل بأثر رجعي لمجموعة عقود التأمين غير عملي، عندئذ يكون على المنشأة أن 
تختار إما نهج بأثر رجعي معدل أو نهج القيمة العادلة.

العرض واإلفصاحات

العرض  على  تعديالت  مع  التأمين،  لعقود  المحاسبية  السياسات  في  تغير  الجديد  المعيار  هذا  عن  ينتج  أن  للتكافل  ساب  شركة  تتوقع 
واإلفصاحات. 

األثر

وتصميم عمليات  تطوير  يتطلب  والذي   17 رقم  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  تطبيق  تصميم  مرحلة  في  حالياً  للتكافل  إن شركة ساب 
وإجراءات جديدة لألعمال، بما في ذلك أي تطويرات للنظام يتطلبها المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 والتقييم المفصل لمتطلبات 

األعمال. فيما يلي المجاالت الرئيسية قيد التصميم وحالة التقدم الذي أحرزته شركة ساب للتكافل حتى اآلن:

ملخص األثرمجال األثر

وضعت شركة ساب للتكافل برنامج حوكمة شامل للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 يشمل إنشاء لجنة توجيهية للمراقبة الحوكمة وإطار الرقابة
لرصد التقدم المحرز في تنفيذ وتحديد األدوار والمسؤوليات لمختلف أصحاب المصلحة.

مجال العمليات

تتقدم شركة ساب للتكافل في تصميم الجوانب التشغيلية لمرحلة التصميم التي تشمل وضع سياسة بيانات شاملة وقاموس 
للبيانات. كما تقوم شركة ساب للتكافل باالنتهاء من التصاميم الهيكلية لمختلف األنظمة الفرعية. وأحرزت شركة ساب للتكافل 
تقدماً من خالل تقييم متطلبات األعمال وتعمل حالياً على اختيار البائعين عند االنتهاء من العمليات المختلفة الالزمة للتحول 

وتقييم الموارد الجديدة المطلوبة.

المجال الفني والمالي

استكملت شركة ساب للتكافل دراسات مختلفة حول السياسة تشمل العديد من المسائل الفنية والمالية بعد االنتهاء من 
قرارات السياسة المطلوبة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17. ويتم اتخاذ قرارات السياسة بعد إجراء المداوالت 
الالزمة بين مختلف أصحاب المصلحة. وتمت الموافقة حالياً على غالبية الدراسات بشأن السياسة من قبل اللجنة التوجيهية 

المعنية بمشروع "المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17" التابعة لشركة ساب للتكافل.

تعمل شركة ساب للتكافل مع أصحاب المصلحة اآلخرين على إنهاء خطة التأكيد للفترة االنتقالية وفترة ما بعد التنفيذ.خطة التأكيد
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أجرت شركة ساب للتكافل تحليل للفجوات في 2019م، وفيما يلي تلخيص للمجاالت الرئيسية للفجوات. ومع ذلك، يستمر استكشاف هذه 
الفجوات الحقاً كجزء من مشروع تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17.

ملخص األثرمجال األثر

األثر المالي

يعتمد مدى االختالفات في نمط ظهور األرباح والنتائج المالية اإلجمالية لشركة ساب للتكافل على عدد من العوامل مثل:
تسمح السياسة المحاسبية الحالية بمقاصة العقود التي تتكبد خسائر مقابل تلك التي تجني األرباح. إن الفصل بين العقود  	

المكلفة وغير المكلفة، والحقاً المعاملة المحاسبية المختلفة لعنصر الخسارة مقابل هامش الخدمة التعاقدية قد يؤدي إلى 
اختالفات كبيرة في ظهور األرباح لدى ساب مقارنة بالمحفظة الحالية.

سيؤدي قرار نهج التحول اختالفات في تدفقات األرباح المستقبلية. 	

أثر البيانات

سيكون هناك حاجة لتطوير سعات تخزين البيانات أو تعزيزها بشكل جوهري فيما يتعلق بسعات االستضافة، وذلك لتخزين 
إدخال البيانات من أنظمة المصادر وسعة تخزين مخصصة للنتائج.

باإلضافة إلى ذلك، يتطلب المعيار تفعيل التطبيق بأثر رجعي ما لم يكن هذا غير عملي. وفي الغالب، إن البيانات المطلوبة 
للتحول )البيانات التاريخية( إلجراء حسابات بأثر رجعي بشكل كامل أو معدلة ستكون متاحة. ومع ذلك، من المتوقع أن تكون 
عملية تحديد هذه األرصدة التاريخية صعبة بشكل خاص بسبب الطبيعة اليدوية للنماذج التاريخية وعمليات حفظ البيانات التي 

كانت تدار على نظام إكسل في الغالب.

أنظمة تكنولوجيا المعلومات

تعتبر إجراءات الحساب وسعات تخزين البيانات المطلوبة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 )للنموذج العام ونهج 
الرسوم المتغيرة على وجه الخصوص( أكثر تعقيًدا بكثير من أنظمة التقرير الحالية. من غير المرجح أن تكون النماذج الحالية 
كافية على المدى البعيد لتلبية متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 وقد ال تفي بمتطلبات الحوكمة التي ستكون مهمة 

بالنظر إلى دقة المعلومات المطلوبة.
ستكون هناك حاجة إلى محرك هامش الخدمة التعاقدية وكذلك النماذج الجديدة.

ستكون هناك حاجة إلى عمليات جديدة تدعم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17. وستغطي هذه المجاالت مثل قرارات أثر العملية
التجميع والحساب المبدئي والقياس الالحق وفتح هامش الخدمة التعاقدية وكذلك حسابات تعديل المخاطر.

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 - األدوات المالية

تم نشر هذا المعيار في 24 يوليو 2014م، واستبدل معيار المحاسبة الدولي رقم 39. يتناول المعيار الجديد البنود التالية المتعلقة باألدوات 
المالية:

التصنيف والقياسأ. 
يستخدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 منهًجا واحًدا لتحديد ما إذا كان يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذاً:

تم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و 	
أن تؤدي األحكام التعاقدية لألصل المالي إلى نشوء تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيث تقتصر على مدفوعات ألصل الدين  	

والفائدة على مبلغ أصل الدين القائم.
يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ويتم إعادة تدوير األرباح أو الخسائر المحققة من خالل الربح أو 

الخسارة عند البيع، في حالة استيفاء الشرطين التاليين:

االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وللبيع. 	
اقتصرت الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية على مدفوعات ألصل الدين والفائدة فقط. 	

يتم قياس الموجودات التي ال تفي بأي من هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. باإلضافة إلى ذلك، عند اإلثبات المبدئي، 
يمكن ألي منشأة استخدام الخيار لتصنيف أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا أدى ذلك إلى إزالة أو تقليل عدم 

تطابق المحاسبة بشكل جوهري.

بالنسبة ألدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة، يمكن للمنشأة أيًضا إجراء خيار غير قابل لإللغاء بعرض التغيرات الالحقة ضمن 
الدخل الشامل اآلخر في القيمة العادلة لألدوات )بما في ذلك األرباح والخسائر المحققة(، ويتم إثبات توزيعات األرباح في الربح أو الخسارة.

باإلضافة إلى ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يتم إثبات قيمة التغير في القيمة العادلة 
لاللتزام المالي العائدة إلى التغيرات في المخاطر االئتمانية لهذا االلتزام في الدخل الشامل اآلخر، ما لم يؤدي إثبات آثار تغيرات المخاطر 

االئتمانية لاللتزام في الدخل الشامل اآلخر إلى وجود عدم تطابق محاسبي في الربح أو الخسارة أو زيادته.
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االنخفاض في القيمة:ب. 
يعكس نموذج االنخفاض في القيمة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 الخسائر االئتمانية المتوقعة، مقارنة بخسائر االئتمان 
المتكبدة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 39. بموجب نهج المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9، لم يعد من الضروري حدوث حدث 
تلك  والتغيرات في  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  بالمحاسبة عن  دائًما  المنشأة  تقوم  من ذلك،  االئتمان. بدالً  إثبات خسائر  ائتماني قبل 
التغيرات في المخاطر االئتمانية منذ اإلثبات  المتوقعة في تاريخ كل فترة تقرير ليعكس  الخسائر. يتم تحديث مبلغ الخسائر االئتمانية 

المبدئي.

محاسبة التحوط:ج. 
قدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 متطلبات جديدة بشأن محاسبة التحوط التي تربط محاسبة التحوط على نحو أوثق مع إدارة 
المخاطر. كما تحدد المتطلبات منهًجا يقوم بشكل أكثر على المبادئ إلى نموذج محاسبة التحوط العام. تطبق التعديالت على جميع محاسبة 
التحوط باستثناء تحوطات محفظة القيمة العادلة لمخاطر سعر الفائدة )يشار إليها عادًة باسم »تحوطات القيمة العادلة الكلية«(. بالنسبة 
لذلك، قد تستمر المنشأة في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط حالًيا ضمن معيار المحاسبة الدولي رقم 39. تم منح هذا االستثناء بشكل 

كبير ألن مجلس معايير المحاسبة الدولي يعالج محاسبة التحوط الكلية كمشروع منفصل.

تاريخ السريان

كان تاريخ سريان ونشر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 هو 1 يناير 2018م. ومع ذلك، فإن التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 
رقم 4 - عقود التأمين: تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 - األدوات المالية مع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 4 - عقود 
التأمين، المنشورة في 12 سبتمبر 2016م، يغير المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 4 الحالي للسماح للمنشآت التي تصدر عقود التأمين 
ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 4 للتخفيف من آثار تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 قبل أن يصبح معيار عقد 
التأمين الجديد لمجلس معايير المحاسبة الدولي )المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 - عقود التأمين( ساري المفعول. تقدم التعديالت 

خيارين بديلين:

تطبيق إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 حتى ما يسبق من الخيارين التاليين: 	
تاريخ سريان المعيار الجديد لعقود التأمين.- 
فتــرات التقريــر الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2023م. قــرر مجلــس معاييــر المحاســبة الدولــي بتاريــخ 17 - 

مــارس 2020م تمديــد تاريــخ ســريان المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 17 واإلعفــاء المؤقــت مــن تطبيــق المعيــار 
الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 9 فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 4 مــن 1 ينايــر 2021م إلــى 1 ينايــر 2023م. 
ــط  ــاح فق ــار مت ــل. وهــذا الخي ــرة التأجي ــة خــالل فت ــة مطلوب ــة بالموجــودات المالي ــة المتعلق إن اإلفصاحــات اإلضافي

للمنشــآت التــي ترتبــط أنشــطتها فــي الغالــب بالتأميــن ولــم تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 9 ســابًقا.
تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9، ولكن بالنسبة لبعض الموجودات المالية، إزالة آثار بعض حاالت عدم التطابق  	

األولية، هناك  الفترة  الخسارة. خالل  أو  الربح  الجديد من  التأمين  تنفيذ معيار عقد  والتي قد تحدث قبل  المحاسبية 
إفصاحات إضافية مطلوبة.

أجرت شركة ساب للتكافل تقييماً مفصاًل اعتباراً من 1 يناير 2017م: )1( تمت مقارنة القيمة الدفترية لمطلوبات شركة ساب للتكافل 
الناشئة عن العقود ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 4 )بما في ذلك مكونات اإليداع أو المشتقات المتضمنة غير الممولة 
من عقود التأمين( بمجموع القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها؛ و)2( تمت مقارنة مجموع القيمة الدفترية لمطلوبات شركة ساب للتكافل 
المرتبطة بالتأمين مع مجموع القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها. بناًء على هذه التقييمات، قررت شركة ساب للتكافل أنها مؤهلة لإلعفاء 
المؤقت. وبالتالي، قررت شركة ساب للتكافل تأجيل تنفيذ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 حتى تاريخ سريان المعيار الجديد لعقود 

التأمين. ويتم إدراج اإلفصاحات المتعلقة بالموجودات المالية المطلوبة خالل فترة التأجيل في القوائم المالية لشركة ساب للتكافل.

تقييم األثر

كما في 31 ديسمبر 2020م، لدى شركة ساب للتكافل مجموع موجودات مالية وموجودات متعلقة بالتأمين بمبلغ 833.6 مليون ريال سعودي 
و103.4 مليون ريال سعودي، على التوالي )كما في 31 ديسمبر 2019: 808.27 مليون ريال سعودي و60.58 مليون ريال سعودي(. وفي 
الوقت الحالي، تتألف الموجودات المالية المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة من الموجودات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق والودائع 
قصيرة األجل والنقد وما يماثله والوديعة النظامية وبعض الذمم المدينة األخرى بمبلغ 420 مليون ريال سعودي )كما في 31 ديسمبر 2019: 
424.40 مليون ريال سعودي(. وبلغت القيمة العادلة لالستثمارات المرتبطة بالوحدة المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
اآلخر كما في 31 ديسمبر 2020م مبلغ 406.6 مليون ريال سعودي )كما في 31 ديسمبر 2019: 376.8 مليون ريال سعودي(. بالنسبة 
الستثمارات حقوق الملكية، تتوقع شركة ساب للتكافل استخدام تصنيف القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بناًء على نماذج 
األعمال والطبيعة االستراتيجية لهذه االستثمارات. وتتوقع شركة ساب للتكافل أيضاً استخدام تصنيف »التكلفة المطفأة« الستثماراتها في 
سندات الدين بناًء على الطبيعة ونماذج األعمال الخاصة بشركة ساب للتكافل. وسيكون االستثمار في استثمارات مرتبطة بوحدات المصنفة 
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حالياً كمتاحة للبيع بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 39 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 
رقم 9. ومع ذلك، فإن شركة ساب للتكافل لم تقم بعد بإجراء تقييم مفصل لتحديد ما إذا كانت سندات الدين تستوفي اختبار مدفوعات 
ألصل الدين والفائدة فقط كما هو مطلوب في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9. تم توضيح التعرض لمخاطر االئتمان وتركيز مخاطر 
االئتمان وجودة االئتمان لهذه الموجودات المالية ضمن سياسات إدارة المخاطر. تتمتع الموجودات المالية لشركة ساب للتكافل بمخاطر 

ائتمان منخفضة كما في 31 ديسمبر 2020م و2019م. 

العملة الوظيفية وعملة العرضد. 
يعتبر الريال السعودي العملة الوظيفية وعملة العرض لشركة ساب للتكافل. يتم عرض قيم القوائم المالية األولية الموجزة بالريال السعودي 

وتم تقريب المبالغ الظاهرة في القوائم المالية ألقرب ألف ريال سعودي، ما لم يرد خالف ذلك.

السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية تم إدراجها أدناه.

إثبات اإليرادات

إثبات إيرادات المساهمات والعموالت

يتم تسجيل المساهمات في قائمة الدخل على أساس طريقة القسط الثابت على مدى فترة تغطية وثيقة التأمين. تمثل المساهمة غير 
المكتسبة حصة من المساهمة المكتتبة المتعلقة بفترة التغطية السارية في تاريخ التقرير. يتم تحميل التغير في مخصص المساهمة غير 

المكتسبة في قائمة الدخل من أجل إثبات اإليرادات خالل فترة المخاطر.

في حالة الوثائق المرتبطة بالوحدة، تشمل تكاليف حاملي خطط التكافل رسوم إدارة الوثيقة أو إدارة االستثمار أو اإلنهاء أو خدمات العقود 
ل عموًما كتعديل لرصيد استثمارات  األخرى. قد تكون الرسوم هي للمبالغ الثابتة أو قد تختلف باختالف المبالغ التي تتم إدارتها، وستُحَمّ

حامل الوثيقة. يتم إثبات تكاليف حاملي خطط التكافل في نفس الفترة التي يتم فيها تحميل الرسوم على حامل الوثيقة في قائمة الدخل.

إيرادات العموالت من عقود إعادة التكافل المتعلقة بالتكافل العام وقطاعات األسرة الفردية يتم تأجيلها وإطفاؤها على أساس القسط الثابت 
على مدار فترة عقود إعادة التكافل.

تتضمن عموالت إعادة التكافل مشاركة األرباح في عقود إعادة التكافل. تقوم شركة ساب للتكافل بإثبات حصتها من األرباح على أساس 
االستحقاق عندما يمكن تحديد المبالغ بدقة معقولة.

إيرادات االستثمار

يتم المحاسبة عن إيرادات االستثمار على االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق وودائع المرابحة على أساس معدل الربح الفعلي. 
تتضمن إيرادات االستثمار خصومات كمية تتعلق باالستثمارات المرتبطة بالوحدة، ويتم حسابها وفًقا لشروط االتفاق مع مدير الصندوق 

ويتم المحاسبة عنها على أساس االستحقاق.

إعادة التكافل

تُسند شركة ساب للتكافل مخاطر التكافل في سياق األعمال االعتيادية لجميع قطاعاتها. إن عقود إعادة التكافل هي العقود التي تبرمها 
شركة ساب للتكافل التي يتم بموجبها تعويض شركة ساب للتكافل عن الخسائر الناجمة عن عقود التكافل الصادرة. إن ترتيبات إعادة التكافل 

ال تعفي شركة ساب للتكافل من التزاماتها تجاه حاملي الوثائق.

هذه  تتكون  تكافل.  إعادة  كموجودات  بها  المحتفظ  التكافل  إعادة  عقود  بموجب  للتكافل  ساب  شركة  تستحقها  التي  المنافع  إثبات  يتم 
التكافل من  معيدي  التكافل وحصة  إعادة  مثل عموالت  أخرى  وذمم مدينة  التكافل من مطالبات مدفوعة  معيدي  الموجودات من حصة 

المطالبات القائمة التي تعتمد على المطالبات المتوقعة والمنافع الناتجة بموجب عقود إعادة التكافل ذات العالقة. 

يتم إثبات المبالغ القابلة لالسترداد من أو المستحقة إلى شركات إعادة التكافل بصورة مماثلة للمبالغ المتعلقة بعقود التكافل المعنية وطبقاً 
لشروط كل عقد من عقود إعادة التكافل.

وفي تاريخ كل تقرير، تقوم شركة ساب للتكافل بإجراء مراجعة للتأكد من وجود دليل على وقوع انخفاض في قيمة موجودات إعادة التكافل. 
وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم شركة ساب للتكافل بإجراء تقدير رسمي للمبلغ القابل لالسترداد. وفي حالة زيادة القيمة الدفترية 
لموجودات إعادة التكافل عن القيمة القابلة لالسترداد، يتم اعتبار األصل منخفض القيمة، ويخفض إلى القيمة القابلة لالسترداد له. يتم 

إثبات االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل. 
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ذمم مدينة

يتم تسجيل المساهمات المدينة بإجمالي المساهمات المكتتبة المدينة من عقود التكافل ناقصاً المخصص المكون ألي مبالغ غير قابلة 
للتحصيل. يتم إثبات المساهمات واألرصدة المدينة إلعادة التكافل عند استحقاقها، ويتم قياسها عند اإلثبات المبدئي بالقيمة العادلة للمبلغ 
المستلم أو المدين. يتم فحص القيمة الدفترية للذمم المدينة في تاريخ كل تقرير للتأكد إذا ما كان هناك انخفاض في القيمة وذلك عندما 
تشير األحداث أو الظروف إلى عدم إمكانية استردادها. تدرج خسارة االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل. يتم إلغاء إثبات األرصدة 
المدينة عندما تفقد شركة ساب للتكافل سيطرتها على الحقوق التعاقدية التي تشمل األرصدة المدينة كما هو الحال عندما تكون األرصدة 
المدينة مباعة أو انتقال كافة التدفقات النقدية العائدة إلى الرصيد إلى طرف خارجي مستقل. إن الذمم المدينة تندرج ضمن نطاق المعيار 

الدولي للتقرير المالي رقم 4 »عقود التأمين«.

استثمارات

تصنف استثمارات شركة ساب للتكافل كاستثمارات متاحة للبيع واستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق.

يعتمد هذا التصنيف على الغرض من شراء االستثمارات.

موجودات مالية متاحة للبيع 

ف الموجودات المالية المتاحة للبيع بأنها موجودات مالية غير مشتقة ال يتم تصنيفها كاستثمارات محتفظ بها للمتاجرة أو استثمارات  تعرَّ
هذه  تقيد  الخسارة.  أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  تصنيفها  يتم  وال  مدينة،  وذمم  قروض  أو  االستحقاق  تاريخ  حتى  بها  محتفظ 
االستثمارات مبدئياً بالتكلفة والتي تمثل القيمة العادلة للمبلغ المدفوع شاماًل تكلفة المعامالت العائدة بشكل مباشر إلى شراء االستثمارات 
وتقاس بعد ذلك بالقيمة العادلة. تظهر التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لهذه االستثمارات ضمن الدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل 
الشامل. يتم تسجيل األرباح والخسائر المحققة من بيع هذه االستثمارات في قائمة الدخل ضمن »ربح/ )خسارة( محققة من استثمارات 

متاحة للبيع«.

كما يتم إثبات توزيعات األرباح وإيرادات / حسم العموالت وأرباح/ خسائر تحويل العمالت األجنبية من االستثمارات المتاحة للبيع في قوائم 
الدخل أو قائمة الدخل الشامل ذات الصلة كجزء من صافي دخل/ خسارة االستثمار.

كمصاريف  الشامل  الدخل  قائمة  في  للبيع  المتاحة  لالستثمارات  العادلة  القيمة  في  الدائم  أو  الجوهري  االنخفاض  وتسجيل  تعديل  يتم 
انخفاض في القيمة.

تستند القيم العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع على األسعار المعلنة لألوراق المالية القابلة للتداول أو القيم العادلة المقدرة. 

مخاطر  تقع  بعقود  المرتبطة  الموجودات  بوحدات  المرتبطة  المطلوبات  لتغطية  بها  والمحتفظ  للبيع  المتاحة  المالية  الموجودات  تمثل 
التكافل. تمثل هذه الموجودات المالية االستثمارات في وحدات صناديق االستثمار المشترك،  االستثمار في معظمها على حاملي وثائق 
والتي يمكن تسويقها بسهولة. يتم تحميل التغيرات في القيمة العادلة لمطلوبات التأمين إلى الدخل الشامل اآلخر لتتطابق مع تغيرات القيمة 

العادلة لالستثمارات األساسية في الدخل الشامل اآلخر.

موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

تاريخ  كـ »استثمارات محتفظ بها حتى  أو الممكن تحديدها وذات تواريخ استحقاق محددة  الثابتة  تصنف االستثمارات ذات المدفوعات 
االستحقاق« وذلك عندما تكون لدى شركة ساب للتكافل النية اإليجابية والمقدرة على االقتناء حتى تاريخ االستحقاق. يتم إثبات االستثمارات 
المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق مبدئًيا بالقيمة العادلة بما في ذلك تكاليف المعاملة المباشرة واإلضافية ويتم قياسها الحقا بالتكلفة 
المطفأة، ناقًصا مخصص االنخفاض في القيمة إن وجد. يتم حساب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار الخصم أو العالوة عند الشراء 
باستخدام معدل العائد الفعلي، ويدرج أي ربح أو خسارة ناجمة عن هذه االستثمارات في قائمة الدخل عند إلغاء إثبات تلك االستثمارات أو 
انخفاض قيمتها. يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي تحمل عمولة، إن وجدت، على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام عمولة 

لبنود ذات شروط وخصائص مخاطر مماثلة.

إلغاء إثبات األدوات المالية

يتم إلغاء إثبات أي أداة مالية عند توقف شركة ساب للتكافل عن ممارسة السيطرة على الحقوق التعاقدية التي تمثل األداة المالية كما هو 
الحال عند بيع األداة، أو عند انتقال التدفقات النقدية العائدة إليها إلى طرف خارجي مستقل وعندما تنقل شركة ساب للتكافل بشكل 

جوهري كافة المخاطر ومكافآت الملكية.
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المقاصة

المالي فقط عند وجود حق نافذ نظاًما لمقاصة  المالية، ويدرج الصافي في قائمة المركز  المالية والمطلوبات  تتم مقاصة الموجودات 
الموجودات  بيع  أو  المطلوبات على أساس الصافي،  الموجودات مع  النية لتسوية  للتكافل  المثبتة وعندما يكون لدى شركة ساب  المبالغ 
وتسديد المطلوبات في آن واحد. ال يتم مقاصة اإليرادات والمصاريف في قائمة الدخل إال إذا كان ذلك مطلوباً أو مسموحاً به بموجب 

معايير المحاسبة وتفسيراتها.

تاريخ التداول المحاسبي

يتم إثبات / إلغاء إثبات كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول )أي التاريخ الذي تلتزم فيه شركة 
ساب للتكافل بشراء أو بيع الموجودات(. العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية هي العمليات التي تتطلب أن يتم سداد 

تلك الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق.

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

أو مجموعة من  مالي  قيمة أصل  انخفاض  دليل موضوعي على  كان هناك  إذا  ما  بتقييم  تقرير  كل  تاريخ  للتكافل في  تقوم شركة ساب 
الموجودات المالية. يحدث االنخفاض في القيمة نتيجًة لحدث واحد أو أكثر يكون قد ظهر منذ اإلثبات المبدئي لألصل )تكبد »حدث 
الخسارة«(، ويكون لذلك الحدث أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو لمجموعة الموجودات المالية والتي يمكن 

تقديرها بشكل موثوق به. 

وقد يشمل الدليل على االنخفاض في القيمة المؤشرات التالية:

صعوبة مالية كبيرة تواجه الجهة المصدرة أو المدين. 	
خرق بنود العقد مثل العجز عن السداد أو التخلف عن سداد الدفعات. 	
وجود احتمال بدخول الجهة المصدرة أو المدين في إجراءات إشهار إفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى. 	
اختفاء السوق النشطة لألصل المالي بسبب صعوبات مالية؛ أو 	
وجود بيانات يمكن رصدها تشير إلى وجود انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لمجموعة الموجودات  	

المالية من تاريخ اإلثبات المبدئي لتلك الموجودات، على الرغم من عدم إمكانية تحديد االنخفاض في كل أصل من الموجودات 
المالية لشركة ساب للتكافل، بما في ذلك:

تغيرات سلبية في حالة السداد للجهات المصدرة أو المدينين لشركة ساب للتكافل؛ أو 	
الظروف االقتصادية الوطنية أو المحلية في بلد الجهات المصدرة المقترنة بحاالت العجز في الموجودات. 	

إذا كان هناك أي دليل موضوعي على وجود خسارة انخفاض في قيمة أصل مالي معين، يتم تحديد هذا االنخفاض كما يلي:

بالنسبة إلى أسهم حقوق الملكية والصناديق المصنفة كمتاحة للبيع، يتم احتساب االنخفاض في القيمة على أساس االنخفاض  	
الجوهري أو الدائم في القيمة العادلة لألصل المالي.

المقدرة  	 المستقبلية  النقدية  التدفقات  على  القيمة  في  االنخفاض  يستند  المطفأة،  بالتكلفة  المدرجة  الدين  لسندات  بالنسبة 
المخصومة بمعدل العمولة األصلي الفعلي.

يتطلب تحديد ماهية »جوهري« أو »دائم« حكماً مهنياً. تعد الفترة التي تصل إلى 12 شهراً أو أكثر فترة طويلة ويعتبر االنخفاض البالغ ٪30 
من التكلفة األصلية جوهريا وفقاَ لسياسة شركة ساب للتكافل. وعند وضع هذا الحكم، تقوم شركة ساب للتكافل، من بين عوامل أخرى، 

بتقييم مدة أو مدى انخفاض القيمة العادلة لالستثمار عن تكلفتها. 

عند إجراء تقييم فيما إذا كان االستثمار في أدوات الدين قد انخفضت قيمته، فإن شركة ساب للتكافل تأخذ بعين االعتبار عوامل مثل 
تقييم السوق للجدارة االئتمانية وانعكاسها على عائدات السندات وتقييمات وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية وقدره البلد على الوصول 
إلى أسواق رأس المال إلصدار سندات دين جديدة واحتمالية إعادة هيكلة الدين وما قد يسفر عنها من خسارة للمالكين بسبب اإلعفاء من 
الديون طواعية أو بصورة إلزامية. إن القيمة المسجلة لالنخفاض في القيمة هي الخسارة المتراكمة المقاسة على أنها الفرق بين التكلفة 
المطفأة والقيمة الدفترية المعدلة المحددة باستخدام التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المخصومة باستخدام معدل العائد الداخلي 

األصلي ناقصاً أي خسارة لالنخفاض في قيمة االستثمارات المثبتة سابقاً في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل.
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الموجودات الثابتة - سيارات

يتم إدراج السيارات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة. ويتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية 
لألصل أو يتم إثباتها كأصل منفصل، حسب االقتضاء، فقط عندما يكون هناك احتمال أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المصاحبة 
للبند إلى شركة ساب للتكافل وإمكانية قياس تكلفة البند بصورة يعتمد عليها. يتم تحميل جميع عمليات الصيانة واإلصالحات األخرى في 
قائمة الدخل خالل الفترة المالية التي تم فيها تكبد المصاريف. يتم استهالك التكلفة ناقًصا القيمة المتبقية المقدرة للسيارات على أساس 

القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر بـ 4 سنوات.

تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات، وتعديلها عند الضرورة، بتاريخ كل تقرير. وتتم مراجعة القيمة الدفترية لهذه 
الموجودات لتحري االنخفاض في القيمة عندما يشير حدث ما أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية، وإذا 
وجد ذلك المؤشر، وعندما تكون القيمة الدفترية أعلى من القيمة المتوقع استردادها، يتم تخفيض القيمة الدفترية لتلك الموجودات إلى 

قيمتها القابلة لالسترداد. 

تحدد األرباح والخسائر من عمليات االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية وتقّيد ضمن »إيرادات تشغيلية أخرى - الصافي« 
في قائمة الدخل.

ربحية السهم

تعرض شركة ساب للتكافل معلومات ربحية السهم األساسية ألسهمها العادية. يتم حساب ربحية السهم األساسية بتقسيم األرباح أو الخسائر 
العائدة إلى المساهمين العاديين لدى شركة ساب للتكافل على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة. 

قائمة التدفقات النقدية

تنشأ التدفقات النقدية الرئيسية لشركة ساب للتكافل عن عمليات التأمين المصنفة كتدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية. ويتم وفقاً لذلك 
تصنيف التدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة االستثمارية والتمويلية.

توزيع الفائض

يتوجب على شركة ساب للتكافل توزيع 10٪ من صافي فائض عمليات التكافل إلى حاملي وثائق التكافل والـ 90٪ المتبقية إلى مساهمي 
شركة ساب للتكافل تماشيا مع نظام التأمين ولوائحه التنفيذية الصادرة عن البنك المركزي السعودي. يتم تحويل أي عجز ناتج عن عمليات 

التكافل إلى عمليات المساهمين بالكامل.

موجودات غير ملموسة

تقاس الموجودات غير الملموسة المحتفظ بها بشكل منفصل عند اإلثبات المبدئي بالتكلفة. بعد اإلثبات المبدئي، تظهر الموجودات غير 
الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة بالتكلفة ناقصاً أي إطفاء متراكم وأي خسائر لالنخفاض في القيمة.

لتحري  تقييمها  ويتم  اإلنتاجية  االقتصادية  أعمارها  مدى  على  المحددة  اإلنتاجية  األعمار  ذات  الملموسة  غير  الموجودات  إطفاء  يتم 
االنخفاض في القيمة عندما يكون هناك مؤشر على االنخفاض في قيمتها.

يُحتسب اإلطفاء على أساس القسط الثابت على مدار األعمار اإلنتاجية للموجودات على النحو التالي:

برامج حاسب آلي 5 سنوات 	
يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد على األقل في نهاية كل سنة مالية. إن 
التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المصاحبة للموجودات يتم احتسابها عن 
طريق تعديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حيثما يكون مالئماً، وتعامل باعتبارها تغيرات في التقديرات المحاسبية. يتم إثبات مصروف اإلطفاء 

للموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة في قائمة الدخل. 

تقاس األرباح أو الخسائر الناشئة عن إلغاء إثبات األصل غير الملموس على أساس الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية 
لألصل، ويتم إثباتها في قائمة الدخل عندما يتم إلغاء إثبات األصل.
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عقود اإليجار

موجودات حق االستخدام / مطلوبات إيجارية

عند اإلثبات المبدئي، في بداية العقد، تقوم شركة ساب للتكافل بتقييم ما إذا كان العقد يعد، أو يتضمن، عقد إيجار. يعد العقد أو يتضمن 
إيجارا في حال كان العقد ينقل حق السيطرة على استخدام أصل محدد لمدة زمنية لقاء أي مقابل. تتحدد السيطرة إذا كانت معظم المنافع 

تتدفق إلى شركة ساب للتكافل ويمكن لشركة ساب للتكافل توجيه استخدام هذه الموجودات.

عند بدء أو إعادة تقييم العقد الذي يحتوي على عنصر إيجار، تخصص شركة ساب للتكافل المقابل في العقد لكل عنصر من عقود اإليجار 
على أساس أسعارها النسبية المستقلة. ومع ذلك، بالنسبة لعقود اإليجار الخاصة باألراضي والمباني التي تكون فيها شركة ساب للتكافل 
هي المستأجر، اختارت شركة ساب للتكافل عدم فصل العناصر غير المرتبطة بعقد اإليجار والمحاسبة عن العناصر غير المرتبطة بعقد 

اإليجار كعنصر عقد إيجار واحد.

موجودات حق االستخدام

تطبق شركة ساب للتكافل نموذج التكلفة وتقيس موجودات حق االستخدام بالتكلفة؛

ناقًصا أي استهالك متراكم وأي خسائر االنخفاض في القيمة متراكمة  	
معدلة وفقا ألي إعادة قياس لمطلوبات اإليجار لتعديالت اإليجار. 	

بشكل عام، فإن موجودات حق االستخدام تكون مساوية لمطلوبات اإليجار. ومع ذلك، إذا كانت هناك تكاليف إضافية مثل تجهيز الموقع 
والودائع غير القابلة لالسترداد وأموال الطلبات والمصاريف األخرى المتعلقة بالمعاملة وغير ذلك، فيجب إضافتها إلى قيمة موجودات حق 

االستخدام.

يتم الحقاً استهالك موجودات حق االستخدام باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ البدء وحتى وقت مبكر من نهاية العمر اإلنتاجي 
لموجودات حق االستخدام أو نهاية مدة عقد اإليجار. يتم تحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة لموجودات حق االستخدام على نفس األساس 

المعياري للممتلكات والمعدات.

التزام إيجار

عند اإلثبات المبدئي، يعد التزام اإليجار القيمة الحالية لجميع المدفوعات المتبقية إلى المؤجر التي يتم خصمها باستخدام سعر الفائدة 
المتضمن في عقد اإليجار أو معدل االقتراض اإلضافي لشركة ساب للتكافل إذا تعذر تحديد سعر الفائدة بسهولة. وبصفة عامة، تستخدم 

شركة ساب للتكافل معدل االقتراض اإلضافي كمعدل خصم. 

بعد تاريخ ابتداء العقد، تقيس شركة ساب للتكافل المطلوبات اإليجارية عن طريق:

رفع القيمة الدفترية لتعكس العائد على التزامات عقود اإليجار، 	
خفض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار المقدم، و 	

إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديل عقد إيجار. يتم قياس التزام اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل 
الفائدة الفعلي. يعاد قياسها عندما يكون هناك تغير في مدفوعات اإليجار المستقبلية الناشئة عن تغيير في مؤشر أو سعر، إذا كان هناك 
تغيير في تقدير شركة ساب للتكافل للمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة المتبقية، أو إذا كانت شركة ساب للتكافل تغير تقييمه إذا 

ما كان سيمارس خيار الشراء أو اإلضافة أو اإلنهاء.

عندما يتم إعادة قياس التزام اإليجار بهذه الطريقة، يتم إجراء التعديل المقابل للقيمة الدفترية ألصل حق االستخدام، أو يتم تسجيله في 
الربح أو الخسارة إذا تم تخفيض القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام إلى الصفر.

عقود إيجار قصيرة األجل وعقود إيجار موجودات منخفضة القيمة

لقد اختارت شركة ساب للتكافل عدم إثبات موجودات حق االستخدام ومطلوبات إيجارية لعقود اإليجار قصيرة األجل للمتاجر التي يكون 
لديها عقد إيجار مدته 12 شهًرا أو أقل وإيجارات موجودات منخفضة القيمة، بما في ذلك معدات تكنولوجيا المعلومات. تثبت شركة ساب 

للتكافل مدفوعات اإليجار المرتبطة بعقود اإليجار كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
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االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

ال تخضع الموجودات ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد - مثل األراضي - لالستهالك ويتم اختبارها سنوياً من حيث االنخفاض في القيمة. 
يتم فحص الموجودات التي تخضع لالستهالك لتحديد إمكانية وجود انخفاض في قيمتها وذلك عند وجود أحداث أو تغيرات في الظروف 

تشير إلى احتمالية عدم قابلية استرداد القيمة الدفترية. 

يتم إثبات الخسارة الناتجة عن انخفاض القيمة باعتبارها الزيادة في القيمة الدفترية لألصل عن قيمته القابلة لالسترداد التي تمثل القيمة 
العادلة لألصل مخصوماً منها تكاليف البيع أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى. وألغراض تقدير انخفاض القيمة، يتم تجميع الموجودات على 

أدنى مستوى لها بحيث تتواجد تدفقات نقدية منفصلة ومحددة )وحدات توليد للنقد(.

منافع نهاية الخدمة للموظفين

قيد  يتم  السعودية.  العربية  المملكة  في  السائدة  العمل  قوانين  بناء على  لموظفيها  الخدمة  نهاية  منافع  للتكافل خطة  تدير شركة ساب 
التقرير  فترة  نهاية  حتى  الموظفين  من  المقدمة  بالخدمات  يتعلق  فيما  المتوقعة  المستقبلية  للمدفوعات  الحالية  بالقيمة  االستحقاقات 
بترك  المتعلقة  والخبرة  المتوقعة  المستقبلية  والرواتب  األجور  مستويات  االعتبار  في  يؤخذ  المتوقعة.  االئتمان  وحدة  طريقة  باستخدام 
الموظفين ألعمالهم وفترات الخدمة. يتم خصم المدفوعات المستقبلية المتوقعة باستخدام العوائد السوقية في نهاية فترة التقرير لسندات 
الشركات عالية الجودة بشروط وعمالت تتطابق، بأكبر قدر ممكن، مع التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية المتوقعة. يتم صرف التزامات 
في  والتغيرات  الخبرة  لتعديالت  نتيجة  االكتوارية(  الخسائر  )المكاسب/  القياس  إعادة  إثبات  ويتم  استحقاقها.  عند  المنافع  مدفوعات 

االفتراضات االكتوارية وذلك في الدخل الشامل اآلخر.

مخصصات ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزام قائم )نظامي أو ضمني( على شركة ساب للتكافل ناتج عن أحداث سابقة وإن تكاليف سداد هذا 
االلتزام محتملة، ويمكن قياسها بشكل موثوق به. ال يتم إثبات مخصصات لقاء الخسائر التشغيلية المستقبلية. يتم إثبات المطلوبات لقاء 

المبالغ الواجب دفعها في المستقبل عن البضائع أو الخدمات المستلمة، سواًء قدمت أم لم تقدم بها فواتير من قبل الموردين.

توزيعات أرباح

تتم فيها  التي  الفترة  للتكافل في  المالية لشركة ساب  القوائم  للتكافل كالتزام في  إثبات توزيعات األرباح على مساهمي شركة ساب  يتم 
الموافقة على توزيعات األرباح من قبل مساهمي شركة ساب للتكافل.

الزكاة وضريبة الدخل

تخضع شركة ساب للتكافل للزكاة وفقاً ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. تحسب الزكاة على أسهم المساهمين السعوديين في حقوق 
الملكية أو صافي الدخل وفقاً لألسس المنصوص عليها في األنظمة الزكوية. تحتسب ضريبة الدخل على حصة المساهمين األجانب في 
صافي دخل السنة المعدل. تستحق الزكاة وضريبة الدخل على أساس ربع سنوي من خالل قائمة الدخل. يتم المحاسبة عن المبالغ اإلضافية 

المستحقة، إن وجدت، بموجب الربوط النهائية عند تحديدها.

ضريبة دخل مؤجلة

والمطلوبات  للموجودات  الدفترية  القيم  بين  الناشئة  المؤقتة  الفروق  على  االلتزام  طريقة  باستخدام  المؤجلة  الدخل  تقديم ضريبة  يتم 
ألغراض إعداد التقرير المالي والمبالغ المستخدمة ألغراض الضريبة. يستند مبلغ الضريبة المؤجلة المقدمة إلى الطريقة المتوقعة لتحقيق 
أو تسوية القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات باستخدام معدالت الضريبة التي تم تطبيقها أو المطبقة بشكل أساسي في تاريخ التقرير. 
يتم إثبات أصل الضريبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل توفر األرباح الخاضعة للضريبة في المستقبل ويمكن استخدام 

األرصدة الدائنة. يتم تخفيض أصل الضريبة المؤجلة إلى الحد الذي ال يعد فيه من المحتمل تحقيق المزايا الضريبية ذات الصلة. 

ال يتم إثبات المطلوبات والموجودات الضريبية المؤجلة للفروقات المؤقتة بين القيمة الدفترية واألوعية الضريبية لالستثمارات في العمليات 
األجنبية، حيث تكون المجموعة قادرة على التحكم في توقيت عكس الفروقات المؤقتة ويكون من المرجح أاّل يتم عكس هذه الفروقات في 

المستقبل القريب.

يتم إجراء المقاصة بين موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة عند وجود حق نافذ نظاماً إلجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات 
الضريبية المتداولة وعندما تكون أرصدة الضريبة المؤجلة ترتبط بنفس الجهة الضريبية. ويتم إجراء المقاصة بين الموجودات والمطلوبات 
الضريبية المتداولة عند وجود حق نافذ نظاماً للمنشأة إلجراء المقاصة ويكون لديها نية التسوية على أساس صافي المبلغ أو تحقيق األصل 

وتسوية االلتزام في نفس الوقت.
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يتم إثبات الضريبة المؤجلة والحالية في الربح أو الخسارة، باستثناء الحاالت التي ترتبط فيها الضريبة ببنوٍد مدرجة في الدخل الشامل 
اآلخر أو مباشرة في حقوق الملكية. وفي هذه الحالة، يتم أيضاً إثبات الضريبة.

نقد وما يماثله

يتكون النقد وما يماثله من نقد لدى البنك وودائع المرابحة بفترة استحقاق أصلية مدتها ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االقتناء. تمثل ودائع 
ويتم  المطفأة  بالتكلفة  إدراجها  يتم  االقتناء،  تاريخ  أقل من ثالثة أشهر من  بفترة استحقاق أصلية  المحلية  البنوك  لدى  ودائع  المرابحة 

احتساب العوائد الخاصة على أساس معدل الربح الفعلي.

ودائع قصيرة األجل 

القيمة  تقارب  تاريخ االقتناء.  بفترات استحقاق أصلية ألكثر من ثالثة أشهر من  المحلية  البنوك  الودائع قصيرة األجل ودائع لدى  تمثل 
الدفترية للودائع قصيرة األجل القيمة العادلة في تاريخ قائمة المركز المالي.

العمالت األجنبية

يتم تحويل المعامالت المقومة بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة في تاريخ تلك المعامالت. ويعاد تحويل 
أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية المقومة بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي بسعر الصرف السائد في تاريخ قائمة المركز 
المالي. يتم تسجيل جميع الفروق في قائمتي الدخل والدخل الشامل. تحول البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية والمقومة 

بالعملة األجنبية بسعر الصرف السائد في تاريخ المعاملة التصورية وال يتم تعديلها الحقاً. 

حيث أن معامالت شركة ساب للتكافل التي تتم بالعمالت األجنبية وهي الدوالر األمريكي فإن أرباح وخسائر الصرف األجنبي ليست جوهرية 
ولم يتم اإلفصاح عنها بشكل منفصل.

القطاعات التشغيلية

يعتبر القطاع التشغيلي مكوًنا مميًزا من مكونات شركة ساب للتكافل ويقوم بتقديم المنتجات أو الخدمات )قطاع األعمال(، ويخضع للمخاطر 
بانتظام من قبل  التشغيل للقطاع  نتائج  للتكافل. يتم مراجعة  التي تختلف عن تلك الخاصة بالقطاعات األخرى بشركة ساب  والمكافآت 
المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية ألجل اتخاذ القرارات بشأن الموارد المخصصة لكل قطاع ولتقييم أدائها وأي معلومات 
ولديها ثالثة قطاعات  للتكافل من وحدات عمل حسب منتجاتها وخدماتها،  تتكون شركة ساب  إدارية،  مالية منفصلة متاحة. وألغراض 

تشغيلية يعد تقارير عنها كما يلي:

منتجات التكافل العائلي لألفراد والتي تفي باحتياجات العمالء الفردية عبر توفير الحماية المالية ألفراد العائلة في حالة موت أو . 1
عجز حامل الخطة، باإلضافة إلى تعليم األبناء ومدخرات التقاعد والحماية للعائلة والمنتجات المماثلة لذلك. تفي هذه المنتجات 

باحتياجات العديد من قطاعات السوق السعودي.
وبتقديمها . 2 الدائم.  الكلي  والعجز  الوفاة  للموظفين وعوائلهم في حالة  التغطية  تؤمن  والتي  للمجموعات  العائلي  التكافل  منتجات 

كرزمة حلول تكافل للمجموعات، فأنها تفي بمتطلبات مجموعات ذات أحجام وطبيعة مختلفة وتعتبر مثالية للشركات أو المؤسسات.
منتجات التكافل العام للشركات حيث تؤمن التغطية على الممتلكات والحوادث الشخصية والشحن البحري بشأن األحداث غير . 3

المنزلية  بالممتلكات  يتعلق  فيما  السيئة  األحداث  والعائالت ضد  لألفراد  الحماية  الفردي  العام  التكافل  برامج  توفر  المتوقعة. 
واألحداث أثناء السفر والحوادث الشخصية لحامل الخطة.

يتم تقييم أداء القطاع على أساس ربح أو خسارة القطاع والتي يتم قياسها، في بعض النواحي، بصورة مختلفة عن الربح أو الخسارة في 
القوائم المالية. يتم إدارة الزكاة وضريبة الدخل على أساس شركة ساب للتكافل ككل وال يتم توزيعها على القطاعات التشغيلية الفردية 

وتخصص فقط لعمليات المساهمين.

لم تحدث أية معامالت بين القطاعات التشغيلية خالل السنة. وفي حالة حدوث أية معاملة، فإنها تتم وفقاً ألسعار التحويل على األساس 
التجاري، وتتم بنفس شروط التعامل مع األطراف األخرى. تشتمل إيرادات ومصاريف ونتائج القطاع على التحويالت بين قطاعات التشغيل 

والتي يتم حذفها على مستوى القوائم المالية لشركة ساب للتكافل.

يتم عمل تقارير عن القطاعات التشغيلية بطريقة تتفق مع التقارير الداخلية المقدمة لرئيس عمليات صنع القرار. وقد تم تحديد رئيس 
القرارات  يتخذ  الذي  التنفيذي  الرئيس  باعتباره  التشغيلية،  للقطاعات  األداء  وتقييم  الموارد  توزيع  والمسؤول عن  القرار،  عمليات صنع 

االستراتيجية.
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ال تشتمل القطاعات التشغيلية على عمليات المساهمين في شركة ساب للتكافل. ويعتبر الدخل المكتسب من االستثمار في ودائع المرابحة 
والصكوك النشاط الوحيد المّدر لإليرادات. يتم توزيع المصاريف التشغيلية المباشرة والمصاريف غير المباشرة إلى هذا القطاع على 

أساس مالئم. ويتم توزيع الفائض من عمليات التكافل لهذا القطاع على أساس مالئم.

تقوم شركة ساب للتكافل بأنشطتها بشكل كامل في المملكة العربية السعودية، وبالتالي يتم تقديم التقارير على مستوى قطاعات األعمال 
فقط.

احتياطي نظامي

لديها  يكون  النظامي حتى  لالحتياطي  السنوي  دخلها  للتكافل تخصيص 20٪ من صافي  يجب على شركة ساب  األساسي،  للنظام  وفًقا 
احتياطي يعادل رأس المال شركة ساب للتكافل. االحتياطي القانوني غير متاح للتوزيع على مساهمي شركة ساب للتكافل حتى تصفية شركة 

ساب للتكافل.

إعادة واستحقاق الوثائق

إن إعادة وثائق التكافل تشير إلى اإلنهاء الجزئي أو الكلي لوثائق التكافل العائلي لألفراد من قبل حامليها. يتم تسجيل إعادة وثائق التكافل 
ل على قائمة الدخل في الفترة التي تم فيها اإلخطار. وتشير االستحقاقات إلى المبلغ المقدم للمؤمن  على أساس اإلخطـارات الواردة وتحمَّ
في نهاية فترة االستحقاق لعقد التكافل العائلي لألفراد. يتم احتساب إعادة واستحقاقات وثائق التكافل استناداً إلى الشروط الخاصة بعقود 

التكافل.

القيم العادلة

تحدد القيمة العادلة للموجودات المالية على أساس األسعار المتداولة لألوراق المالية في األسواق أو القيم العادلة المقدرة. يتم تقدير القيمة 
العادلة للبنود المرتبطة بعمولة على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة للبنود ذات الشروط والمخاطر المتشابهة. 

بالنسبة للموجودات المالية غير المتداولة في سوق مالية نشطة، تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية لموجودات مالية مماثلة 
أو عند صعوبة استخراج القيم العادلة من السوق النشطة فيتم تحديدها باستخدام طرق تقييم متعددة. تؤخذ مدخالت هذه النماذج من 
السوق التي يمكن رصدها إذا كان ممكناً، ولكن إذا كان ذلك غير ممكناً عندئٍذ يلزم استخدام درجة من الحكم المهني لتحديد القيمة العادلة.

تصنيف المنتج

إن عقود التكافل هي تلك العقود التي تقبل بموجبها شركة ساب للتكافل )شركة التأمين( مخاطر تكافل جوهرية من طرف آخر )حاملي 
خطط / وثائق التكافل( وذلك بالموافقة على تعويض حاملي خطط التكافل في حالة أثر حادث مستقبلي محدد وغير مؤكد )الحادث المؤمن 

عليه( بصورة سلبية على حاملي خطط التكافل. 

وحال تصنيف العقد كعقد تكافل، فإنه يبقى كذلك طوال الفترة المتبقية منه حتى لو انخفضت مخاطر التكافل بشكل جوهري خالل الفترة 
ما لم يتم استنفاد أو إنهاء كافة الحقوق وااللتزامات.

في قطاع التكافل العائلي لألفراد، تمثل عقود االستثمار العقود التي تحّول المخاطر المالية بدون مخاطر التكافل الجوهرية.

اختبار كفاية المطلوبات

يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مالي، إجراء اختبارات للتأكد من مدى كفاية مطلوبات عقود التكافل، بعد خصم تكاليف اكتتاب الوثائق المؤجلة 
ذات العالقة. وإلجراء هذه االختبارات، يتم استخدام أفضل التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتعاقد عليها، ومصاريف 
ل أي نقص في القيمة الدفترية مباشرًة على قائمة الدخل وذلك بتكوين مخصص للخسائر الناشئة عن  إدارة ومعالجة المطالبات. يُحمَّ

اختبارات كفاية المطلوبات تبعا لذلك.

تكاليف اكتتاب وثائق تكافل مؤجلة

يتم تأجيل العموالت والتكاليف األخرى المتعلقة بشكل مباشر باقتناء أو بتجديد عقود التكافل ويتم إطفاؤها على مدار فترات عقود التكافل 
التي ترتبط بها، على غرار مساهمات التكافل المكتسبة. ويتم إثبات جميع تكاليف االقتناء غير المباشرة األخرى كمصاريف عند تكبدها. 

ويتم تسجيل اإلطفاء في »تكاليف اكتتاب الوثائق« بقائمة الدخل.

يتم احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستنفاد المنافع االقتصادية المستقبلية التي يتضمنها ذلك األصل 
وذلك بتغيير فترة اإلطفاء، ويتم اعتبار ذلك كتغير في التقديرات المحاسبية.
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يتم النظر في تكاليف اكتتاب وثائق التكافل المؤجلة في اختبار كفاية المطلوبات في تاريخ كل تقرير بعد تقييم األعمار اإلنتاجية لتكاليف 
اكتتاب وثائق التكافل المؤجلة وما إذا كان االنخفاض في القيمة مطلوًبا. يتم تقييم األعمار اإلنتاجية المتوقعة أو ما إذا كان هناك حاجة إلى 
أي انخفاض في القيمة للوثائق في تاريخ كل تقرير أو بشكل أكثر تكراًرا في حالة وجود ظروف تتطلب التقييم. في عدم تحقق االفتراضات 

المتعلقة بربحية هذه الوثائق في المستقبل، فقد يتم تسريع إطفاء هذه التكاليف وقد يتطلب هذا أيًضا شطبها في قائمة الدخل. 

المطالبات

تتكون المطالبات من المبالغ المستحقة إلى حاملي وثائق التكافل واألطراف األخرى ومن مصاريف تسوية الخسائر ذات العالقة، بعد خصم 
قائمة  بتاريخ  المسددة  المتكبدة غير  للمطالبات  المقدرة  التكلفة  إجمالي  القائمة على  المطالبات  إجمالي  االستردادات األخرى. يشتمل 
المركز المالي جنبا إلى جنب مع تكاليف التعامل مع المطالبات ذات العالقة سواًء تم التبليغ عنها أم ال من قبل المؤمن. تجنب مخصصات 
إلى منتجات  المالي على أساس تقدير كل حالة على حدة. وباإلضافة  المركز  بتاريخ قائمة  المسددة  المبلغ عنها وغير  المطالبات  لقاء 
تكلفة سداد  لقاء  السابقة،  للتكافل  وخبرة شركة ساب  اإلدارة  لحكم  وفقاً  يجنب مخصص،  العامة  التكافل  ومنتجات  العائلية  المجموعة 

المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها المرتبطة بتكاليف التعامل مع المطالبات ذات العالقة بتاريخ قائمة المركز المالي. 

يتم إظهار المطالبات القائمة على أساس إجمالي، ويتم إظهار حصة إعادة التكافل ذات الصلة بصورة منفصلة. باإلضافة إلى ذلك، ال تقوم 
شركة ساب للتكافل بخصم مطلوباتها لقاء المطالبات غير المسددة ألنه يتوقع سداد كافة المطالبات خالل سنة واحدة من تاريخ قائمة 

المركز المالي.

احتياطي ألنشطة تكافل

يتم تحديد عقود التكافل كتلك التي تتضمن مخاطر تأمين جوهرية في حالة واحد فقط وهي أن حادثة مؤمنة قد تؤدي بالمؤمن بسداد 
مدفوعات إضافية جوهرية في أي سيناريو ماعدا السيناريوهات التي تفتقر إلى مضمون تجاري، في بداية العقد. تبقى مثل هذه العقود 
عقود تأمين إلى أن يتم إلغاء كافة الحقوق وااللتزامات أو انتهاءها. أي عقود ال تعتبر عقود تأمين وفقاً للمعاير الدولية للتقرير المالي يتم 

تصنيفها كعقود استثمار. 

يتعلق هذا االحتياطي بالعقود للتكافل العائلي لألفراد التي تؤمن أحداث الحياة البشرية مثل الوفاة على مدة فترة زمنية طويلة. ويتم إثبات 
أقساط التكافل كمطلوبات مباشرة. يتم زيادة هذه المطلوبات أو خفضها بالتغير في أسعار الوحدات كما في حالة العقود المرتبطة بالوحدة 
وتخفض عن طريق تكاليف حاملي خطة التكافل أو إعادة قيمة خطة التكافل. في تاريخ كل تقرير، يحسب هذا االحتياطي على أساس طريقة 

التقييم االكتواري بواسطة خبير اكتواري مستقل من خالل استخدام طريقة وحدة السعر الحالي للصندوق.

بالنسبة للوثائق المرتبطة بوحدات، فإن االلتزام يعادل االستثمارات األساسية. ويتم تسمية مكونات االستثمار لعقود التأمين هذه كموجودات 
مالية متاحة للبيع محتفظ بها لتغطية المطلوبات المرتبطة بوحدات. يتم تحميل التغيرات في القيمة العادلة لمطلوبات التأمين إلى الدخل 

الشامل اآلخر لتتطابق مع تغيرات القيمة العادلة لالستثمارات األساسية في الدخل الشامل اآلخر.

احتياطي المخاطر السارية

في تاريخ كل قائمة مركز مالي، يتم احتساب احتياطي المخاطر السارية عندما ال تكون المساهمة غير المكتسبة في كافة عقود التكافل 
غير كافية )بناًء على الخبرة الفعلية( لتلبية التكلفة المتوقعة للمطالبات المستقبلية.

احتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات

يتم احتساب احتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات بناًء على القيمة الحالية للمصاريف المستقبلية المفترضة والمطالبات مطروحاً منها 
القيمة الحالية لإليرادات المستقبلية المتوقعة الناشئة عن الرسوم على جميع وثائق التكافل العائلي لألفراد. يتم حساب القيمة الحالية 

باستخدام افتراضات حكيمة )الهوامش مضافة على أفضل التقديرات(.
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نتائج العمليات لشركة ساب للتكافل 5-2

قائمة الدخل لشركة ساب للتكافل 5-2-1

قائمة الدخل الشامل للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفترة التسعة أشهر المنتهية (: 1-5الجدول رقم )
في 30 سبتمبر 2020م و2021م

ألف ريال سعودي

السنة 
المالية
2018م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2019م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2020م

)المراجعة(

نسبة التغير 
السنوي 

2018م-2019م

نسبة التغير 
السنوي 

2019م-2020م

معدل النمو
السنوي 
المركب

2018م - 
2020م

فترة التسعة 
أشهر 

المنتهية في 
30 سبتمبر 

2020م
)غير 

المراجعة(

فترة التسعة 
أشهر 

المنتهية في 
30 سبتمبر 

2021م
)غير 

المراجعة(

نسبة 
التغير للفترة 
2020م-2021م

اإليرادات

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

5.1٪13.0111,167116,871٪18.8٪7.5٪119,544128,502152,601تكافل عائلي

9.2٪55.026,52728,974٪84.2٪30.5٪20,42226,65149,080تكافل عام

5.9٪20.0137,694145,845٪30.0٪10.9٪139,966155,153201,681إجمالي

أقساط إعادة التكافل المسندة

أقساط إعادة 
التكافل المحلية 

المسندة
)9,201()7,999()14,122()٪13.1(٪76.5٪23.9)6,123()19,010(٪210.5

أقساط إعادة 
التكافل األجنبية 

المسندة
)33,210()50,678()77,364(٪52.6٪52.7٪52.6)52,300()37,145()٪29.0(

رسوم حاملي وثائق 
12.2٪5.812,50114,027٪3.8٪7.8٪15,00216,17416,796التكافل

صافي أقساط 
13.0٪6.291,772103,717٪12.7٪0.1٪112,558112,650126,991التأمين المكتتبة

التغير في أقساط 
التكافل غير 

المكتسبة
)920.3٪(12,403)1,512(ال ينطبق٪202.7)٪227.2()18,580()6,138(4,824

التغير في حصة 
معيدي التكافل 

من أقساط غير 
مكتسبة

)473.9٪()9,238(2,471ال ينطبق٪266.7)٪203.8(3,97714,582)3,833(

صافي أقساط 
15.3٪4.192,731106,882٪11.3٪)2.7٪(113,549110,489122,993التكافل المكتسبة

دخل أتعاب 
75.4٪3,8486,751)4.2٪(5.2٪)12.8٪(5,8365,0885,352وعموالت

)94.4٪(1,999111ال ينطبقال ينطبقال ينطبق2,190--دخل اكتتاب آخر

15.4٪4.698,578113,744٪12.9٪)3.2٪(119,385115,577130,535إجمالي اإليرادات

تكاليف ومصاريف االكتتاب

إجمالي المطالبات 
184.3٪)67,024()23,579(1.9٪19.9٪)13.5٪()47,053()39,239()45,338(المدفوعة

حصة معيدي 
التكافل من 

مطالبات مدفوعة
34,88831,18138,010)٪10.6(٪21.9٪4.418,50252,939٪186.1

إعادة واستحقاق 
12.0٪)57,986()51,775()16.4٪()17.8٪()14.9٪()67,140()81,688()95,954(الوثائق
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ألف ريال سعودي

السنة 
المالية
2018م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2019م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2020م

)المراجعة(

نسبة التغير 
السنوي 

2018م-2019م

نسبة التغير 
السنوي 

2019م-2020م

معدل النمو
السنوي 
المركب

2018م - 
2020م

فترة التسعة 
أشهر 

المنتهية في 
30 سبتمبر 

2020م
)غير 

المراجعة(

فترة التسعة 
أشهر 

المنتهية في 
30 سبتمبر 

2021م
)غير 

المراجعة(

نسبة 
التغير للفترة 
2020م-2021م

صافي المطالبات 
والمنافع األخرى 

المدفوعة
)106,404()89,746()76,183()٪15.7(٪15.1)٪15.4()56,852()72,071(٪26.8

التغييرات في 
المطالبات القائمة، 

صافي
)155.0٪( 2,905)5,285(ال ينطبق)٪675.4()٪76.7()3,924(2,933682

تغيرات في 
مطالبات متكبدة 
وغير مبلغ عنها، 

صافي

308.2٪)5,808()1,423(ال ينطبق)٪76.0()٪276.9()450()1,872(1,058

صافي المطالبات 
والمنافع األخرى 

المتكبدة
)102,413()90,936()80,557()٪11.2()٪11.4()٪11.3()63,560()74,974(٪18.0

التغير في احتياطي 
)3.7٪()11,831()12,291(ال ينطبق)455.3٪()74.4٪()16,378(17,9834,610أنشطة التكافل

تغيرات في 
احتياطي لبنود غير 

مرتبطة بوحدات 
)1,268()891()1,137()٪29.7(٪27.6)٪5.3(157,040٪46.833.3

تغيرات في 
احتياطي المخاطر 

السارية
493.2٪1,0266,086ال ينطبق٪1.7)٪214.0()2,947()2,898(2,541

تكاليف اكتتاب 
21.5٪)13,128()10,802(104.6٪164.0٪58.5٪)14,863()5,630()3,552(وثائق التأمين

مجموع تكاليف 
ومصاريف 
واالكتتاب

)86,709()95,745()115,882(٪10.4٪21.0٪15.6)85,612()86,807(٪1.4

صافي دخل 
107.8٪12,96626,937)33.0٪()26.1٪()39.3٪(32,67619,83214,653االكتتاب

)مصاريف( / دخل عمليات أخرى

مصاريف عمومية 
)28.4٪()26,319()36,770(7.8٪)1.9٪(18.5٪)49,735()50,686()42,767(وإدارية

21.4٪9901,202)5.6٪()6.5٪()4.6٪(1,5981,5241,425دخل من خصومات

)11.0٪(2,1991,958)26.0٪(54.8٪21.2٪5,3126,4402,911دخل من الودائع

4.8٪2,9683,109)3.0٪(5.0٪)10.5٪(4,2373,7923,983دخل من الصكوك

36.1٪155211ال ينطبقال ينطبقال ينطبق00225توزيعات األرباح

مجموع مصاريف 
التشغيل األخرى، 

صافي
)31,620()38,930()41,191(٪23.1٪5.8٪14.1)30,458()19,839()٪34.9(

صافي الدخل / 
)الخسارة( للفترة 

قبل التوزيع والزكاة 
وضريبة الدخل

)140.6٪(7,098)17,492(ال ينطبق٪39.0)٪1908.5()26,538()19,098(1,056

صافي الدخل 
للفترة العائدة 
لعمليات تكافل

الينطبق)596(-ال ينطبقال ينطبقال ينطبق000
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ألف ريال سعودي

السنة 
المالية
2018م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2019م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2020م

)المراجعة(

نسبة التغير 
السنوي 

2018م-2019م

نسبة التغير 
السنوي 

2019م-2020م

معدل النمو
السنوي 
المركب

2018م - 
2020م

فترة التسعة 
أشهر 

المنتهية في 
30 سبتمبر 

2020م
)غير 

المراجعة(

فترة التسعة 
أشهر 

المنتهية في 
30 سبتمبر 

2021م
)غير 

المراجعة(

نسبة 
التغير للفترة 
2020م-2021م

صافي الدخل / 
)الخسارة( للفترة 

العائدة إلى 
مساهمين قبل 
الزكاة وضريبة 

الدخل

)137.2٪(6,502)17,492(ال ينطبق٪39.0)٪1908.5()26,538()19,098(1,056

الزكاة والضريبة 
16.9٪)4,446()3,804()11.1٪()16.5٪()5.5٪()4,764()5,702()6,034(للفترة

صافي الدخل / 
)الخسارة( العائدة 

للمساهمين بعد 
الزكاة وضريبة 

الدخل

)4,978()24,800()31,302(٪398٪26٪150.8)21,296(2,056)٪109.7(

بنود سيعاد تصنيفها لقائمة الدخل في الفترات الالحقة

تغيرات في 
القيمة العادلة 
لالستثمارات 

المتاحة للبيع - غير 
محققة

4,06445,50330,220٪1019.7)٪33.6(٪172.710,019)49,950()٪598.6(

تغيرات في القيمة 
العادلة الحتياطي 
أنشطة تكافل - 

غير محققة

)4,064()45,503()30,220(٪1019.7)٪33.6(٪172.7)10,019(49,950)٪598.6(

احتياطي 
القيمة العادلة 

لالستثمارات في 
األسهم المتاحة 

للبيع

53.1٪130199ال ينطبق)107.7٪(ال ينطبق)50(649-

بنود لن يعاد تصنيفها لقائمة الدخل في الفترات الالحقة

إعادة قياس 
التزامات منافع 

التقاعد
)38()610()395(٪1505.3)٪35.2(٪222.4)275(508)٪284.7(

مجموع الخسارة 
)112.9٪(2,763)21,441(151.6٪28.2٪393.6٪)31,747()24,761()5,016(الشاملة للسنة

المصدر: القوائم المالية لشركة ساب للتكافل.
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أشهر (: 2-5الجدول رقم ) التسعة  وفترة  و2020م  و2019م  2018م  ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية  للسنوات  الرئيسية  األداء  مؤشرات 
المنتهية في 30 سبتمبر 2020م و2021م

ألف ريال سعودي

السنة 
المالية
2018م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2019م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2020م

)المراجعة(

نسبة 
التغير

السنوي 
2018م-2019م

نسبة
التغير 

السنوي 
2019م-2020م

معدل 
النمو

السنوي
المركب

2018م - 
2020م

فترة التسعة 
أشهر 

المنتهية في 
30 سبتمبر 

2020م
)غير 

المراجعة(

فترة التسعة 
أشهر 

المنتهية في 
30 سبتمبر 

2021م
)غير 

المراجعة(

نسبة 
التغير

للفترة 
2020م-2021م

)3.9(38.5٪42.4٪45.47.57.515.1٪37.8٪30.3٪نسبة اإلسناد

رسوم أقساط 
التأمين كنسبة من 

أقساط التكافل 
العائلي لألفراد

٪19.2٪21.0٪20.11.7)0.9(0.9٪19.5٪20.10.6

صافي معدل 
)10.5(76.3٪86.8٪88.810.25.916.1٪82.8٪72.6٪الخسارة

نسبة التكلفة من 
8.30.4٪7.9٪8.11.34.35.7٪3.8٪2.5٪العمولة

نسبة الدخل من 
10.33.4٪6.9٪)5.7()2.3()3.3(7.0٪9.3٪12.6٪العمولة

هامش )الخسارة( 
1.416.9٪)15.5٪()12.0(0.5)12.4()15.5٪()16.0٪()3.6٪(الدخل الصافي

نسبة من أقساط 
نقطة مئويةنقطة مئويةالتكافل

أقساط التكافل 
من األطراف ذوي 

العالقة
٪28.2٪36.7٪36.68.5)0.1(8.4٪36.3٪30.3)6.0(

أقساط التكافل 
المؤمنة عبر "سيال" 

)وكيل ذو عالقة(
٪67.4٪59.6٪51.2)7.8()8.4()16.2(٪57.7٪59.61.9

المصدر: معلومات اإلدارة والقوائم المالية لشركة ساب للتكافل.

تم احتساب معدل الخسارة كنسبة مجموع صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة، التغيرات في احتياطي أنشطة تكافل، تغيرات في 
احتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات، تغيرات في احتياطي المخاطر السارية وتكاليف اكتتاب وثائق التكافل من مجموع اإليرادات.

تكافل عائلي

يقدم التكافل العائلي التأمين على الحياة لمجموعات الشركات التي يتم تأمينها بشكل أساسي من خالل منتجات التأمين المصرفي )رعاية 
المجموعة واالئتمان( بالشراكة مع البنك السعودي البريطاني، باإلضافة إلى ذلك، يشمل التكافل العائلي منتجات الحماية واالدخار المقدمة 
لألفراد والتي تشمل بشكل أساسي خطط االستثمار طويلة األجل في إطار الصناديق المرتبطة بالوحدات والتي تتم إداراتها من قبل شركة 
إتش إس بي سي العربية السعودية "HSBC" )طرف ذات عالقة(، إن جميع أعمال التكافل العائلي لألفراد مؤمنة عبر سيال )وكيل طرف 
ذات عالقة(. ارتفع التكافل العائلي بنسبة 7.5٪ من119.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى 128.5 مليون ريال سعودي 
في السنة المالية 2019م نتيجة النمو في أقساط الدائنين للمجموعة ب قيمة 11.1 مليون ريال سعودي، منها 10.3 مليون ريال سعودي 
تعلقت بالبنك السعودي البريطاني واألطراف ذات الصلة. ارتفع التكافل العائلي بنسبة 18.8٪ ليصل إلى 152.6 مليون ريال سعودي في 
السنة المالية 2020م ويعزى ذلك خطة التكافل االستثماري، المرتبطة بأداء السوق العام. كما كان ذلك مقرونا بارتفاع في أقساط التكافل 

للمجموعات بقيمة 17.7 مليون ريال سعودي منها 15.5 مليون ريال سعودي تعلقت بساب وأطراف ذات صلة.

ارتفع التكافل العائلي بنسبة 5.1٪ من 111.2مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في30 سبتمبر2020م إلى 116.9 مليون 
ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في30 سبتمبر 2021م نتيجة زيادة أخرى في خطة تكافل االستثمار الفردي بقيمة 5.7 مليون 

ريال سعودي على خلفية تحسن أداء السوق بشكل عام.
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تكافل عام

يتعلق التكافل العام بتأمين الممتلكات، والتأمين البحري وغيرها من المنتجات. ارتفع التكافل العام بنسبة 30.5٪ من 20.4 مليون ريال 
سعودي في السنة المالية 2018م إلى 26.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م نتيجة منتج »تأمين تغطية المصرفية الشاملة« 
المكتتب لبنك السعودي البريطاني وشركة أش إس بي سي العربية السعودية بقيمة 7.3 مليون ريال سعودي. ارتفع التكافل العام بنسبة 
 »Marsh« 84.2٪ ليصل إلى49.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م نتيجة األعمال المؤمنة عبر قنوات وسطاء جدد )مارش

.»Fenchurch Faris« وفينترتش فارس

ارتفع التكافل العام بنسبة 9.2٪ من 26.5 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في30 سبتمبر2020م إلى 29.0مليون ريال 
سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م نتيجة زيادة اعتماد شركة ساب للتكافل على قنوات وسيطة تابعة لجهات 

خارجية وسيول الوكالء ذات عالقة.

أقساط إعادة التكافل المحلية المسندة

تتعلق أقساط إعادة التكافل المحلية المسندة بحصة الشركات المحلية في المساهمات المكتتبة التي تم التنازل عنها بموجب ترتيبات إعادة 
التأمين االختيارية والمعاهدات. نسبة التنازل اإلجمالية هي نتيجة لسياسة التنازل عن المخاطر لشركة ساب للتكافل في كل من خطوط 
األعمال الثالثة. انخفضت أقساط إعادة التكافل المحلية المسندة بنسبة 13.1٪ من 9.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى 
8.0 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م نتيجة انخفاض نسبة االحتفاظ بأقساط التأمين البحرية مما أدى إلى زيادة نسبة إعادة 

التكافل للتكافل العام، كما كان ذلك مقرونا بزيادة اإلسناد ألقساط ساب المكتتب بها عبر الوسيط مارش.

ارتفعت أقساط إعادة التكافل المحلية المسندة بنسبة 76.5٪ لتصل إلى 14.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م مدفوعة بالنمو 
في األعمال الجديدة المكتسبة من خالل وسطاء طرف ثالث المتعلقة بخط أعمال التكافل العام، باإلضافة إلى تأثير السنة الكاملة ألقساط 

التكافل العائلي للمجموعات للبنك السعودي البريطاني.

ارتفعت أقساط التأمين إعادة التكافل المحلية المسندة بنسبة 210.5٪ من 6.1 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في30 
سبتمبر2020م إلى رصيد 19.0 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م عمال« بعقود إعادة التكافل 
المبرمة مع شركات تأمين محلية مثل شركة والء للتأمين التعاوني التي ساهمت بزيادة قدرها 8.4 مليون ريال سعودي في أقساط إعادة 

التكافل المحلي المسندة.

أقساط إعادة التكافل األجنبية المسندة

تتعلق أقساط إعادة التكافل األجنبية المسندة بحصة الشركات األجنبية في المساهمات المكتتبة التي تم التنازل عنها بموجب ترتيبات إعادة 
التأمين االختيارية والمعاهدات. نسبة التنازل اإلجمالية هي نتيجة لسياسة التنازل عن المخاطر لشركة ساب للتكافل في كل من خطوط 
األعمال الثالثة. ارتفعت أقساط التأمين إعادة التكافل المسندة بنسبة 52.7٪ من 33.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى 
50.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م نتيجة انخفاض نسبة االحتفاظ بأقساط التأمين البحرية مما أدى إلى زيادة نسبة إعادة 

التكافل للتكافل العام، كما كان ذلك مقرونا بزيادة اإلسناد ألقساط ساب المكتتب بها عبر الوسيط مارش.

ارتفعت أقساط إعادة التكافل المسندة بنسبة 52.7٪ لتصل إلى 77.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م مدفوعة بالنمو في 
األعمال الجديدة المكتسبة من خالل وسطاء طرف ثالث المتعلقة بخط أعمال التكافل العام، باإلضافة إلى تأثير السنة الكاملة ألقساط 

التكافل العائلي للمجموعات للبنك السعودي البريطاني.

المنتهية في30  أشهر  التسعة  فترة  في  ريال سعودي  مليون  من 52.3  بنسبة ٪29.0  المسندة  التكافل  إعادة  التأمين  أقساط  انخفضت 
سبتمبر2020م إلى 37.1 مليون ريال سعودي في »فترة التسعة أشهر المنتهية في30 سبتمبر 2021م نتيجة اتجاه شركة ساب للتكافل بزيادة 

برامج إعادة التكافل مع شركات محلية عمال« بالمتطلبات النظامية.

رسوم حاملي وثائق التكافل

تتعلق رسوم حاملي وثائق التكافل برسوم مختلفة )مثل رسوم االستحواذ، ورسوم الوفيات، والرسوم اإلدارية لالشتراك وغيرها( التي يتم 
خصمها من صناديق االستثمار التكافل العائلي لألفراد بناًء على رسوم مختلفة، أن رسوم حاملي وثائق التكافل هي المساهم الرئيسي في 
ربحية شركة ساب للتكافل على منتجات التوفير طويلة األجل وتشكل 20٪ من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة )على وثائق التكافل( خالل 
الفترة. ارتفعت رسوم حاملي وثائق التكافل بنسبة 7.8٪ من 15.0 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى 16.2 مليون ريال 
سعودي في السنة المالية 2019م مدفوعة بزيادة رسوم االستحواذ، واستمرت باالرتفاع لتصل إلى 16.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 

2020م تماشياً مع الزيادة في رسوم االستحواذ.
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ارتفعت رسوم حاملي وثائق التكافل بنسبة 12.2٪ من12.5 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في30 سبتمبر2020م إلى 
14.0 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في30 سبتمبر 2021م تماشياً مع النمو في التكافل العائلي لألفراد خالل الفترة.

التغير في أقساط التكافل غير المكتسبة

يتعلق التغير في أقساط التكافل غير المكتسبة بمنتجات التكافل العام والتكافل العائلي للمجموعات. انخفض التغير في أقساط التكافل غير 
المكتسبة بنسبة 227.2٪ من 4.8 بمليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى رصيد سالب قدره 6.1 مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2019م واستمر باالنخفاض إلى رصيد سالب قدره 18.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م. ارتفع التغير في أقساط 
التكافل غير المكتسبة بنسبة 920.3٪ من رصيد سالب قدره 1.5 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في30 سبتمبر2020م 
إلى 12.4 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في30 سبتمبر 2021م. يرتبط التغيير بين الفترات المالية ارتباطا مباشرا 

مع توقيت إصدار وثائق التأمين.

التغير في حصة معيدي التكافل من أقساط غير مكتسبة

تتعلق التغير في حصة معيدي التكافل من أقساط غير مكتسبة بمنتجات التكافل العام والتكافل العائلي للمجموعات. ارتفع التغير في حصة 
معيدي التكافل من أقساط غير مكتسبة بنسبة 203.8٪ من رصيد سالب قدره 3.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى 4.0 
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م واستمر باالرتفاع ليصل إلى 14.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م. انخفض 
التغير في حصة معيدي التكافل من أقساط غير مكتسبة بنسبة 473.9٪ من 2.5 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في30 
سبتمبر2020م إلى رصيد سالب قدره 9.2 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في30 سبتمبر 2021م. يرتبط التغيير بين 

الفترات المالية ارتباطا مباشرا مع توقيت إصدار وثائق التأمين.

دخل أتعاب وعموالت

يتعلق دخل أتعاب والعموالت بالعمولة المستلمة من معيدي التأمين. انخفض دخل أتعاب والعموالت بنسبة 12.8٪ من 5.8 مليون ريال 
سعودي في السنة المالية 2018م إلى5.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م بسبب التحول في مزيج ترتيبات إعادة التكافل نحو 
االختيارية مما أدى إلى انخفاض دخل العموالت. ارتفع دخل األتعاب والعموالت بنسبة 5.2٪ ليصل إلى 5.4 مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2020م تماشيا مع النمو في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المتعلقة بالتكافل العام خالل الفترة. ارتفع دخل أتعاب والعموالت 
بنسبة 75.4٪ من 3.8 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2020م إلى 6.8 مليون ريال سعودي في فترة 
التسعة أشهر المنتهية في30 سبتمبر 2021م نتيجة النمو في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المتعلقة بالتكافل العام، باإلضافة إلى التحول 

نحو معاهدات إعادة التكافل.

دخل اكتتاب آخر

يتعلق الدخل من اكتتابات أخرى بحصة شركة ساب للتكافل في اتفاقية شركة التأمين التعاوني التي تدير منتج العمرة اإلجباري المشار إليه 
باسم »اتفاقية العمرة المشتركة«. اتفاقية شركة ساب للتكافل في السنة المالية 2020م مع 26 شركة تأمين أخرى. بلغ الدخل من اكتتاب 
آخر 2.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، وانخفض بنسبة 94.4٪ من 2.0 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر2020م إلى 111 ألف ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م بسبب قيود السفر التي فرضت 

على خلفية فيروس كورونا المستجد.

إجمالي المطالبات المدفوعة

انخفض إجمالي المطالبات المدفوعة بنسبة 13.5٪ من 45.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى 39.2 مليون ريال سعودي 
في السنة المالية 2019م نتيجة انخفاض مطالبات التكافل العائلي )حوادث الحياة للمجموعات( بقيمة 10.9 مليون ريال سعودي، وتتعلق 
بالنوبات القلبية وحوادث الطرق. ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة بنسبة 20.0٪ ليصل إلى 47.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 
2020م نتيجة زيادة مطالبات التكافل العائلي بقيمة 16.0 مليون ريال سعودي، قابل ذلك انخفاض في التكافل العام بقيمة 8.1 مليون 
ريال سعودي. ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة بنسبة 184.3٪ من 23.6 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في30 
سبتمبر2020م الى67.0 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في30 سبتمبر 2021م بسبب الزيادة في الوفيات المتعلقة بقطاع 
التكافل العائلي، بقيمة 38.5 مليون ريال سعودي، باإلضافة إلى ارتفاع بقيمة 2.8 مليون ريال سعودي بسبب حادث حريق حدث في السنة 

المالية 2021م تعلقت بالتكافل العام.
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حصة معيدي التكافل من مطالبات مدفوعة

انخفضت حصة معيدي التكافل من مطالبات مدفوعة بنسبة 10.6٪ من 34.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى 31.1 مليون 
ريال سعودي في السنة المالية 2019م، وارتفعت إلى 38.0 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م. ارتفعت حصة معيدي التكافل من 
مطالبات مدفوعة بنسبة 186.1٪ من 18.5 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2020م إلى 52.9 مليون 
ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م. تتماشى التغيرات في حصة معيدي التكافل من المطالبات المدفوعة 

مع إجمالي المطالبات المدفوعة حتى حد حصة إعادة التكافل في منتجات التكافل العائلي للمجموعات والتكافل العام.

إعادة واستحقاق الوثائق

تتعلق إعادة واستحقاق الوثائق حصريا بمنتجات التكافل العائلي لألفراد، ومدفوعة بشكل أساسي إما باختيار حامل الوثيقة بالتنازل أو من 
خالل استكمال دورة استحقاق االشتراك. أن عمليات اإلعادة واالستحقاق باإلضافة إلى أقساط التكافل العائلي لألفراد، يقابلها التغيير 
في احتياطي أنشطة التكافل، وبالتالي فهي ليس لديها أي تأثير على الربحية. انخفضت إعادة واستحقاق الوثائق بنسبة 14.9٪ من 96.0 
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى 81.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م. واستمرت باالنخفاض بنسبة ٪17.8 
إلى 67.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م. ارتفعت إعادة واستحقاق الوثائق بنسبة 12.0٪ من 51.8 مليون ريال سعودي في 

فترة التسعة أشهر المنتهية في30 سبتمبر2020م إلى 58.0 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م.

التغييرات في المطالبات القائمة، صافي

انخفضت التغييرات في المطالبات القائمة، صافي بنسبة 76.7٪ من 2.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى 682 ألف ريال 
سعودي في السنة المالية 2019م نتيجة انخفاض مطالبات التكافل العام القائمة. انخفضت التغييرات في المطالبات القائمة، صافي بنسبة 
675.4٪ ليصل إلى رصيد سالب قدره 4.0 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م نتيجة ارتفاع المطالبات القائمة للتكافل العائلي 
للمجموعات. ارتفعت التغييرات في المطالبات القائمة، صافي بنسبة 155.0٪ من رصيد سالب قدره 5.3 مليون ريال سعودي في فترة 
التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2020م إلى 2.9 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م وتتعلق 

بشكل رئيسي بالتكافل العام بسبب حريق شركة العليان للخدمات الغذائية.

تغيرات في مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها، صافي

تتعلق التغيرات في مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها، صافي بمخصص المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، وهو تقدير للمطالبات التي 
حدثت خالل فترة التقرير ولكن من المتوقع اإلبالغ عنها الحقا. انخفضت التغيرات في مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها، صافي بنسبة 
276.9٪ من 1.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى رصيد سالب قدره 1.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م. 
واستمرت باالنخفاض بنسبة 76.0٪ ليصل إلى رصيد سالب قدره 450 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م. ارتفعت تغيرات في 
مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها، صافي بنسبة 308.2٪ من رصيد سالب قدره 1.4 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 
30 سبتمبر2020م إلى سالب 5.8 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في30 سبتمبر 2021م. يتم إجراء الحسابات وفًقا لما 

أوصى به الخبير االكتواري لشركة ساب للتكافل.

التغير في احتياطي أنشطة التكافل

تتعلق التغيرات في احتياطي أنشطة التكافل بمنتجات االدخار طويلة األجل لألفراد، وتتكون التغيرات من عكس إجمالي أقساط التأمين 
المكتتبة واإلعادات واستحقاقات الوثائق ألن تأثير هذه العناصر ليس له تأثير على ربحية شركة ساب للتكافل. انخفض التغير في احتياطي 
أنشطة التكافل بنسبة 74.4٪ من 18.0 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى 4.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م. 
واستمرت باالنخفاض بنسبة 455.3٪ ليصل إلى رصيد سالب قدره 16.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م. انخفض التغير في 
احتياطي أنشطة التكافل بنسبة 3.7٪ من رصيد سالب قدره 12.3 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في30 سبتمبر2020م 

إلى رصيد سالب قدره 11.8 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في30 سبتمبر 2021م.

تغيرات في احتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات

العائلي لألفراد ويتم احتسابه على أساس القيمة الحالية  التكافل  تتعلق تغيرات في احتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات فقط بأعمال 
للمصروفات المستقبلية المفترضة مطروحا منها القيمة الحالية للدخل المستقبلي الناتج عن الرسوم على جميع وثائق التأمين العائلية 
لألفراد. انخفضت التغير في احتياطي أنشطة التكافل بنسبة 29.7٪ من تكلفة 1.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى تكلفة 
891 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2019م، وارتفعت بنسبة 27.6٪ إلى تكلفة 1.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م نتيجة 
عدم وضوح البيئة االقتصادية الحالية على خلفية كوفيد-19. ارتفعت تغيرات في احتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات بنسبة ٪46.8333 
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من دخل 15 ألف ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في30 سبتمبر2020م إلى دخل 7.0 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر 
المنتهية في30 سبتمبر 2021م نتيجة االنخفاض معدل التضخم الذي يفترضه الخبير االكتواري من 6٪ سنوًيا إلى 4٪ سنوياً إلى جانب 

عكس احتياطي طوارئ لكوفيد-19 بقيمة 1.5 مليون ريال سعودي.

تغيرات في احتياطي المخاطر السارية

يتم احتساب التغيرات في احتياطي المخاطر السارية عندما ال تكون أقساط التأمين غير المكتسبة في جميع عقود التكافل كافية لمقابلة 
التكلفة المتوقعة للمطالبات المستقبلية. انخفضت تغيرات في احتياطي المخاطر السارية بنسبة 214.0٪ من 2.5 مليون ريال سعودي في 
السنة المالية 2018م إلى تكلفة قدرها 2.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م نتيجة االرتفاع في أقساط التأمين غير المكتسبة 
المتعلقة بمجموعة االئتمان. ارتفعت تغيرات في احتياطي المخاطر السارية بنسبة 1.7 لتصل إلى تكلفة بقيمة 2.9 مليون ريال سعودي 
في السنة المالية 2020م تماشيا مع االرتفاع في أقساط التأمين غير المكتسبة المتعلقة بالتكافل العائلي للمجموعات. ارتفعت تغيرات في 
احتياطي المخاطر السارية بنسبة 493.2٪ من 1.0 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2020م إلى 6.1 
مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في30 سبتمبر 2021م نتيجة االنخفاض في التكاليف العامة واإلدارية وانخفاض رصيد 

أقساط التكافل غير المكتسبة في تاريخ 30 سبتمبر 2021م مقارنة مع 31 ديسمبر 2020م.

تكاليف اكتتاب وثائق التأمين 

ارتفعت التكاليف من اكتتاب وثائق التأمين بنسبة 58.5٪ من 3.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى 5.6 مليون ريال سعودي 
في السنة المالية 2019م نتيجة تعيين شركة ساب للتكافل وسيًطا ألقساط التكافل العائلي للمجموعات المتعلقة باألطراف ذوي العالقة 
بدًءا من النصف الثاني من السنة المالية 2019م. ارتفعت تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بنسبة 164.0٪ لتصل إلى 14.8 مليون ريال سعودي 
في السنة المالية 2020م نتيجة تأثير العام الكامل لتعيين شركة ساب للتكافل وسيًطا ألقساط التكافل العائلي للمجموعات المتعلقة بوثائق 
األطراف ذوي العالقة بالحد األقصى للعمولة 15.0٪، واستمرت تكاليف اكتتاب وثائق التأمين باالرتفاع بنسبة 21.5٪ من 10.8 مليون ريال 
سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في30 سبتمبر2020م إلى 13.1 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 
2021م. تجدر اإلشارة أن دخول الوسيط هو نتيجة اندماج البنك السعودي البريطاني والبنك األول، حيث أن البنك األول يمتلك حصصاً في 

شركة الوطنية للتأمين، فقد تم االتفاق على تعيين وسيط لضمان منح الوثيقة دون أي معدالت تفضيلية.

مصاريف عمومية وإدارية

ارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 18.5٪ من 42.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى 50.7 مليون ريال سعودي 
في السنة المالية 2019م مدفوعة بالزيادة في تكاليف الموظفين وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة ومكافآتهم بقيمة 5.6 مليون ريال سعودي. 
انخفضت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 1.9٪ لتصل إلى 49.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ويعود ذلك إلى انخفاض 
الرسوم القانونية والمهنية نتيجة لتحرير المبالغ المستحقة المتعلقة بالخدمات االستشارية للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 17. 
انخفضت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 28.4٪ من 36.8 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في30 سبتمبر2020م 
إلى 26.3 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م نتيجة انخفاض تكاليف الموظفين مقروناً باالنخفاض 

المستمر في الرسوم القانونية والمهنية.

دخل من خصومات

يتم تحقيق الدخل من الخصومات من قبل شركة ساب للتكافل من شركة إتش إس بي سي العربية السعودية عبر اتفاقية خدمات االستثمار 
التي يحق لشركة ساب للتكافل تلقي رسوم شهريا من شركة إتش إس بي سي العربية السعودية على االستثمارات التي تتم في الصناديق 
اإلسالمية المشتركة )لمدخرات أقساط حاملي وثائق التأمين الفردية. انخفض الدخل من خصومات بنسبة 14.6٪ من 1.6 مليون ريال 
سعودي في السنة المالية 2018م إلى 1.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م، واستمر باالنخفاض بنسبة 6.5٪ إلى 1.4 مليون 
ريال سعودي في السنة المالية 2020م. ارتفع الدخل من الخصومات بنسبة 21.4٪ من 990 ألف ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية 

في30 سبتمبر2020م إلى 1.2 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في30 سبتمبر 2021م. 

يتم احتساب رسوم التوزيع على أساس صافي قيمة األصول للوحدات المحتفظ بها في الصندوق في كل يوم تقييم يحتفظ به العميل على 
النحو التالي:

صندوق HSBC الوافي متعدد األصول: 0.35٪ رسوم توزيع 	
صندوق HSBC المتوازن متعدد األصول: 0.42٪ رسوم توزيع 	
صندوق النمو متعدد األصول: 0.45٪ رسوم توزيع 	
صندوق HSBC للمتاجرة بالريال السعودي: 0.10٪ رسوم توزيع 	
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دخل من الودائع

يتعلق الدخل من الودائع بشكل أساسي من الودائع ألجل والنقد. ارتفع الدخل من الودائع بنسبة 21.2٪ من5.3 مليون ريال سعودي في 
السنة المالية 2018م الى6.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م تماشيا مع ارتفاع متوسط معدل المرابحة من 2.4٪ إلى ٪3.3. 
الودائع بنسبة 54.8٪ ليصل إلى3.0 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م نتيجة انخفاض ودائع المرابحة  انخفض الدخل من 
المنتهية  التسعة أشهر  ريال سعودي في فترة  بنسبة 11.0٪ من 2.2 مليون  الودائع  الدخل من  انخفض  إلى ٪1.7.  المرابحة  ومعدالت 
في30 سبتمبر2020م إلى 2.0 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م تماشيا مع االنخفاض في أرصدة 

المرابحة والودائع قصيرة األجل.

دخل من الصكوك 

يتعلق الدخل من الصكوك بالموجودات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق )بشكل رئيسي صكوك الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة 
المالية وبنك البالد وغيرها(. انخفض الدخل من الصكوك بنسبة 10.5٪ من 4.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى 3.8 
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م. ارتفع الدخل من الصكوك بنسبة 5.0٪ ليصل إلى4.0 مليون ريال سعودي في السنة المالية 
2020م. وارتفع بنسبة 4.8٪ من 3.0 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2020م إلى 3.1 مليون ريال سعودي 
في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م. أن تقلب الدخل من الصكوك يتماشى مع مبلغ الودائع واستحقاقها خالل العام 

وإعادة استثمارها في صكوك جديدة.

توزيعات األرباح

تتعلق توزيعات األرباح باستثمار شركة ساب للتكافل في أسهم أرامكو. بلغت توزيعات األرباح 255 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م، 
155 ألف ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2020م، و211 ألف ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 

30 سبتمبر 2021م.

صافي الدخل للفترة العائدة لعمليات تكافل

بلغ صافي الدخل للفترة العائدة لعمليات تكافل، فائض 596 ألف ريال سعودي كما في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م 
يعزى إلى عمليات التكافل بينما لم تسجل شركة ساب للتكافل أي فائض خالل السنوات 2018م، 2019م و2020م.

الزكاة والضريبة للفترة

انخفضت الزكاة والضريبة للفترة بنسبة 6.0٪ من 6.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى 5.7 مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2019م واستمرت باالرتفاع بنسبة 16.0٪ لتصل إلى 4.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ويعود ذلك بشكل أساسي إلى 
الزيادة في تكاليف اكتتاب الوثائق، باإلضافة إلى زيادة احتياطي المخاطر غير المنتهية. ارتفعت الزكاة والضريبة للفترة بنسبة 16.9٪ من 
3.8 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2020م إلى 4.4 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية 

في 30 سبتمبر 2021م نتيجة تحسن نتائج المالية خالل الفترة.
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المعلومات القطاعية لشركة ساب للتكافل 5-2-2

المعلومات القطاعية للسنة المالية 2018م

عمليات ألف ريال سعودي
المساهمين

تكافل عائلي 
لألفراد

تكافل عائلي 
التكافل العامللمجموعات

السنة المالية
2018م

)المراجعة(

77,97141,57320,422139,966-إجمالي مساهمات التكافل المكتتبة

91,98616,3334,239112,558-صافي مساهمات التكافل المكتتبة

91,98616,4175,146113,549-صافي مساهمات التكافل المكتسبة 

782665,4925,836-إيرادات الرسوم والعموالت

92,06416,68310,638119,385-مجموع اإليرادات

)102,413()1,667()4,845()95,901(-صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة

17,983--17,983-التغيرات في احتياطي أنشطة تكافل

)1,268(--)1,268(-تغيرات في احتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات

2,3022392,541--تغيرات في احتياطي المخاطر السارية

)3,552()2,148()469()935(-تكاليف اكتتاب وثائق التكافل 

11,94313,6717,06232,676-صافي دخل االكتتاب للسنة

)42,767()12,562()12,578()14,689()2,938(مصاريف عمومية وإدارية

1,598--1,598-دخل من خصومات الكمية

4,6012862202055,312إيرادات من الودائع

4,237---4,237دخل من الصكوك

1,056)5,295(1,313)862(5,900مجموع الدخل/)الخسارة( للسنة قبل الزكاة والضريبة

)6,034(---)6,034(الزكاة والضريبة للسنة

)4,978()5,295(1,313)862()134(مجموع الدخل/)الخسارة( للفترة بعد الزكاة والضريبة

مؤشرات األداء الرئيسية

72.6٪33.6٪18.1٪87.0٪ال ينطبقصافي معدل الخسارة
المصدر: القوائم المالية لشركة ساب للتكافل.

تم احتساب معدل الخسارة كنسبة مجموع صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة، التغيرات في احتياطي أنشطة تكافل، تغيرات في 
احتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات، تغيرات في احتياطي المخاطر السارية وتكاليف اكتتاب وثائق التكافل من مجموع اإليرادات.

في السنة المالية 2018م، بلغ إجمالي مساهمات التكافل المكتتبة 140.0مليون ريال سعودي وشكل القطاع العائلي لألفراد بتشكيل النسبة 
األكبر من إجمالي مساهمات التكافل المكتتبة ممثاًل ما نسبته 55.7٪. ثم القطاع العائلي للمجموعات ممثاًل ما نسبته 29.7٪ ثم القطاع 

العام ممثال ما نسبته 14.6٪ خالل نفس الفترة.
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المعلومات القطاعية للسنة المالية 2019م

عمليات ألف ريال سعودي
المساهمين

تكافل عائلي 
لألفراد

تكافل عائلي 
التكافل العامللمجموعات

السنة المالية
2019م

)المراجعة(

77,08051,42226,651155,153-إجمالي مساهمات التكافل المكتتبة

92,29916,9383,413112,650-صافي مساهمات التكافل المكتتبة

92,29915,0613,129110,489-صافي مساهمات التكافل المكتسبة 

4,4495,088-639-إيرادات الرسوم والعموالت

92,93815,0617,578115,577-مجموع اإليرادات

)90,936()1,197()6,354()83,385(-صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة

4,610--4,610-التغيرات في احتياطي أنشطة تكافل

)891(--)891(-تغيرات في احتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات

)2,898()1,417()1,481(--تغيرات في احتياطي المخاطر السارية

)5,630()2,054()2,007()1,569(-تكاليف اكتتاب وثائق التكافل 

11,7035,2192,91019,832-صافي دخل االكتتاب للسنة

)50,686()12,859()15,749()17,681()4,397(مصاريف عمومية وإدارية

1,524--1,524-دخل من خصومات الكمية

5,5463492792666,440إيرادات من الودائع

3,792-3,78822دخل من الصكوك

)19,098()9,683()10,249()4,103(4,937مجموع الدخل/)الخسارة( للسنة قبل الزكاة والضريبة

)5,702(---)5,702(الزكاة والضريبة للسنة

)24,800()9,683()10,249()4,103()765(مجموع الدخل/)الخسارة( للفترة بعد الزكاة والضريبة

مؤشرات األداء الرئيسية

82.8٪61.6٪65.3٪87.4٪ال ينطبقصافي معدل الخسارة
المصدر: القوائم المالية لشركة ساب للتكافل.

تم احتساب معدل الخسارة كنسبة مجموع صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة، التغيرات في احتياطي أنشطة تكافل، تغيرات في 
احتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات، تغيرات في احتياطي المخاطر السارية وتكاليف اكتتاب وثائق التكافل من مجموع اإليرادات.

في السنة المالية 2019م، بلغ إجمالي مساهمات التكافل المكتتبة 155.1 مليون ريال سعودي واستمر قطاع العائلي األفراد بتشكيل النسبة 
األكبر من إجمالي مساهمات التكافل المكتتبة ممثاًل ما نسبته49.7٪ ثم القطاع العائلي للمجموعات ممثاًل ما نسبته 33.1٪ ثم القطاع 

العام ممثال ما نسبته 17.2٪ خالل نفس الفترة.
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المعلومات القطاعية للسنة المالية 2020م

عمليات ألف ريال سعودي
المساهمين

تكافل عائلي 
لألفراد

تكافل عائلي 
التكافل العامللمجموعات

السنة المالية
2020م

)المراجعة(

83,51869,08349,080201,681-إجمالي مساهمات التكافل المكتتبة

99,35821,3356,298126,991-صافي مساهمات التكافل المكتتبة

99,35818,2645,371122,993-صافي مساهمات التكافل المكتسبة 

5,3525,352---إيرادات الرسوم والعموالت

2,1902,190---إيرادات االكتتاب األخرى

99,35818,26412,913130,535-مجموع اإليرادات

)80,557()5,173()7,386()67,998(-صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة

)16,378(--)16,378(-التغيرات في احتياطي أنشطة تكافل

)1,137(--)1,137(-تغيرات في احتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات

)2,947(1,030)3,977(--تغيرات في احتياطي المخاطر السارية

)14,863()3,309()9,714()1,840(-تكاليف اكتتاب وثائق التكافل 

5,46114,653)2,813(12,005-صافي دخل االكتتاب للسنة

)49,735()13,375()13,432()14,357()8,571(مصاريف عمومية وإدارية

1,425--1,425-دخل من خصومات الكمية

2,616591191172,911إيرادات من الودائع

3,983-3,763110110دخل من الصكوك

225---225إيرادات توزيعات أرباح

)26,538()7,797()16,016()758()1,967(مجموع الدخل/)الخسارة( للسنة قبل الزكاة والضريبة

)4,764(---)4,764(الزكاة والضريبة للسنة

)31,302()7,797()16,016()758()6,731(مجموع الدخل/)الخسارة( للفترة بعد الزكاة والضريبة

مؤشرات األداء الرئيسية

88.8٪57.7٪115.4٪87.9٪ال ينطبقصافي معدل الخسارة
المصدر: القوائم المالية لشركة ساب للتكافل.

تم احتساب معدل الخسارة كنسبة مجموع صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة، التغيرات في احتياطي أنشطة تكافل، تغيرات في 
احتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات، تغيرات في احتياطي المخاطر السارية وتكاليف اكتتاب وثائق التكافل من مجموع اإليرادات.

في السنة المالية 2020م، بلغ إجمالي مساهمات التكافل المكتتبة 201.7 مليون ريال سعودي واستمر قطاع العائلي األفراد بتشكيل النسبة 
األكبر من إجمالي مساهمات التكافل المكتتبة ممثاًل ما نسبته 41.4٪ ثم القطاع العائلي للمجموعات ممثاًل ما نسبته 34.3٪ ثم القطاع 

العام ممثال ما نسبته 24.3٪ خالل نفس الفترة.
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المعلومات القطاعية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م 

عمليات ألف ريال سعودي
المساهمين

تكافل عائلي 
لألفراد

تكافل عائلي 
التكافل العامللمجموعات

فترة التسعة 
أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 

2020م

64,06847,09926,527137,694-إجمالي المساهمات المكتتبة

75,84711,8154,11091,772-صافي المساهمات المكتتبة

75,84712,6754,20992,731-صافي المساهمات المكتسبة 

3,8483,848--إيرادات الرسوم والعموالت

1,9991,999---إيرادات اكتتاب أخرى

75,84712,67510,05698,578-مجموع اإليرادات

)63,560()5,436()6,105()52,019(-صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة

)12,291(--)12,291(-التغيرات في احتياطي أنشطة تكافل

15--15-تغيرات في احتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات

2138131,026--تغيرات في احتياطي المخاطر السارية

)10,802()2,209()7,221()1,372(-تكاليف اكتتاب وثائق التكافل 

3,22412,966)438(10,180-صافي دخل االكتتاب للفترة

)36,770()9,637()11,477()12,601()3,055(مصاريف عمومية وإدارية

990--990-دخل من الخصومات

1,9515099992,199إيرادات من الودائع

2,968-2,766102100دخل من الصكوك

155---155إيرادات توزيعات أرباح

مجموع الدخل/ )الخسارة( للفترة قبل التوزيع والزكاة 
)17,492()6,314()11,716()1,279(1,817والضريبة

)3,804(----الزكاة والضريبة للسنة

)21,296()6,314()11,716()1,279(1,817مجموع الدخل/)الخسارة( للفترة بعد الزكاة والضريبة

مؤشرات األداء الرئيسية

86.8٪67.9٪103.5٪86.6٪ال ينطبقصافي معدل الخسارة
المصدر: القوائم المالية لشركة ساب للتكافل.

تم احتساب معدل الخسارة كنسبة مجموع صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة، التغيرات في احتياطي أنشطة تكافل، تغيرات في 
احتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات، تغيرات في احتياطي المخاطر السارية وتكاليف اكتتاب وثائق التكافل من مجموع اإليرادات.

في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م، بلغ إجمالي مساهمات التكافل المكتتبة 137.7 مليون ريال سعودي واستمر قطاع 
العائلي األفراد بتشكيل النسبة األكبر من إجمالي مساهمات التكافل المكتتبة ممثاًل ما نسبته 46.5٪ ثم القطاع العائلي للمجموعات ممثاًل 

ما نسبته 34.2٪ ثم القطاع العام ممثال ما نسبته 19.3٪خالل نفس الفترة.
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المعلومات القطاعية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م

عمليات ألف ريال سعودي
المساهمين

تكافل عائلي 
لألفراد

تكافل عائلي 
التكافل العامللمجموعات

فترة التسعة 
أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 

2021م

69,81747,05528,973145,845-إجمالي أقساط التكافل المكتتبة

83,14715,4275,143103,717-صافي أقساط التكافل المكتتبة

83,14718,1805,555106,882-صافي أقساط التكافل المكتسبة 

6,7516,751---دخل أتعاب وعموالت

111111---إيرادات التأمين األخرى

83,14718,18012,417113,744-إجمالي اإليرادات

)74,974()3,691()13,515()57,768(-صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة

)11,831(--)11,831(-التغيرات في احتياطي أنشطة تكافل

7,040--7,040-تغيرات في احتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات

3,6972,3896,086--تغيرات في احتياطي المخاطر السارية

)13,128()4,020()7,384()1,724( -تكاليف اكتتاب وثائق التأمين 

18,8649787,09526,937-صافي دخل االكتتاب للفترة

)26,319()6,701()8,076()7,692()3,850(مصاريف عمومية وإدارية

1,202--1,202-دخل من خصومات الكمية

1,8222754551,958دخل من الودائع

3,109-2,9428384دخل من الصكوك

211---211توزيعات األرباح

مجموع الدخل/ )الخسارة( للفترة قبل التوزيع والزكاة 
4497,098)6,960(1,12512,484والضريبة

)596(----صافي الدخل للفترة العائدة لعمليات تكافل

)4,446(----الزكاة والضريبة للسنة

4492,056)6,960(1,12512,484مجموع الدخل/)الخسارة( للفترة بعد الزكاة والضريبة

مؤشرات األداء الرئيسية

76.3٪42.9٪94.6٪77.3٪الينطبقصافي معدل الخسارة
المصدر: القوائم المالية لشركة ساب للتكافل.

تم احتساب معدل الخسارة كنسبة مجموع صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة، التغيرات في احتياطي أنشطة تكافل، تغيرات في 
احتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات، تغيرات في احتياطي المخاطر السارية وتكاليف اكتتاب وثائق التكافل من مجموع اإليرادات.

في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م، بلغ إجمالي مساهمات التكافل المكتتبة 145.8 مليون ريال سعودي واستمر قطاع 
العائلي األفراد بتشكيل النسبة األكبر من إجمالي مساهمات التكافل المكتتبة ممثاًل ما نسبته 47.9٪ ثم القطاع العائلي للمجموعات ممثاًل 

ما نسبته 32.3٪ ثم القطاع العام ممثال ما نسبته 19.9٪ خالل نفس الفترة.
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إجمالي مساهمات التكافل المكتتبة حسب قطاع التأمين لشركة ساب للتكافل 5-2-3

و2019م (: 3-5الجدول رقم ) 2018م  ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية  للسنوات  التأمين  قناة  المكتتبة حسب  التكافل  إجمالي مساهمات 
و2020م وفترة التسعة أشهر المنتهية في30 سبتمبر 2020م و2021م

ألف ريال سعودي

السنة 
المالية
2018م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2019م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2020م

)المراجعة(

نسبة 
التغير 

السنوي 
2018م-2019م

نسبة التغير 
السنوي 

2019م-2020م

معدل 
النمو

السنوي 
المركب

2018م - 
2020م

فترة التسعة 
أشهر 

المنتهية في 
30 سبتمبر 

2020م
)غير 

المراجعة(

فترة التسعة 
أشهر 

المنتهية في 
30 سبتمبر 

2021م
)غير 

المراجعة(

نسبة 
التغير للفترة 
2020م-2021م

تكافل عائلي 
9.0٪3.564,06869,817٪8.4٪)1.1٪(77,97177,08083,518لألفراد

تكافل عائلي 
)0.1٪(29.047,09947,055٪34.3٪23.7٪41,57351,42269,083للمجموعات

9.2٪55.026,52728,973٪84.2٪30.5٪20,42226,65149,080التكافل العام

5.9٪20.0137,694145,845٪30.0٪10.9٪139.966155.153201.681اإلجمالي

كنسبة مئوية من إجمالي المساهمات المكتتبة

تكافل عائلي 
47.91.4٪46.5٪)14.3()8.3()6.0(41.4٪49.7٪55.7٪لألفراد

تكافل عائلي 
)2.1(32.3٪34.2٪34.33.41.24.6٪33.1٪29.7٪للمجموعات

19.90.6٪19.3٪24.32.67.19.7٪17.2٪14.6٪التكافل العام
المصدر: معلومات اإلدارة واستمارة اإلشراف التابعة للبنك المركزي السعودي.

تكافل عائلي لألفراد

التكافل العائلي لألفراد يتم بالكامل عن طريق وكيل الطرف ذي عالقة »سيال«، ويحتوي على نوعين من المنتجات: )1( منتج ذو أقساط 
منتظمة وتتراوح مدته من 3 سنوات إلى 25 عاًما، )2( منتج استثماري ذو قسط فردي، يحتوي على عنصر حماية أقل ويتطلب قسط واحد 
فقط من العميل في استراتيجية االستثمار التي يرغب بها. يوفر كال المنتجين مزيًجا من التوفير والحماية. يتم تحصيل العموالت الفردية 
فقط في السنة األولى لجميع المنتجات وال تنطبق عند التجديد. تعتبر خطة الرعاية التكافلية واالدخار المرتبط بالوحدة من المنتجات 
ذات األقساط المنتظمة بينما تعتبر خطة تكافل االستثمار منتج ذو قسط واحد. يتم استثمار أقساط حاملي الوثائق حصرًيا في الصناديق 
التي تديرها شركة اتش اس بي سي العربية السعودية ويتم تسجيلها كأصول مالية متاحة للبيع مقابل احتياطي مخصص ألنشطة التكافل.

انخفض التكافل العائلي لألفراد بنسبة 1.1٪ من 78.0 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى 77.1 مليون ريال سعودي في 
السنة المالية 2019م نتيجة إلى انخفاض المدخرات المرتبطة بالوحدات من 75.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى 69.3 
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م نتيجة تعليق شركة ساب للتكافل من االكتتاب في وثائق التأمين الجديدة بين أكتوبر 2018م 
ومارس 2019م. قابل ذلك ارتفاع في خطة التكافل االستثماري من 2.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى 7.4 مليون ريال 

سعودي في 2019م تماشيا مع أداء السوق.

ارتفع التكافل العائلي لألفراد بنسبة 8.4٪ من 77.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 83.5 مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2020م ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في خطة التكافل االستثماري من 7.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 

13.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م تماشيا مع أداء السوق.

ارتفع التكافل العائلي لألفراد بنسبة 9.0٪ من 64.1 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م إلى 69.8 
التأمين الجديدة تماشيا مع أداء  التكافلية بسبب أقساط  مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م نتيجة الزيادة في خطة الرعاية 
السوق. نظرا ألن هذا منتج قسط فردي، يتم تسجيل معظم أقساط التأمين على أنها أعمال جديدة بينما تعتبر مدفوعات الزيادة تجديدات.
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التكافل العائلي للمجموعات

يتكون التكافل العائلي للمجموعات من منتجين: )1( الرعاية للمجموعات، وهي سياسة توفر تغطية الوفاة والعجز بشكل أساسي لموظفي 
الشركات، و)2( االئتمان للمجموعات، وهي سياسة توفر تغطية للوفاة والعجز تعادل مبلغ القرض المستحق للمؤسسة المالية. 

ارتفع التكافل العائلي للمجموعات بنسبة 23.7٪ من 41.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى 51.4 مليون ريال سعودي في 
السنة المالية 2019م نتيجة االرتفاع في أقساط االئتمان للمجموعات المتعلقة باألطراف ذات عالقة.

استمر التكافل العائلي للمجموعات باالرتفاع بنسبة 34.3٪ إلى 69.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م مدفوعا أيًضا بأقساط 
األطراف ذات عالقة على خلفية اندماج بنكي السعودي البريطاني واألول مع زيادة حجم محفظة ائتمان المجموعات لساب بشكل كبير، 
باإلضافة إلى أعمال جديدة مع أطراف ثالثة عبر وسطاء مثل فينترتش فارس »Fenchurch Faris« وقولدن بروكر »Golden Broker« بقيمة 

4.1 مليون ريال سعودي.

التكافل العائلي للمجموعات مستقر على 47.1 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م و2021م رغم عدم 
تجديد محفظة بطاقات االئتمان الخاصة بالبنك السعودي البريطاني والتي تم تعويضها من خالل أعمال جديدة من قبل وسطاء طرف ثالث. 

التكافل العام

المجمعة  الشاملة  المصرفية  والسندات  األموال،  وتكافل  البحري،  والتكافل  الممتلكات،  على  التأمين  منتجات  من  العام  التكافل  يتكون 
"Combined Bankers Blanket Bond" وغيرها. 

ارتفع التكافل العام بنسبة 30.5٪ من 20.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى 26.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 
2019م مدفوًعا بشكل أساسي بأقساط السندات المصرفية الشاملة المجمعة »Combined Bankers Blanket Bond« بقيمة 7.3 مليون 
ريال سعودي تعلقت بتغطية من قبل اتش اس بي سي عالمًيا لجهات المجموعة، تقدمها شركة ساب للتكافل لبنك السعودي البريطاني وشركة 

اتش اس بي سي العربية السعودية ويتم إسنادها بنسبة 100٪ من خالل اتفاقية إعادة تأمين اختيارية.

المالية 2020م ويعود ذلك إلى ارتفاع في معظم  العام باالرتفاع بنسبة 84.2٪ إلى 49.1 مليون ريال سعودي في السنة  التكافل  استمر 
 ،»Fenchurch Faris« فنتشرتش فارس »Marsh« المنتجات نتيجة أقساط جديدة مؤمنة عبر وسطاء، تعلقت بشكل أساسي بمارش السعودية
ومسارات التأمين. كما قابل ذلك انخفاض في السندات المصرفية الشاملة المجمعة بقيمة 6.1 مليون ريال سعودي حيث توقف ساب عن 

شراء هذه الوثيقة.

ارتفع التكافل العام بنسبة 9.2٪ من 26.5 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م إلى 29.0 مليون 
ريال سعودي فترة التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م نتيجة النمو في أقساط التأمين الجديدة وخاصة في الممتلكات والمنتجات 
البحرية التي تم تأمينها من خالل فنتشرتش فارس »Fenchurch Faris« بقيمة 2.3 مليون ريال سعودي وأي أو أن »AON« بقيمة 1.2 مليون 

ريال سعودي وغيرها من الوسطاء، قابل ذلك انخفاض في أقساط شركة مارش للتأمين بقيمة 3.6 مليون ريال سعودي.
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إجمالي مساهمات التكافل المكتتبة حسب قناة البيع لشركة ساب للتكافل 5-2-4

و2019م (: 4-5الجدول رقم ) 2018م  ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية  للسنوات  البيع  قناة  حسب  المكتتبة  التكافل  مساهمات  إجمالي 
و2020م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م و2021م

ألف ريال 
سعودي

السنة 
المالية
2018م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2019م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2020م

)المراجعة(

نسبة التغير 
السنوي 

2018م-2019م

نسبة التغير 
السنوي 

2019م-2020م

معدل 
النمو

السنوي 
المركب

2018م - 
2020م

فترة التسعة 
أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 

2020م
)غير 

المراجعة(

فترة التسعة 
أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 

2021م
)غير 

المراجعة(

نسبة 
التغير للفترة 
2020م-2021م

18.2٪2,7683,273)68.6٪()89.1٪()9.4٪(44,28840,1184,355مبيعات مباشرة
9.5٪4.679,39486,919٪11.7٪)2.0٪(94,28792,401103,212وكالء

0.2٪722.655,53255,653٪315.8٪1527.2٪1,39122,63494,114وسطاء
5.9٪20.0137,694145,845٪30.0٪10.9٪139,966155,153201,681اإلجمالي

كنسبة مئوية من إجمالي المساهمات المكتتبة
2.20.2٪2.0٪)29.4()23.7()5.7(2.2٪25.9٪31.6٪مبيعات مباشرة

59.61.9٪57.7٪)16.2()8.4()7.8(51.2٪59.6٪67.4٪وكالء
)2.2(38.2٪40.3٪46.713.632.145.7٪14.6٪1.0٪وسطاء

المصدر: معلومات اإلدارة واستمارة اإلشراف التابعة للبنك المركزي السعودي.

مبيعات مباشرة

قامت شركة ساب للتكافل سابًقا بتأمين التكافل العائلي للمجموعات )تمثل ساب واألطراف ذوي العالقة أكثر من 90٪ منها( من خالل 
مبيعات مباشرة بدون عمولة، ولكن اعتباًرا من النصف الثاني من السنة المالية 2019م، تم التعاقد مع وسيط يتقاضى عمولة بنسبة ٪15 
على أقساط العالقات ذات الصلة، ووسطاء آخرين ألقساط غيرها بعد اكتمال االندماج بين بنكي ساب واألول. جاء تقديم الوسيط لضمان 

منح الوثيقة بناًء على الكفاءات المطلوبة دون أي معدالت تفضيلية بين ساب واألول حيث أن لبنك األول شركة تأمين تابعة »الوطنية«. 

انخفضت المبيعات المباشرة بنسبة 9.4٪ من 44.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى 40.1 مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2019م نتيجة التعاقد مع وسيط في منتصف السنة المالية 2019م.

انخفضت المبيعات المباشرة بنسبة 89.1٪ من 40.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 4.4 مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2020م نتيجة تأثير سنة كاملة من التعاقد مع وسيط واستمرت المبيعات المباشرة باالنخفاض بنسبة 18.2٪ من 2.8 مليون ريال 
سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م إلى 3.3 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 

2021م.

وكالء

تتعلق أقساط التأمين المؤمنة من خالل وكالء بشكل أساسي من أقساط التكافل العائلي لألفراد، مؤمنة بالكامل من خالل وكيل طرف ذو 
عالقة )سيال( »SIAL«، وأقساط التكافل العام، مؤمنة من خالل وكيل طرف ذو عالقة )سيال( ووكالء أطراف ثالثة.

انخفضت المبيعات من خالل وكالء بنسبة 2.0٪ من 94.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى 92.4 مليون ريال سعودي في 
السنة المالية 2019م تماشًيا مع الزيادة في االعتماد على المبيعات من خالل الوسطاء والمبيعات المباشرة ألقساط التكافل العام.

السنة  في  سعودي  ريال  مليون   103.2 إلى  2019م  المالية  السنة  في  سعودي  ريال  مليون   92.4 من   ٪11.7 بنسبة  المبيعات  ارتفعت 
المالية2020م، واستمرت باالرتفاع بنسبة 9.5٪ من 79.4 مليون ريال سعودي كما في فترة التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م إلى 
87.0 مليون ريال سعودي كما في فترة التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م تماشيا مع االرتفاع في مبيعات التكافل العائلي لألفراد.

وسطاء

 “Fenchurch Faris” وفينشرش فارس “Marsh” اعتباًرا من النصف الثاني من السنة المالية 2019م، تم التعاقد مع وسطاء مثل مارش
ومسارات التامين وغيرها، بعد اكتمال االندماج بين بنكي ساب واألول. جاء تقديم الوسيط لضمان منح الوثيقة بناًء على الكفاءات المطلوبة 

دون أي معدالت تفضيلية بين ساب واألول حيث أن لبنك األول شركة تأمين تابعة »الوطنية«.

ارتفعت المبيعات من خالل الوسطاء بنسبة 1527.2٪ من 1.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى 22.6 مليون ريال سعودي 
في السنة المالية 2019م نتيجة التعاقد مع وسيط في منتصف السنة المالية 2019م. استمرت المبيعات في االرتفاع بنسبة 315٪ إلى 94.1 
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مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م نتيجة تأثير سنة كاملة من التعاقد مع وسيط وتعلقت بشكل أساسي بأقساط التكافل العائلي 
للمجموعات والتكافل العائلي العام.

بقيت المبيعات من خالل الوسطاء مستقرة على 55.6 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م و2021م. 

أقساط مسندة بحسب القطاع التأمين لشركة ساب للتكافل 5-2-5

أقساط مسندة بحسب القطاع التأمين للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفترة التسعة (: 5-5الجدول رقم )
أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م و2021م

ألف ريال 
سعودي

السنة 
المالية
2018م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2019م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2020م

)المراجعة(

نسبة التغير 
السنوي 

2018م-2019م

نسبة التغير 
السنوي 

2019م-2020م

معدل النمو
السنوي 
المركب

2018م - 2020م

فترة التسعة 
أشهر 

المنتهية في 
30 سبتمبر 

2020م
)غير 

المراجعة(

فترة التسعة 
أشهر 

المنتهية في 
30 سبتمبر 

2021م
)غير 

المراجعة(

نسبة 
التغير للفترة 
2020م-2021م

تكافل عائلي 
)3.5٪(40.6722697٪)31.7٪(189.4٪9912,8681,957لألفراد

تكافل عائلي 
)10.4٪(37.135,28431,628٪40.8٪33.4٪25,22133,65047,392للمجموعات

6.3٪61.322,41723,830٪90.2٪36.8٪16,19922,16042,137التكافل العام
)3.9٪(46.958,42356,155٪55.9٪38.4٪42,41158,67791,486اإلجمالي

نسبة االسناد كنسبة مئوية من اجمالي مساهمات التكافل المكتتبة
تكافل عائلي 

)1.0(1.0٪1.1٪1.0)1.4(2.32.4٪3.7٪1.3٪لألفراد

تكافل عائلي 
)7.7(67.2٪74.9٪68.64.73.27.9٪65.4٪60.7٪للمجموعات

)2.3(82.2٪84.5٪85.93.82.86.6٪83.1٪79.3٪التكافل العام
)3.9(38.5٪42.4٪45.47.57.615.1٪37.8٪30.3٪اإلجمالي

المصدر: معلومات اإلدارة واستمارة اإلشراف التابعة للبنك المركزي السعودي.

تكافل عائلي لألفراد

ارتفعت أقساط التأمين المسندة في قطاع التكافل العائلي لألفراد بنسبة 189.3٪ من 991 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى 
2.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م تماشيا مع االرتفاع في نسبة اإلسناد من 1.3٪ إلى ٪3.7.

انخفضت أقساط التأمين المسندة في قطاع التكافل العائلي لألفراد بنسبة 31.7٪ من 2.9 ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 1.9 
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م تماشيا مع انخفاض نسبة اإلسناد إلى ٪2.3.

انخفضت أقساط التأمين المسندة في قطاع التكافل العائلي لألفراد بنسبة 3.5٪ من 722 ألف ريال سعودي كما في فترة التسعة أشهر 
المنتهية في 30 سبتمبر 2020م إلى 697 ألف ريال سعودي كما في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م تماشيا مع االنخفاض 

في نسبة اإلسناد إلى ٪1.0.

تكافل عائلي للمجموعات

ارتفعت أقساط التأمين المسندة في قطاع التكافل العائلي للمجموعات بنسبة 33.4٪ من 25.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 
2018م إلى 33.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م تماشيا مع االرتفاع في نسبة اإلسناد من 60.7٪ إلى 65.4٪ مدفوعة 
بارتفاع نسبة اإلسناد المتعلقة بأقساط ساب لالئتمان للمجموعات المكتتبة في النصف الثاني من السنة المالية 2019م عبر الوسيط مارش 
»Marsh«. استمرت أقساط التأمين المسندة في قطاع التكافل العائلي للمجموعات باالرتفاع بنسبة 40.8٪ إلى 47.4 مليون ريال سعودي 
في السنة المالية 2020م نتيجة تأثير السنة الكاملة على سياسات التكافل العائلي للمجموعات )االئتمان للمجموعات( المتعلقة بساب والتي 

تم في خاللها زيادة نسبة اإلسناد في نهاية السنة المالية 2019م.

انخفضت أقساط التأمين المسندة في قطاع التكافل العائلي للمجموعات بنسبة 10.4٪ من 35.3 مليون ريال سعودي كما في فترة التسعة 
أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م إلى 31.6 مليون ريال سعودي كما في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م نتيجة 

انخفاض نسبة اإلسناد المتعلقة بأقساط البنك السعودي البريطاني )االئتمان للمجموعات(.
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التكافل العام

ارتفعت أقساط التأمين المسندة في قطاع التكافل العام بنسبة 36.8٪ من 16.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى 22.2 
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م نتيجة انخفاض نسبة االحتفاظ بأقساط التأمين البحرية التي أدت إلى ارتفاع نسبة اإلسناد 
من 79.3٪ إلى 83.1٪خالل الفترة ذاتها. استمرت أقساط التأمين المسندة في قطاع التكافل العام باالرتفاع بنسبة 90.2٪ إلى 42.1 
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م نتيجة النمو في األعمال الجديدة المكتسبة من خالل وسطاء طرف ثالث في خط أعمال 

التكافل العام.

ارتفعت أقساط التأمين المسندة في قطاع التكافل العام بنسبة 6.3٪ من 22.4مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 
سبتمبر2020م إلى 23.8 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م تماشيا مع االرتفاع في إجمالي أقساط 

التأمين المكتتبة.

صافي المطالبات لشركة ساب للتكافل 5-2-6

صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفترة (: 6-5الجدول رقم )
التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م و2021م

ألف ريال
سعودي

السنة 
المالية
2018م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2019م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2020م

)المراجعة(

نسبة التغير 
السنوي 

2018م-2019م

نسبة التغير 
السنوي 

2019م-2020م

معدل النمو
السنوي 
المركب

2018م - 2020م

فترة التسعة 
أشهر 

المنتهية في 
30 سبتمبر 

2020م
)غير 

المراجعة(

فترة التسعة 
أشهر 

المنتهية في 
30 سبتمبر 

2021م
)غير 

المراجعة(

نسبة 
التغير للفترة 
2020م-2021م

تكافل عائلي 
11.1٪)57,768()52,019()15.8٪()18.5٪()13.1٪()67,998()83,385()95,901(لألفراد

تكافل عائلي 
121.4٪)13,515()6,105(23.5٪16.2٪31.1٪)7,386()6,354()4,845(للمجموعات

)32.1٪()3,691()5,436(76.2٪332.2٪)28.2٪()5,173()1,197()1,667(التكافل العام

18.0٪)74,974()63,560()11.3٪()11.4٪()11.2٪()80,557()90,936()102,413(اإلجمالي
المصدر: معلومات اإلدارة واستمارة اإلشراف التابعة للبنك المركزي السعودي.

تكافل عائلي لألفراد

انخفضت مطالبات التكافل العائلي لألفراد بنسبة 13.1٪ من 95.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى 83.4 مليون ريال 
سعودي في السنة المالية. استمرت مطالبات التكافل العائلي لألفراد باالنخفاض بنسبة 18.5٪ إلى 68.0 مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2020م تماشيا مع االنخفاض في إعادة االستحقاق واالسترداد، مدفوًعا إما باختيار حامل الوثيقة للتنازل أو بإكمال دورة استحقاق 
أقساط التأمين. ارتفعت مطالبات التكافل العائلي لألفراد بنسبة 11.1٪ من 52.0 مليون ريال سعودي في التسعة أشهر المنتهية في 30 
سبتمبر 2020م إلى 57.8 مليون ريال سعودي. في التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م تماشيا مع االرتفاع في إعادة االستحقاق 

واالسترداد.

تكافل عائلي للمجموعات

ارتفعت مطالبات التكافل العائلي للمجموعات بنسبة 31.1٪ من 4.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى 6.4 مليون ريال 
سعودي في السنة المالية 2019م تماشيا مع االرتفاع في التغيرات في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها. استمرت مطالبات التكافل 
العائلي للمجموعات في االرتفاع بنسبة 16.2٪ إلى 7.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م تماشيا مع االرتفاع في المطالبات 

المدفوعة، كما كان ذلك مقرونا بارتفاع في التغيرات في المطالبات القائمة.

ارتفعت مطالبات التكافل العائلي للمجموعات بنسبة 121.4٪ من 6.1 مليون ريال سعودي في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م 
إلى 13.5 مليون ريال سعودي في التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع في المطالبات المدفوعة 

بقيمة 38.5 مليون ريال سعودي مدفوعة بزيادة الوفيات. 
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التكافل العام

انخفضت مطالبات التكافل العام بنسبة 28.2٪ من 1.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى 1.2 مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2019م ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض في التغير في احتياطي المطالبات القائمة نتيجة انخفاض في مطالبات الحريق، كما 

قابل ذلك ارتفاع في المطالبات المدفوعة.

ارتفعت مطالبات التكافل العام بنسبة 332.2٪ من 1.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 5.2 مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2020م ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع في التغيرات في احتياطي المطالبات القائمة بسبب زيادة مطالبات الحريق واالختالس، 
كما كان ذلك مقرونا بارتفاع في التغيرات في احتياطي لمطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها. انخفض التكافل العام بنسبة 32.1٪ من 5.4 
مليون ريال سعودي في التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م إلى 3.7 مليون ريال سعودي في التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 
2021م نتيجة انخفاض في احتياطي المطالبات القائمة مقرونا بارتفاع في التغيرات في احتياطي لمطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، 

كما كان ذلك مقرونا بارتفاع في المطالبات المدفوعة المتعلقة بحريق وقع في عام 2021م.

مصاريف عمومية وإدارية لشركة ساب للتكافل 5-2-7

مصاريف عمومية وإدارية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م(: 7-5الجدول رقم )

ألف ريال 
سعودي

السنة 
المالية
2018م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2019م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2020م

)المراجعة(

نسبة التغير 
السنوي 

2018م-2019م

نسبة التغير 
السنوي 

2019م-2020م

معدل النمو
السنوي 
المركب

2018م - 2020م

فترة التسعة 
أشهر 

المنتهية في 
30 سبتمبر 

2020م
)غير 

المراجعة(

فترة التسعة 
أشهر 

المنتهية في 
30 سبتمبر 

2021م
)غير 

المراجعة(

نسبة 
التغير للفترة 
2020م-2021م

تكاليف 
)34.5٪(0.223,64715,479٪)14.6٪(17.7٪26,49931,18126,631موظفين

تكاليف صيانة 
تكنولوجيا 
المعلومات

2,8643,9094,515٪36.5٪15.5٪25.63,3152,861)٪13.7(

نفقات قانونية 
)83.9٪(1,843297)23.5٪()52.3٪(22.6٪5,1726,3423,025ومهنية 

مصاريف 
)3.6٪(0.6438423٪)15.1٪(19.1٪512610518إيجار 

مصاريف 
)7.7٪(350323ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق--173السفر

التسويق 
)120.7٪()206(996ال ينطبق 23.8٪ال ينطبق 1,0811,338-واإلعالن

مخصص ديون 
مشكوك في 

تحصيلها
)36.1٪(218139ال ينطبق )142.2٪(ال ينطبق 866)2,054(-

8.3٪2,9093,152)3.7٪()18.2٪(13.3٪4,6095,2204,271أخرى

إجمالي 
عمليات 
التكافل

39,82946,28941,164٪16.2)٪11.1(٪1.733,71522,468)٪33.4(

تكاليف 
الينطبق2,251-ال ينطبقال ينطبقال ينطبق4,335--موظفي ن

تكاليف صيانة 
تكنولوجيا 
المعلومات

الينطبق--ال ينطبقال ينطبقال ينطبق--610

مصاريف 
الينطبق69-ال ينطبقال ينطبقال ينطبق84--إيجار

مصاريف 
مجلس اإلدارة 

واللجنة
1,1492,1051,874٪83.2)٪11.0(٪27.71,366400)٪70.7(

)49.1٪(39.01,689860٪)0.6٪(94.4٪1,1792,2922,278أخرى



 91

ألف ريال 
سعودي

السنة 
المالية
2018م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2019م

)المراجعة(

السنة 
المالية
2020م

)المراجعة(

نسبة التغير 
السنوي 

2018م-2019م

نسبة التغير 
السنوي 

2019م-2020م

معدل النمو
السنوي 
المركب

2018م - 2020م

فترة التسعة 
أشهر 

المنتهية في 
30 سبتمبر 

2020م
)غير 

المراجعة(

فترة التسعة 
أشهر 

المنتهية في 
30 سبتمبر 

2021م
)غير 

المراجعة(

نسبة 
التغير للفترة 
2020م-2021م

إجمالي 
عمليات 

المساهمين
2,9384,3978,571٪49.7٪94.9٪70.83,0553,850٪26.0

)28.4٪(7.836,77026,319٪)1.9٪(18.5٪42,76750,68649,735اإلجمالي

)3.4٪(0.05957٪)10.6٪(11.9٪596659عدد الموظفين

عدد الموظفين 
من مصادر 

خارجية
876)٪12.5()٪14.3()٪13.4(86)٪25.0(

)6.0٪(6763)1.5٪()11.0٪(9.0٪677365اإلجمالي

متوسط تكلفة 
الموظف 

الواحد
18,56417,65420,589)٪4.9(٪16.6٪5.321,31819,851)٪6.9(

متوسط تكلفة 
الموظف 

الواحد من 
مصادر 
خارجية

29,16753,91743,903٪84.9)٪18.6(٪22.731,64722,360)٪29.3(

المصدر: القوائم المالية لشركة ساب للتكافل.

تكاليف الموظفين

تشمل تكاليف الموظفين الرواتب األساسية وبدل السكن ومكافآت نهاية الخدمة ونفقات المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والتأمين 
الصحي وغيرها. ارتفعت تكاليف رواتب الموظفين بنسبة 17.7٪ من 26.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى 31.2 مليون 

ريال سعودي في السنة المالية 2019م نتيجة ارتفاع تكاليف بدل السكن والرواتب األساسية تماشيا مع ارتفاع عدد الموظفين.

انخفضت تكاليف الموظفين بنسبة 0.7٪ من 31.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 31.0 مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2020م نتيجة االنخفاض في تكاليف التامين الصحي للموظفين وتكاليف التأمينات االجتماعية تماشيا مع انخفاض عدد الموظفين.

انخفضت تكاليف الموظفين بنسبة 23.9٪ من 23.6 مليون ريال سعودي في التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م إلى 18.0 مليون 
ريال سعودي في التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م تماشيا مع االنخفاض في عدد الموظفين وعدم تكوين مصاريف لمكافآت 

الموظفين.

تكاليف صيانة تكنولوجيا المعلومات

تتعلق تكاليف صيانة تكنولوجيا المعلومات باتفاقيات خدمة شهرية مبرمجة مع ساب لخدمات تكنولوجيا المعلومات واألمن المتعلق بها. 

ارتفعت تكاليف صيانة تكنولوجيا المعلومات بنسبة 12.5٪ من 3.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى 3.9 مليون ريال 
تكنولوجيا  صيانة  نفقات  على  أثر  مما  2018م  عام  في  أنظمة   3 للتكافل  ساب  شركة  تطبيق  نتيجة  2019م  المالية  السنة  في  سعودي 
المعلومات. استمرت تكاليف صيانة تكنولوجيا المعلومات باالرتفاع بنسبة 15.5٪ إلى 4.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م 

لتلبية احتياجات العمل من المنزل على خلفية تطبيق الحجر الصحي بسبب كوفيد-19.

انخفضت تكاليف صيانة تكنولوجيا المعلومات بنسبة 13.7٪من 3.3 مليون ريال سعودي في التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م 
إلى 2.9 مليون ريال سعودي في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م.
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نفقات قانونية ومهنية 

تتألف النفقات القانونية والمهنية بشكل رئيسي من االستشارات وأتعاب التدقيق القانوني والخارجي. ارتفعت تكاليف النفقات القانونية 
والمهنية بنسبة 22.6٪ من 5.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى 6.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م حيث 

إن شركة ساب للتكافل كانت تقوم باحتساب المصروفات بناًء على الميزانيات المعتمدة التي تم إعدادها بناًء على إستراتيجية العمل.

انخفضت النفقات القانونية والمهنية بنسبة 52.3٪ من 6.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 3.0 مليون ريال سعودي في 
السنة المالية 2020م واستمرت النفقات القانونية والمهنية باالنخفاض بنسبة 83.9٪ من 1.8 مليون ريال سعودي في التسعة اشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 2020م إلى 297 ألف ريال سعودي التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م نتيجة تغيير في طريقة احتساب التكاليف 

على األساس فعلي )بدال عن أساس الموازنة(.

مصاريف اإليجار 

تتعلق مصاريف اإليجار المكاتب المؤجرة في مبنى ساب. ارتفعت مصاريف اإليجار بنسبة 19.1٪ من 512 ألف ريال سعودي في السنة 
المالية 2018م إلى 610 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2019م نتيجة تأخر شركة ساب للتكافل في تسجيل مصاريف اإليجار وحجزها 

في المصاريف المستحقة.

بقيت مصاريف اإليجار مستقرة على 600 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2019م و2020م نتيجة عدم التغير في العقد. 

ارتفعت مصاريف اإليجار بنسبة 12.2٪ من 438 ألف ريال سعودي في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م إلى 492 ألف ريال 
للتكافل في تسجيل مصاريف اإليجار وحجزها في  نتيجة تأخر شركة ساب  المنتهية في 30 سبتمبر 2021م  التسعة أشهر  سعودي في 

المصاريف المستحقة تجدر اإلشارة انه لم يكن هناك تغييرات على شروط اإليجار حسب اإلدارة.

مصاريف مجلس اإلدارة واللجنة

تتعلق مصاريف مجلس اإلدارة واللجنة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والمكافآت والبدالت. ارتفعت مصاريف مجلس اإلدارة واللجنة بنسبة 
83.2٪ من 1.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى 2.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م حيث إن شركة ساب 

للتكافل كانت تقوم باحتساب المصروفات بناًء على الميزانيات المعتمدة التي تم إعدادها بناًء على إستراتيجية العمل.

انخفضت مصاريف مجلس اإلدارة واللجنة بنسبة 11.0٪ من2.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 1.9 ريال سعودي في 
السنة المالية 2020م واستمرت باالنخفاض بنسبة 70.7٪ من 1.4 ريال سعودي في التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م إلى 400 
ألف ريال سعودي في التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م نتيجة تغيير في طريقة احتساب التكاليف على األساس فعلي )بدال عن 

أساس الموازنة(.

مصاريف السفر

تعتمد مصاريف السفر على احتياجات العمل. بلغت مصاريف السفر 173 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2018م وانخفضت بنسبة 
7.7٪ من 350 ألف ريال سعودي في التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م إلى 323 ألف ريال سعودي في فترة التسعة أشهر 

المنتهية في 30 سبتمبر 2021م.

التسويق واإلعالن

ارتفعت مصاريف التسويق واإلعالن بنسبة 23.8٪ من 1.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى 1.3 في السنة المالية 2020م. 
انخفضت مصاريف التسويق واإلعالن بنسبة 131.1٪ من تكلفة 996 ألف ريال سعودي في التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م 
إلى خسارة بقيمة 206 ألف ريال سعودي في التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م حيث إن شركة ساب للتكافل كانت تقوم باحتساب 

المصروفات بناًء على الميزانيات المعتمدة التي تم إعدادها بناًء على إستراتيجية العمل.

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

بلغ مخصص الديون الشكوك في تحصيلها مبلغ محرر بقيمة 2.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م وتعلقت بتحصيل أرصدة 
مستحقة متأخرة. انخفض مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 142.2٪ إلى 866 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م 
نتيجة الزيادة في الذمم المدينة لحاملي الوثائق. انخفض مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 36.1٪ من مبلغ محرر بقيمة 218 
ألف ريال سعودي في التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م إلى 139 ألف ريال سعودي في التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 

2021م نتيجة الزيادة في الذمم المدينة لحاملي الوثائق.
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مصاريف أخرى 

تتألف المصاريف األخرى من الضرائب واالستهالك والرسوم التنظيمية وغيرها. ارتفعت المصاريف األخرى بنسبة 29.8٪ من 5.8 مليون 
ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى 7.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م نتيجة زيادة الضرائب والرسوم التنظيمية.

انخفضت المصاريف األخرى بنسبة 12.8٪ من7.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 6.5 مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2020م نتيجة شطب شركة ساب للتكافل لتكاليف بقيمة 1.2 مليون ريال سعودي. استمرت باالنخفاض بنسبة 12.7٪ من 4.6 
مليون ريال سعودي في التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م إلى 4.0 مليون ريال سعودي في التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 
2021م نتيجة االنخفاض في الرسوم النظامية والمصاريف المكتبية بقيمة 1.1 مليون ريال سعودي وقابل ذلك ارتفاع في الضرائب بقيمة 

672 ألف ريال سعودي.

قائمة المركز المالي لشركة ساب للتكافل 5-2-8

قائمة المركز المالي للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفترة التسعة أشهر المنتهية (: 8-5الجدول رقم )
في 30 سبتمبر2021م

آالف الرياالت السعودية
كما في 31 

ديسمبر 2018م
)المراجعة(

كما في 31 
ديسمبر 2019م

)المراجعة(

كما في 31 
ديسمبر 2020م

)المراجعة(

كما في 30 سبتمبر 2021م
)غير المراجعة(

الموجودات

244,019146,98668,21555,692نقد وما يماثله 

66,277120,34595,458-ودائع قصيرة األجل 

12,65026,40645,26052,751مساهمات وذمم إعادة تكافل مدينة، بالصافي 

6,96910,94625,52716,289حصة معيدي التكافل من مساهمات التكافل غير المكتسبة 

57,73047,64473,994109,341حصة معيدي التكافل من المطالبات القائمة

1,0191,9853,9472,499تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

استثمارات

352,115383,869413,621461,575موجودات مالية متاحة للبيع

120,899146,372146,339146,214موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

1,2321,0623,7624,719مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

-146758موجودات ثابتة

1,8592,2162,0291,478موجودات غير ملموسة

34,00034,00034,00034,000وديعة نظامية

3,5094,3554,6124,707إيرادات مستحقة من وديعة نظامية

836,147872,193941,659984,723مجموع الموجودات 

المطلوبات

19,37835,54241,69535,470مستحقات ومطلوبات أخرى

6,0345,7784,9914,044مخصص الزكاة وضريبة الدخل

5,88015,86425,01412,705أرصدة معيدي التكافل الدائنة

9,56515,70334,28321,880مساهمات غير مكتسبة

2,2901,9104,7223,160عمولة معيدي التكافل غير المكتسبة

71,18662,29093,011131,260إجمالي المطالبات القائمة 

2,9915,8898,8362,750احتياطي المخاطر السارية

5,5796,4707,607568احتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات

4,9165,8756,3166,495مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين

6,5936,5936,5937,188فائض توزيع دائن
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آالف الرياالت السعودية
كما في 31 

ديسمبر 2018م
)المراجعة(

كما في 31 
ديسمبر 2019م

)المراجعة(

كما في 31 
ديسمبر 2020م

)المراجعة(

كما في 30 سبتمبر 2021م
)غير المراجعة(

352,115376,834406,636454,390احتياطي أنشطة تكافل

3,5094,3554,6124,707إيرادات مستحقة من وديعة نظامية

490,036543,103644,316684,617مجموع المطلوبات وفائض عمليات التكافل

340,000340,000340,000340,000رأس المال

14,78814,78814,78814,788احتياطي نظامي

)54,770()56,826()25,524()8,464(خسائر متراكمة

)710()1,218()823()213(إعادة قياس التزامات منافع التقاعد

0649599798احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع

346,111329,090297,343300,106صافي حقوق الملكية

836,147872,193941,659984,723مجموع المطلوبات وفائض عمليات التكافل وحقوق المساهمين
المصدر: القوائم المالية لشركة ساب للتكافل.

* قامت شركة ساب للتكافل بمراجعة االلتزامات المستحقة والمطلوبات األخرى وقررت وجود فائض قدره 7.7 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م. وبناًء عليه، تم تعديل المبالغ 
المقارنة التالية في قائمة المركز المالي األولية الموجزة كما في 31 ديسمبر 2020م و1 يناير 2020م, عن طريق تخفيض المطلوبات المستحقة والخسائر المتراكمة بمبلغ 7.7 مليون ريال 
سعودي اعتباًرا من 1 يناير 20 20م والتي تنعكس في الميزانية العمومية المعروضة بشكل معاكس بما يتماشى مع القوائم المالية المدققة لشركة ساب للتكافل. لم تتأثر أي تسميات توضيحية 

أخرى بإعادة البيان.

أشهر (: 9-5الجدول رقم ) التسعة  وفترة  و2020م  و2019م  2018م  ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية  للسنوات  الرئيسية  األداء  مؤشرات 
المنتهية في 30 سبتمبر 2020م و2021م

ألف ريال سعودي
كما في 31 

ديسمبر 2018م
)المراجعة(

كما في 31 
ديسمبر 2019م

)المراجعة(

كما في 31 
ديسمبر 2020م

)المراجعة(

كما في 30 
سبتمبر 2021م

)غير المراجعة(

15.9٪17.0٪10.1٪6.8٪مساهمات غير مكتسبة/إجمالي أقساط التكافل

حصة معيدي التكافل من مساهمات التكافل غير المكتسبة/إجمالي المساهمات 
74.4٪74.5٪69.7٪72.9٪غير المكتسبة

83.3٪79.6٪76.5٪81.1٪حصة معيدي التكافل من المطالبات القائمة/إجمالي المطالبات القائمة

16.1٪16.7٪7.5٪2.5٪الخسائر المتراكمة كنسبة من راس المال 
المصدر: معلومات اإلدارة والقوائم المالية لشركة ساب للتكافل.

النقـد وما يماثله

يتكون النقـد وما يماثله بشكل رئيسي من )النقد المعادل وودائع المرابحة( انخفض النقد وما يماثله من 244.0 مليون ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2018م إلى 147.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م نتيجة لنقد المستخدم في العمليات بقيمة 74.1 مليون 
ريال سعودي لزيادة الودائع قصيرة األجل بقيمة 66.3 مليون ريال سعودي مقرونا بالنقد المستخدم في األنشطة االستثمارية بقيمة 22.9 

مليون ريال سعودي.

استمر النقد وما يماثله باالنخفاض ليصل إلى 68.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م نتيجة انخفاض النقد المستخدم 
في األنشطة التشغيلية بقيمة 81.3 مليون ريال سعودي ناتج بشكل رئيسي عن الزيادة في الودائع قصيرة األجل بقيمة 54.0 مليون ريال 

سعودي. خالل نفس الفترة.

انخفض النقد وما يماثله من 68.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 55.7 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 
2021م نتيجة ارتفاع النقد الناتج من األنشطة التشغيلية بقيمة 15.8 مليون ريال سعودي نتيجة استحقاق الودائع قصيرة األجل، قابل ذلك 
النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية بقيمة 3.2 مليون ريال سعودي بشكل أساسي لمشتريات االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ 

االستحقاق. 
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ودائع قصيرة األجل

بلغت الودائع قصيرة األجل 66.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. ارتفعت الودائع قصيرة إلى 120.3 مليون ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر2020م نتيجة إيداعات قصيرة األجل بقيمة 60.3 مليون ريال سعودي لدى البنوك المحلية )بنك الخليج الدولي وبنك 
الكويت الوطني( تحقق إيرادات بمعدالت 0.65٪ و0.90٪. انخفضت ودائع قصيرة األجل من 120.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2020م إلى 95.5 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م نتيجة استحقاقات ودائع قصيرة األجل بقيمة 40 مليون ريال سعودي وقابل 

ذلك استثمار مبلغ بقيمة 15 مليون ريال سعودي في ودائع قصيرة األجل مع بنك الخليج الدولي.

مساهمات وذمم إعادة تكافل مدينة

تشمل مساهمات وذمم إعادة تكافل مدينة( بشكل رئيسي على المساهمات المستحقة من أقساط التأمين )العمالء من الشركات واألطراف 
ذوي العالقة( وشركات إعادة التأمين بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.( ارتفعت مساهمات وذمم إعادة تكافل مدينة من 
12.7مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 26.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م نتيجة )إصدار بوليصة تأمين 

متعلقة بالتكافل العائلي للمجموعات لساب خالل نوفمبر 2019م بقيمة 14.6 مليون ريال سعودي لم يتم تسويتها بنهاية العام(. 

ارتفع مساهمات وذمم إعادة تكافل مدينة ليصل إلى 45.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م تماشيا مع النمو في إجمالي 
مساهمة التكافل العام المكتتبة. 

ارتفع مساهمات وذمم إعادة تكافل مدينة من 45.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 52.8 مليون ريال سعودي كما 
في 30 سبتمبر 2021م نتيجة ارتفاع رصيد الذمم المدينة المستحقة من شركات إعادة التامين بقيمة 27.9 مليون ريال سعودي مدفوعة 
بالزيادة في المطالبات العامة المتكبدة القابلة لالسترداد من معيدي التأمين، قابل ذلك انخفاض الرصيد المستحق من حاملي أقساط 

التأمين بقيمة 9.1 مليون ريال سعودي.

حصة معيدي التكافل من مساهمات التكافل غير المكتسبة

تتعلق حصة معيدي التكافل من مساهمات التكافل غير المكتسبة بشكل أساسي من التكافل العائلي للمجموعات بخطي أعمال التكافل العام. 
بلغ رصيد حصة معيدي التكافل من مساهمات التكافل غير المكتسبة 7.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م وبلغ 11.0 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م و25.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م وكانت هذه التغيرات في الرصيد تماشيا 

مع الحركة في إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة.

انخفض رصيد حصة معيدي التكافل من مساهمات التكافل من 25.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 16.3 مليون ريال 
سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م تماشيا مع الحركة في إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة.

حصة معيدي التكافل من المطالبات القائمة

انخفضت حصة معيدي التكافل من المطالبات القائمة من 57.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 47.6 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م نتيجة تسويات مطالبات التكافل العام والتي بلغت 11.3 مليون ريال سعودي متعلقة بحادثين حريق 

كبيرين )شركة غسان سليمان للتجارة وشركة فارما للصناعات الدوائية(.

ارتفعت حصة معيدي التكافل من المطالبات القائمة لتصل إلى 74.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م نتيجة ارتفاع حوادث 
الوفيات وحوادث العجز الصحي تماشيا مع االرتفاع في مطالبات التكافل العام بقيمة 5.9 مليون ريال سعودي، الناتجة عن حوادث الحريق 
التي حدثت خالل العام وزيادة االحتياطيات المتكبدة الغير مبلغ عنها بقيمة 8.0 مليون ريال سعودي. استمرت حصة معيدي التكافل من 
المطالبات القائمة باالرتفاع إلى 109.3 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م نتيجة مطالبة حريق بلغت فيمتها 36.0 مليون ريال 

سعودي في شركة العليان للخدمات الغذائية خالل عام 2021م.

تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

التكافل والتي يتم  التأمين المؤجلة من العموالت والتكاليف األخرى المرتبطة مباشرة بشراء وتجديد عقود  تتكون تكاليف اكتتاب وثائق 
تأجيلها وإطفاءها على أساس شروط عقود التكافل المتعلقة بها. ارتفعت تكاليف اكتتاب وثائق التأمين المؤجلة من1.0 مليون ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 2.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م واستمرت باالرتفاع إلى4.0 كما في 31 ديسمبر 2020م 
نتيجة االرتفاع في تكاليف استحواذ أقساط التأمين بقيمة 9.2 مليون ريال سعودي كما كان ذلك مدفوعا بعمولة من وثائق التأمين المتعلقة 

بالتكافل العائلي للمجموعات الصادرة إلى ساب. 
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انخفضت تكاليف اكتتاب وثائق التأمين المؤجلة من 4.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 2.5 مليون ريال سعودي كما 
في 30 سبتمبر 2021م حيث قارب جزء من اشتراكات التكافل العائلي للمجموعات على االنتهاء مما أدى إلى انخفاض تكاليف اكتتاب وثائق 

التأمين المؤجلة تماشيا مع الجزء الغير المكتسب.

موجودات مالية متاحة للبيع

تتعلق الموجودات المالية المتاحة للبيع باالستثمارات في الصناديق واألسهم المحلية التي يديرها شركة اتش اس بي سي العربية السعودية 
"HSBC" )طرف ذو عالقة( نيابة عن حاملي وثائق التأمين لألفراد المكتتبين في خطط الحماية طويلة األجل. ارتفعت الموجودات مالية 
المتاحة للبيع من 352.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 383.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م نتيجة 
ارتفاع القيمة العادلة بقيمة 45.5 مليون ريال سعودي، كما قابل ذلك استرداد )صافي المشتريات( بقيمة 14.4 مليون ريال سعودي. ارتفعت 
الموجودات المالية المتاحة للبيع إلى 413.6 كما في 31 ديسمبر 2020م واستمرت باالرتفاع إلى 461.6 مليون ريال سعودي كما في 30 

سبتمبر 2021م نتيجة ارتفاع القيمة العادلة بمبلغ 30.2 مليون ريال سعودي و50.0 مليون ريال سعودي على التوالي. 

موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

تتعلق الموجودات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق باالستثمارات في األدوات الحكومية وشبه الحكومية واالستثمار في البنوك 
المحلية. يتم تصنيف معظم هذه االستثمارات ضمن عمليات المساهمين. ارتفعت الموجودات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 
من 120.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 146.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م بسبب المشتريات 
)صافي االسترداد( بقيمة 25.4 مليون ريال سعودي. بقيت الموجودات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق مستقرة نسبيا عند 

146.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر2020م واستقرت على 146.3 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م.

 وموجودات أخرى
ً
مصاريف مدفوعة مقدما

تتكون المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى من أرصدة مستحقة من أطراف ذات عالقة ودعم مدفوع مقدًما ورسوم أخرى 
باإلضافة إلى ذمم مدينة أخرى. انخفضت المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات أخرى من 1.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2018م إلى 1.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م نتيجة انخفاض المستحقات من أطراف ذات عالقة. ارتفعت المصاريف 
المدفوعة مقدما والموجودات األخرى من 1.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 3.8 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2020م نتيجة الذمم المدينة المتعلقة باتفاقية تقاسم العمرة والتي بلغت 2.2 مليون ريال سعودي. ارتفعت المصاريف المدفوعة 
مقدماً والموجودات األخرى إلى 4.7 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م نتيجة الزيادة في الدخل من الخصومات المستحقة من 
إتش إس بي سي تماشياً مع النمو في إجمالي المساهمات المكتتبة من التكافل العائلي لألفراد، مع زيادة في ذمم ضريبة القيمة المضافة 

المدينة.

موجودات ثابتة

تتعلق الموجودات الثابتة بشكل أساسي بالسيارات التي تم إهالكها بالكامل اعتباًرا من 30 سبتمبر 2021م. انخفضت الموجودات الثابتة من 
146 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 75 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. واستمرت باالنخفاض من 8 ألف 

ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى الشيء في 30 سبتمبر2021م نتيجة اإلهالك السنوي.

موجودات غير ملموسة

تتكون الموجودات غير ملموسة من برامج تكنولوجيا المعلومات المستخدمة من قبل اإلدارة. ارتفعت الموجودات غير الملموسة من 1.9 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 2.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م نتيجة إضافات بقيمة 2.1 مليون 
ريال سعودي قابلها استهالكات بقيمة 1.8 مليون ريال سعودي خالل الفترة ذاتها. انخفضت الموجودات غير الملموسة من 2.2 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 2.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م نتيجة استبعادات بقيمة 576 ألف ريال سعودي 
مقترنة بإطفاءات بقيمة 763 ألف ريال سعودي خالل الفترة ذاتها. انخفضت الموجودات غير ملموسة إلى 1.5 مليون ريال سعودي كما في 

30 سبتمبر 2021م نتيجة إطفاءات بقيمة 551 ألف ريال سعودي خالل الفترة. 

وديعة نظامية

تتعلق الوديعة النظامية بوديعة تعادل 10٪ من رأس المال المدفوع لشركة ساب للتكافل، وهو رصيد مقيد وال يمكن سحبه كما هو مطلوب 
بموجب أنظمة ولوائح التأمين في المملكة العربية السعودية ولوائح البنك المركزي السعودي. بلغت قيمة الوديعة النظامية 34.0 مليون ريال 

سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م، 2019م، 2020م وفترة التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م.
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إيرادات مستحقة من وديعة نظامية

تتعلق اإليرادات المستحقة من الوديعة النظامية باألرباح المتراكمة الناتجة عن الوديعة النظامية. ارتفعت اإليرادات المستحقة من الوديعة 
النظامية من 3.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م. إلى 4.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. واستمرت 
باالرتفاع حتى 4.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م و4.7 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م. يتعلق االرتفاع في 
هذا الرصيد بالربح الناتج من وديعة المرابحة النظامية. من الجدير بالذكر أن الزيادة تتناقص على أساس سنوي بسبب االنخفاض العام 
في معدل عائد المرابحة خالل الفترة التاريخية، ويتم االحتفاظ بهذا الدخل بالكامل كالتزام مستحق للبنك المركزي السعودي إلى أجل غير 

مسمى حتى يصبح مستحًقا.

مستحقات ومطلوبات أخرى

تتعلق المستحقات والمطلوبات األخرى بالمصاريف المهنية والمرافق ومصاريف الموظفين والمصاريف األخرى المستحقة، باإلضافة إلى 
األرصدة المستحقة للعمالء المتعلقة باألطراف ذوي العالقة واألرصدة األخرى. ارتفعت المستحقات والمطلوبات أخرى من 19.4 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 35.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م نتيجة االرتفاع في األرصدة المستحقة 
الدفع للعمالء بقيمة 10.0 مليون ريال سعودي، كان ذلك مقرونا بارتفاع العموالت الدائنة ورصيد ساب بقيمة 2.2 مليون ريال سعودي و1.5 
مليون ريال سعودي على التوالي. ارتفعت المستحقات والمطلوبات األخرى إلى 41.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م نتيجة 
في االرتفاع في األرصدة األخرى في األرصدة المستحقة للوكالء والعمالء بقيمة 2.3 مليون ريال سعودي و2.0 مليون ريال سعودي على 
التوالي، كان ذلك مقرونا بارتفاع الضرائب مستحقة الدفع بقيمة 1.5 مليون ريال سعودي. انخفضت المستحقات والمطلوبات األخرى من 
41.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 35.5 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م نتيجة تسوية مستحقات 

ضريبة االستقطاع بقيمة 3.6 مليون ريال سعودي. 

مخصص الزكاة وضريبة الدخل

انخفض رصيد الزكاة وضريبة الدخل من6.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 5.0 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2020م. واستمر باالنخفاض إلى 4.0 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م.

أرصدة معيدي التكافل الدائنة

ارتفعت أرصدة معيدي التكافل الدائنة من 5.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 15.9 مليون ريال سعودي كما في 
31 ديسمبر 2019م نتيجة ارتفاع رصيد مستحق الدفع لجينيرال ري »General Re« والذي بلغ 9.2 مليون ريال سعودي. استمرت أرصدة 
معيدي التكافل الدائنة باالرتفاع إلى25.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م نتيجة إلى االرتفاع في األرصدة المستحقة لشركة 
التعاوني بقيمة 10.5 مليون ريال سعودي. انخفضت أرصدة معيدي  للتأمين  »Aspen RE« وشركة والء  »Fenchre« وأسبن ري  فينشري 
التكافل الدائنة من 25.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 12.7 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م نتيجة 

تسوية الرصيد لشركات إعادة التأمين الكبرى مثل مارش وفينشري بقيمة 8.1 مليون ريال سعودي. 

مساهمات غير مكتسبة

تتعلق المساهمات غير مكتسبة بمنتجي التكافل العائلي للمجموعات والتكافل العام. ارتفعت المساهمات غير مكتسبة من 9.6 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 15.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م تمشيا مع االرتفاع في إجمالي أقساط التكافل 
من 140.0 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى 155.0 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م، ويعزى ذلك أن معظم 
األعمال الجديدة المكتسبة في السنة المالية 2019م هي في نهاية العام. استمر رصيد المساهمات غير المكتسبة باالرتفاع إلى 34.3 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م نتيجة الزيادة في أقساط التكافل، المتعلقة بشكل رئيسي بمنتجات التكافل العام والتي بلغت 
قيمتها 22.4 مليون ريال سعودي مدعومة باالرتفاع في أقساط التأمين الصادرة المتعلقة بتأمين الممتلكات ضد جميع المخاطر. انخفضت 
المساهمات غير مكتسبة من34.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 21.9 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م 

نتيجة الفرق في فترة التقرير حيث تعتمد المساهمة غير المكتسبة على زمن إصدار الوثيقة.

عمولة معيدي التكافل غير المكتسبة

تتعلق عمولة معيدي التكافل غير المكتسبة بشكل أساسي من حصة إعادة التكافل من مصاريف العموالت المتكبدة وسيتم تحميلها في فترة 
الحقة. انخفضت عمولة معيدي التكافل غير المكتسبة من 2.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 1.9 مليون ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2019م تماشيا مع تاريخ بدء أقساط التأمين. ارتفعت عمولة معيدي التكافل غير المكتسبة من 1.9 مليون ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2020م تماشياً مع االرتفاع في تكاليف اكتتاب أقساط التأمين بقيمة 9.2 مليون ريال سعودي. انخفضت عمولة معيدي 
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التكافل غير المكتسبة من 4.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 3.2 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م 
نتيجة الفرق في فترة التقرير حيث تعتمد المساهمة غير المكتسبة على زمن إصدار الوثيقة.

إجمالي المطالبات القائمة 

انخفض إجمالي المطالبات القائمة من 71.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 62.3 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2019م بسبب تسوية مطالبات الحريق )التكافل العام( المستحقة في 31 ديسمبر 2018م بقيمة 12.4 مليون ريال سعودي المتعلقة 
بحادثين حريق كبيرين )شركة غسان سليمان للتجارة وشركة فارما للصناعات الدوائية(. قابل ذلك االرتفاع بقيمة 3.0 مليون ريال سعودي 

في التغيرات في المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها لكل من عمليات التكافل العام والتكافل العائلي. 

ارتفع إجمالي المطالبات القائمة إلى 93.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م نتيجة االرتفاع ي مطالبات التكافل العائلي، 
المتعلق بشكل رئيسي بمطالبات المجموعات، التي ارتفعت بقيمة 13.9 مليون ريال سعودي. كان ذلك مقرونا باالرتفاع في مطالبات التكافل 

العام والمطالبات المتكبدة والغير مبلغ عنها بقيمة 7.7 مليون ريال سعودي و8.5 مليون ريال سعودي على التوالي.

ارتفع إجمالي المطالبات القائمة إلى 131.3 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م نتيجة الزيادة فمن ارتفاع حوادث الحريق بقيمة 
33.4 مليون ريال سعودي وتعلقت بشكل أساسي بشركة العليان للخدمات الغذائية بقيمة 32.7 مليون ريال سعودي.

احتياطي المخاطر السارية

يتم احتساب احتياطي المخاطر السارية عندما تكون المساهمة غير المكتسبة في جميع عقود التكافل غير كافي ة )بناًء على الخبرة الفعلية( 
لتلبية التكلفة المتوقعة للمطالبات المستقبلية. ارتفع احتياطي المخاطر السارية من 3.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م 
إلى5.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م واستمر باالرتفاع إلى 8.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م تماشيا 
مع ارتفاع في تكاليف استحواذ أقساط التأمين والمصاريف العامة. انخفض احتياطي المخاطر السارية من 8.8 مليون ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2020م إلى 2.8 مليون ريال سعودي كما في 31 سبتمبر 2021م نتيجة االنخفاض في التكاليف العامة واإلدارية وانخفاض 

رصيد أقساط التكافل غير المكتسبة في تاريخ 30 سبتمبر 2021م مقارنة مع 31 ديسمبر 2020م.

احتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات

يتعلق االحتياطي لبنود غير مرتبطة بمنتجات التكافل العائلي لألفراد يتم احتسابه على أساس القيمة الحالية للمصروفات والمطالبات 
المستقبلية المتوقعة مخصوماً منه القيمة الحالية للدخل المتوقع المستقبلي الناتج عن رسوم أقساط االدخار المرتبطة بالوحدات. ارتفع 
االحتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات من 5.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 7.6 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2020م ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى احتياطي طارئ قدره 1.5 مليون ريال سعودي متعلق بالجائحة الحالية كوفيد-19. انخفض 
رصيد احتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات إلى 568 ألف ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م نتيجة تحرير احتياطي االلتزامات 
انخفاض  إلى  باإلضافة  االكتواري(  الخبير  لتقرير  )وفًقا  التضخم  انخفاض  جانب  إلى  كوفيد-19  الحالية  بالجائحة  المتعلق  المحتملة 

المصاريف اإلدارية والعمومية.

مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين

يتم حسب مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين بالقيمة الحالية للمدفوعات المستقبلية المتوقعة في ما يتعلق بالخدمات المقدمة من 
قبل الموظفين حتى نهاية فترة التقرير باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. ارتفع مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين من4.9 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 5.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م واستمر باالرتفاع إلى 6.5 مليون 
ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع تكلفة الخدمة التي حصل عليها الموظفون النشطون على مر 

السنين، كما كان ذلك مقرونا بانخفاض معدل الخصم المستخدم بما يتماشى مع عائدات السندات الحكومية السيادية.

فائض توزيع دائن

يمثل فائض التوزيع الدائن النتائج التراكمية لعمليات التأمين خالل الفترة التاريخية. في فائض التوزيع الدائن مستقرا على 6.6 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م، 2019م و2020م حيث لم يتم تسجيل فائض. ارتفع فائض التوزيع الدائن من 6.6 كما في 31 
ديسمبر 2020م إلى 7.2 كما في 30 سبتمبر 2021م نتيجة الفائض البالغ 596 ألف ريال سعودي المسجل في التسعة اشهر المنتهية في 

30 سبتمبر2021م.
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احتياطي أنشطة تكافل

يتعلق احتياطي أنشطة تكافل بمنتج االدخار لألفراد. يتم احتساب االحتياطي على أساس قيمة وحدات الصندوق لكل عقد فردي في تاريخ 
التقييم، باإلضافة إلى المخصصات الفنية لتغطية عناصر الحماية. تغطي استثمارات عمليات التكافل التي تحتفظ بها شركة ساب للتكافل 
أعمال  إطار خط  المكتتبة في  التأمين  التاريخية من خالل أقساط  الفترة  الحركة طوال  زيادة  تتم  التكافل.  أنشطة  احتياطي  100٪ من 
التكافل العائلي لألفراد، وتخفيضها من خالل إعادة واستحقاق الوثائق، خاضعة للتغيير في القيمة العادلة لصناديق االستثمار األساسية 
وتخفيضها من خالل رسوم حاملي وثائق التكافل التي تخصمها ساب للتكافل من حاملي وثائق التأمين مقابل أنشطة مختلفة )االستحواذ، 
معدل الوفيات، إدارة السياسة، الخدمات، زيادة الرصيد وغيرها(. ارتفع احتياطي أنشطة التكافل من352.1 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2018م إلى 376.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م وإلى 406.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، 

واستمر باالرتفاع إلى 454.4 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م.

إيرادات مستحقة من وديعة نظامية

تتعلق اإليرادات المستحقة من الوديعة النظامية باألرباح المتراكمة الناتجة عن الوديعة النظامية. ارتفعت اإليرادات المستحقة من الوديعة 
النظامية من 3.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 4.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م واستمرت 

باالرتفاع إلى 4.7 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م تماشيا مع الربح الناتج من وديعة المرابحة النظامية.

التاريخية. يتم االحتفاظ بهذا الدخل  الفترة  المرابحة خالل  العام في معدل عائد  الزيادة على أساس سنوي بسبب االنخفاض  تتناقص 
بالكامل كالتزام مستحق للبنك المركزي السعودي إلى أجل غير مسمى حتى يصبح مستحًقا. 

رأس المال

بلغ رأس المال 340.0 مليون ريال سعودي دون تغيير خالل الفترة التاريخية يتكون من 34 مليون سهم قائمة بقيمة اسمية تبلغ 10 رياالت 
سعودية لكل منها. بقي رأس المال مستقرا على 340.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م، 2019م، 2020م والتسعة اشهر 

المنتهية في 30 سبتمبر 2021م.

احتياطي نظامي

االحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع. وفًقا لمتطلبات قوانين ولوائح التأمين في المملكة العربية السعودية. بقي االحتياطي النظامي مستقرا 
على 14.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م، 2019م، 2020م والتسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م نتيجة عدم 

تحقيق شركة ساب للتكافل دخال في السنوات الثالث الماضية. 

خسائر متراكمة

ارتفعت خسائر متراكمة من 8.5 مليون ريال سعودي كما في 2018م إلى 33.3 مليون ريال سعودي كما في 2019م واستمرت باالرتفاع إلى 
64.6 مليون ريال سعودي كما في 2020م نتيجة الخسائر المتكبدة خالل السنوات المالية 2018م و2019م و2020م على التوالي. انخفضت 
الخسائر المتراكمة من 56.9 مليون ريال سعودي كما في 2020م إلى 54.8 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م نتيجة تحقيق 

شركة ساب للتكافل صافي دخل بلغ 2.1 مليون ريال سعودي في نهاية الفترة.

إعادة قياس التزامات منافع التقاعد

يتعلق إعادة قياس التزامات منافع التقاعد باالحتياطي الذي يجمع المكاسب / الخسائر االكتوارية الناتجة عن إعادة قياس مكافآت نهاية 
الخدمة للموظفين. ارتفع رصيد إعادة قياس التزامات منافع التقاعد من 213 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى عجز بقيمة 
823 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م نتيجة الخسائر االكتوارية البالغة 610 آالف ريال سعودي مدفوعة بالخبرة )زيادة الرواتب 
أو معدالت دوران موظفين أقل مما كان متوقًعا(. استمر رصيد إعادة قياس التزامات منافع التقاعد باالنخفاض إلى عجز بقيمة 1.1 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م بسبب الخسائر االكتوارية البالغة 395 ألف ريال سعودي. ارتفع رصيد إعادة قياس التزامات منافع 
التقاعد إلى عجز بقيمة 710 ألف ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م نتيجة التغيرات في االفتراضات المالية )ارتفاع معدل الخصم(.

احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع

يتعلق احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع باالحتياطي الذي يتراكم فيه التغير غير المحقق في القيمة العادلة في 
االستثمارات المتاحة للبيع. بلغ احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع 649 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. 
وانخفض احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع من 649 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 599 ألف 
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ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. ارتفع احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع إلى 798 ألف ريال سعودي كما 
في 30 سبتمبر 2021م.

المعلومات القطاعية لشركة ساب للتكافل 5-2-9

المعلومات القطاعية للسنة المالية 2018م

عمليات آالف الرياالت السعودية
المساهمين

تكافل عائلي 
لألفراد

تكافل عائلي 
التكافل العامللمجموعات

كما في 31 ديسمبر 
2018م

)المراجعة(

الموجودات

194,31222,40214,31412,991244,019نقد وما يماثله 

8,9903,66012,650--أقساط وذمم إعادة تكافل مدينة، صافي 
حصة معيدي التكافل من أقساط التكافل غير 

4856,4846,969--المكتسبة

22629,48628,01857,730-حصة معيدي التكافل من المطالبات قيد التسوية

479721,019--تكاليف اكتتاب وثائق تامين مؤجلة

352,115--352,115-موجودات مالية متاحة للبيع

120,899---120,899موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

34,000---34,000وديعة نظاميه

6,746----موجودات غير موزعة 

836,147مجموع الموجودات

-المطلوبات

5,8175,880)408(471-أرصدة معيدي التكافل الدائنة 

1,4318,1349,565--مساهمات غير مكتسبة 

2,2902,290---عمولة معيدي التكافل غير المكتسبة 

1,28538,04031,86171,186-إجمالي المطالبات قيد التسوية

5662,4252,991--احتياطي المخاطر السارية

5,579--5,579-احتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات

1,6421,4371,8374,916-مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين

352,115--352,115-احتياطي أنشطة تكافل 

35,514----مطلوبات غير موزعة

490,036-مجموع المطلوبات
المصدر: القوائم المالية لشركة ساب للتكافل.
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المعلومات القطاعية للسنة المالية 2019م

عمليات آالف الرياالت السعودية
المساهمين

تكافل عائلي 
لألفراد

تكافل عائلي 
التكافل العامللمجموعات

كما في 31 ديسمبر 
2019م

)المراجعة(

الموجودات

106,25114,96611,21814,551146,986نقد وما يماثله 

66,277---66,277ودائع قصيرة األجل

23,0203,38626,406--مساهمات وذمم إعادة تكافل مدينة، بالصافي 
حصة معيدي التكافل من مساهمات التكافل غير 

5,3265,62010,946--المكتسبة 

74327,62019,28147,644-حصة معيدي التكافل من المطالبات القائمة

1,2147711,985--تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

383,869--7,035376,834موجودات مالية متاحة للبيع

146,372-136,5284,9224,922موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

34,000---34,000وديعة نظامية

7,708----موجودات غير مصنفة

872,193مجموع الموجودات

المطلوبات

8011,9713,81315,864-أرصدة معيدي التكافل الدائنة 

8,1497,55415,703--مساهمات غير مكتسبة 

1,9101,910---عمولة معيدي التكافل غير المكتسبة 

2,59536,89722,79862,290-إجمالي المطالبات القائمة

2,0473,8425,889--احتياطي المخاطر السارية

6,470--6,470-احتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات

1,9961,7282,1515,875-مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين

376,834--376,834-احتياطي أنشطة تكافل 

52,268----مطلوبات غير موزعة

543,103مجموع المطلوبات
المصدر: القوائم المالية لشركة ساب للتكافل.
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المعلومات القطاعية للسنة المالية 2020م

عمليات آالف الرياالت السعودية
المساهمين

تكافل عائلي 
لألفراد

تكافل عائلي 
التكافل العامللمجموعات

كما في 31 ديسمبر 
2020م

)المراجعة(

الموجودات

56,2437,3572,4592,15668,215نقد وما يماثله 

95,3085,00710,01510,015120,345ودائع قصيرة األجل

23,40721,85345,260--مساهمات وذمم إعادة تكافل مدينة، بالصافي 

5,62519,90225,527--حصة معيدي التكافل من مساهمات التكافل غير المكتسبة 

82146,03027,14373,994-حصة معيدي التكافل من المطالبات القائمة

1,5452,4023,947--تكاليف اكتتاب وثائق تكافل مؤجلة

413,621--6,985406,636استثمارات مالية متاحة للبيع

146,339-136,4514,9444,944استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

34,000---34,000وديعة نظامية

10,411----موجودات غير مصنفة

941,659مجموع الموجودات

المطلوبات

4882,98721,53925,014-أرصدة معيدي التكافل الدائنة 

11,51822,76534,283--مساهمات غير مكتسبة 

4,7224,722---عمولة معيدي التكافل غير المكتسبة 

3,04856,03033,93393,011-إجمالي المطالبات القائمة

6,0242,8128,836--احتياطي المخاطر السارية

7,607--7,607-احتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات

2,58619,641,7666,316-مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين

406,636--406,636-احتياطي أنشطة تكافل 

57,891----مطلوبات غير موزعة

644,316مجموع المطلوبات
المصدر: القوائم المالية لشركة ساب للتكافل.
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المعلومات القطاعية للستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م

عمليات آالف الرياالت السعودية
المساهمين

تكافل عائلي 
لألفراد

تكافل عائلي 
التكافل العامللمجموعات

كما في 30 سبتمبر 
2021م

)غير المراجعة(

الموجودات

46,5546,0572,21886355,692نقد وما يماثله 

70,4215,00710,01510,01595,458ودائع قصيرة األجل

25044,7677,73452,751-مساهمات وذمم إعادة تكافل مدينة، بالصافي 

4,20512,08416,289--حصة معيدي التكافل من مساهمات التكافل غير المكتسبة

28055,43853,623109,341-حصة معيدي التكافل من المطالبات القائمة

1,0141,4852,499--تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

461,575--7,185454,390موجودات مالية متاحة للبيع

146,214-136,2684,9734,973موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

34,000---34,000وديعة نظامية

10,904----موجودات غير مصنفة

984,723مجموع الموجودات

المطلوبات

11,77212,705-933-أرصدة معيدي التكافل الدائنة 

7,34614,53421,880--مساهمات غير مكتسبة 

3,1603,160---عمولة معيدي التكافل غير المكتسبة 

81868,95761,485131,260-إجمالي المطالبات القائمة

2,3284222,750--احتياطي المخاطر السارية

568--568-احتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات

82,7112,0111,7656,495مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين

454,390--0454,390احتياطي أنشطة تكافل 

51,409---0مطلوبات غير موزعة

684,617مجموع المطلوبات
المصدر: القوائم المالية لشركة ساب للتكافل.
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مساهمات وذمم إعادة تكافل مدينة، بالصافي لشركة ساب للتكافل 5-2-10

مساهمات وذمم إعادة تكافل مدينة، بالصافي للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفترة (: 10-5الجدول رقم )
التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م

آالف الرياالت السعودية
كما في 31 ديسمبر 

2018م
)المراجعة(

كما في 31 ديسمبر 
2019م

)المراجعة(

كما في 31 ديسمبر 
2020م

)المراجعة(

كما في 30 سبتمبر 
2021م

)غير المراجعة(

7,9921,82319,19610,101حاملو وثائق التكافل 

7,2203,3041,42229,366شركات إعادة التكافل
مبالغ مستحقة من البنك السعودي البريطاني - الشركة األم 

1321,80026,02814,810لشركة ساب للتكافل

15,22526,92746,64654,277اإلجمالي

)1,526()1,386()521()2,575(مخصص االنخفاض في القيمة

12,65026,40645,26052,751الصافي 
المصدر: القوائم المالية لشركة ساب للتكافل.

مخصص مساهمات وذمم إعادة تكافل مدينة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفترة التسعة أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 2021م.

آالف الرياالت السعودية
كما في 31 ديسمبر 

2018م
)المراجعة(

كما في 31 ديسمبر 
2019م

)المراجعة(

كما في 31 ديسمبر 
2020م

)المراجعة(

كما في 30 سبتمبر 
2021م

)غير المراجعة(

حركة مخصص االنخفاض في القيمة

2,0712,5755211,386في بداية السنة

--)2,054(504الُمحّرر خالل السنة

ل خالل السنة 865140--المحمَّ

2,5755211,3861,526في نهاية السنة
المصدر: القوائم المالية لشركة ساب للتكافل.

حاملو وثائق التكافل 

يتعلق رصيد حاملو وثائق التكافل بالذمم المدينة من عمالء الشركات على أقساط التكافل العائلي للمجموعات وأقساط التكافل العامة. 
انخفض رصيد حاملو وثائق التكافل من 8.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 1.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2019م مدفوعا بعدم تجديد معظم أقساط الجهات الخارجية. ارتفع رصيد حاملو وثائق التكافل إلى 19.2 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2020م تماشيا مع النمو في أقساط التكافل العام والتكافل العائلي للمجموعات المؤمنة عبر قنوات الوسطاء. انخفض رصيد حاملو 

وثائق التكافل إلى 10.1 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م نتيجة تسويات.

شركات إعادة تكافل

يتكون رصيد شركات إعادة التكافل من صافي المطالبات المستردة والعائدات على أقساط التأمين الملغاة. انخفض رصيد شركات إعادة 
التكافل من 7.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 3.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م واستمر باالنخفاض 
إلى 1.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م نتيجة استالم المبالغ المتعلقة بالمطالبات من شركات إعادة التكافل. ارتفع رصيد 
شركات إعادة التكافل إلى 29.4 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م مدفوعا بالزيادة في حجم أقساط ساب واألول المتعلقة 
بالتكافل العائلي للمجموعات، التي شهدت ارتفاع في رصيد معيدي التكافل جين ري »Gen Re« 15.8 مليون ريال سعودي، أر جي أي 
»RGA« 3.6 مليون ريال سعودي، أي اكس أي »AXA« 3.2 مليون ريال سعودي وسويسري »Swiss Re« 3.9 مليون ريال سعودي وغيرها 

نتيجة الزيادة في حصصهم في إعادة التكافل.
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مبالغ مستحقة من البنك السعودي البريطاني - الشركة األم لشركة ساب للتكافل 

ارتفع رصيد المبالغ المستحقة من البنك السعودي البريطاني من 13 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 21.8 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م نتيجة إصدار 5 أقساط جديدة خالل النصف الثاني من السنة المالية 2019م لم يتم تسويتها في نهاية 
العام. ارتفع رصيد المبالغ المستحقة من البنك السعودي البريطاني إلى 26.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م تماشيا مع 
أقساط ساب خالل الفترة. انخفضت المبالغ المستحقة من البنك السعودي البريطاني إلى 14.8 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 

2021م تماشيا مع أقساط ساب خالل الفترة، بالتحديد عدم تجديد أقساط التأمين المتعلقة بالتكافل العام.

موجودات مالية متاحة للبيع لشركة ساب للتكافل 5-2-11

استثمارات متاحة للبيع مدرجة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفترة التسعة أشهر (: 11-5الجدول رقم )
المنتهية في 30 سبتمبر 2021م

ألف ريال سعودي
كما في 31 ديسمبر 

2018م
)المراجعة(

كما في 31 ديسمبر 
2019م

)المراجعة(

كما في 31 ديسمبر 
2020م

)المراجعة(

كما في 30 سبتمبر 
2021م

)غير المراجعة(

استثمارات متاحة للبيع - مدرجة

عمليات التكافل

352,115376,834406,636454,390االستثمار في صناديق أمانة االستثمارية 

352,115376,834406,636454,390إجمالي عمليات التكافل

عمليات المساهمين

7,0356,9857,185-االستثمار في صناديق أمانة االستثمارية 

7,0356,9857,185-إجمالي عمليات المساهمين

352,115383,869413,621461,575اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية لشركة ساب للتكافل.

موجودات مالية متاحة للبيع

تتعلق الموجودات المالية المتاحة للبيع باستثمارات في صناديق وأسهم محلية مدارة من قبل شركة اتش اس بي سي العربية السعودية 
»HSBC« )طرف ذو عالقة( نيابة عن حاملي أقساط التأمين المتعلقة بالتكافل العائلي لألفراد المشتركين في خطط حماية طويلة األجل. 
ترتفع الموجودات المالية المتاحة للبيع بأقساط التأمين المكتتبة في التكافل العائلي لألفراد، وتنخفض من خالل عمليات إعادة واستحقاق 
الوثائق، مع مراعاة التغير في القيمة العادلة لصناديق االستثمار األساسية وتخفيضها من خالل رسوم حاملي وثائق التكافل التي تفرضها 
الرصيد  زيادة  الخدمات،  السياسة،  إدارة  الوفيات،  معدل  )االستحواذ،  مختلفة  ألنشطة  التأمين  وثائق  حاملي  على  للتكافل  ساب  شركة 

وغيرها(.

ارتفعت الموجودات المالية المتاحة للبيع من 352.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 383.9 ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2019م مدفوعة باالرتفاع في القيمة العادلة بقيمة 45.5 مليون ريال سعودي مقابل عمليات االسترداد )صافي المشتريات( بقيمة 

14.4 مليون ريال سعودي.

كما ارتفع الرصيد إلى 413.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م واستمر باالرتفاع إلى 461.6 مليون ريال سعودي كما في 30 
سبتمبر 2021م بسبب االرتفاع في القيمة العادلة بقيمة 30.2 مليون ريال سعودي و50.0 مليون ريال سعودي على التوالي.
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موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق لشركة ساب للتكافل 5-2-12

المنتهية (: 12-5الجدول رقم ) أشهر  التسعة  وفترة  المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م  المالية  للسنوات  استثمارات متاحة 
في 30 سبتمبر 2021م

ألف ريال سعودي
كما في 31 ديسمبر 

2018م
)المراجعة(

كما في 31 ديسمبر 
2019م

)المراجعة(

كما في 31 ديسمبر 
2020م

)المراجعة(

كما في 30 سبتمبر 
2021م

)غير المراجعة(

استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق - غير مدرجة

عمليات التكافل
-4,9224,944-صكوك وزارة المالية )اإلصدار 5(
4,9224,9444,973-صكوك وزارة المالية )اإلصدار 6(
4,973---صكوك وزارة المالية )اإلصدار 7(

9,8449,8889,946-إجمالي عمليات التكافل

عمليات المساهمين
50,58050,58050,05050,236صكوك الهيئة العامة للطيران المدني )اإلصدار 1(

---50,230صكوك شركة التصنيع الوطنية )تصنيع(
-20,08920,08020,573صكوك بنك البالد

10,16810,15910,074-صكوك وزارة المالية )اإلصدار 1(
10,148510,44810,323-صكوك وزارة المالية )اإلصدار 2(
20,08420,08720,189-صكوك وزارة المالية )اإلصدار 3(
25,13125,13425,295-صكوك وزارة المالية )اإلصدار 4(
20,151---صكوك وزارة المالية )اإلصدار 5(

120,899136,528136,451136,268إجمالي عمليات المساهمين
120,899146,372146,339146,214اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية لشركة ساب للتكافل.

المالية (: 13-5الجدول رقم ) للسنوات  ملكية محلية  أسهم حقوق  في  استثمار   - االستحقاق  تاريخ  بها حتى  مالية محتفظ  موجودات 
المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م

ألف ريال سعودي
كما في 31 ديسمبر 

2018م
)المراجعة(

كما في 31 ديسمبر 
2019م

)المراجعة(

كما في 31 ديسمبر 
2020م

)المراجعة(

كما في 30 سبتمبر 
2021م

)غير المراجعة(

50,580126,292125,766146,214حكومية وشبه حكومية 

-20,08920,08020,573البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

---50,230شركات

120,899146,372146,339146,214اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية لشركة ساب للتكافل.

استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق -غير مدرجة

تتكون بشكل رئيسي من استثمارات حكومية وشبه حكومية واستثمارات في بنوك محلية، يتم تصنيف معظم هذه االستثمارات ضمن عمليات 
المساهمين.

ارتفعت الموجودات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق من 120.9 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2018م إلى 146.3 مليون 
ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م بسبب ارتفاع لمشتريات )بعد خصم االسترداد( بقيمة 25.4 مليون ريال سعودي. ب في الرصيد 
مستقًرا عند 146.3 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م استقرت االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق على 146.2 مليون 

ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م.
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عمليات التكافل

تتضمن عمليات التكافل استثمارية في صكوك وزارة المالية. تبلغ قيمة كل منهما 4.9 مليون ريال سعودي ومخصصة لخطي أعمال التكافل 
العائلي للمجموعات والتكافل العائلي لألفراد. تدفع هذه االستثمارات قسائم نصف سنوية، وتولد عوائد بنسبة 2.17٪ وتستحق في 23 

مارس 2025م.

عمليات المساهمين

تشمل عمليات المساهمين استثمارات مختلفة في الهيئة العامة للطيران المدني، بنك البالد، تصنيع ووزارة المالية بالريال السعودي منسوبة 
بالكامل للمساهمين.

صكوك الهيئة العامة للطيران المدني

تتعلق صكوك الهيئة العامة للطيران المدني باستثمار رئيسي بقيمة اسمية تبلغ 50.0 مليون ريال سعودي وتدفع قسائم نصف سنوية وتولد 
عائدا بنسبة 2.5٪ وتستحق في 10 يناير 2022م. في 30 سبتمبر 2021م بلغت القيمة الدفترية لالستثمار 50.6 مليون ريال سعودي.

صكوك بنك البالد

تتعلق صكوك بنك البالد من استثمار رئيسي بقيمة اسمية 20.0 مليون ريال سعودي تدفع قسائم ربع سنوية، وتنتج عائًدا متغيًرا انخفض 
خالل الفترة من 4.8٪ في السنة المالية 2018م إلى 4.4٪ في السنة المالية 2019م إلى 2.9٪ في السنة المالية 2020م و2.8٪ كما في 

30 سبتمبر 2021م. بلغت القيمة الدفترية لهذا االستثمار 20.0 مليون ريال سعودي تستحق في 30 أغسطس 2021م.

صكوك شركة التصنيع الوطنية )تصنيع(

تتعلق صكوك شركة التصنيع الوطنية باستثمار رئيسي بقيمة اسمية 50.0 مليون ريال سعودي تدفع قسائم سنوية، وتولد عائدا بنسبة ٪4.0. 
يستحق هذا االستثمار في 10 مايو 2019م.

صكوك وزارة المالية 

تم استحواذ صكوك وزارة المالية كأربعة استثمارات مفصلة خالل السنة المالية 2019م بقيمة اسمية إجمالية 65.0 مليون ريال سعودي، 
استحوذت ساب خالل النصف األول من السنة المالية 2021م على استثمار إضافي في صكوك وزارة المالية بقيمة اسمية 20.1 مليون 

ريال سعودي.
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 وموجودات أخرى لشركة ساب للتكافل 5-2-13
ً
مصاريف مدفوعة مقدما

مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفترة (: 14-5الجدول رقم )
التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م

ألف ريال سعودي
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مطلوب من طرف ذي 
2,178-5522,178-220552-440220-440عالقة

مبالغ مدفوعة مقدماً 
4033897925492938423,20643,2102,1024392,541وأخرى

8433891,2327692931,0623,75843,7624,2804394,719اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية لشركة ساب للتكافل.

مطلوب من طرف ذي عالقة

السعودية  العربية  بي سي  أس  أتش  من شركة  مستحقة  أرصدة  وتتضمن  التكافل،  بعمليات  كليا  ذي عالقة  من طرف  المطلوبات  تتعلق 
»HSBC«. انخفض المطلوب من طرف ذي عالقة من 440 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 220 ألف ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2019م. وارتفعت إلى 552 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م وارتفع إلى 2.2 مليون ريال سعودي كما في 30 

سبتمبر 2021م. يعزى التغيير إلى مطالبات لي أرصدة مستحقة من أطراف ذي عالقة.

مبالغ مدفوعة مقدما وأخرى

تتعلق المبالغ المدفوعة مقدما وأخرى بالتأمين الطبي والدعم والمصروفات األخرى المدفوعة مقدما باإلضافة إلى سلف الموظفين والدخل 
المستحق على الودائع والذمم المدينة األخرى. ارتفعت المبالغ المدفوعة مقدما وأخرى من 792 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2018م إلى 3.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م نتيجة ارتفاع الرصيد المستحق من منتج العمرة بقيمة 2.2 مليون ريال. 
انخفضت المبالغ المدفوعة مقدما وأخرى إلى 2.1 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م نتيجة تسوية منتج العمرة، كما قابل ذلك 

دفعات مقدمة للتأمين الطبي بقيمة 900 ألف ريال سعودي.
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مستحقات ومطلوبات أخرى لشركة ساب للتكافل 5-2-14

مستحقات ومطلوبات أخرى للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفترة التسعة أشهر (: 15-5الجدول رقم )
المنتهية في 30 سبتمبر 2021م
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16,0511,41417,46526,6432,64729,29029,0883,56032,64825,6081,19426,802ذمم دائنة ومستحقات

مطلوب إلى أطراف ذات 
3,156-3,8243,156-3,2443,824-1,7003,244-1,700عالقة

5,512-5,2235,512-3,0085,223-2133,008-213ذمم دائنة لوكالء

17,9641,41419,37832,8952,64735,54238,1353,56041,69534,2761,19435,470اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية لشركة ساب للتكافل.

ذمم دائنة ومستحقات

ارتفعت  األخرى.  والمصروفات  والمرافق  المستحقة،  المهنية  واألتعاب  للعمالء  المستحقة  المطالبات  والمستحقات  الدائنة  الذمم  تشمل 
الذمم الدائنة والمستحقة من 17.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 29.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2019م نتيجة االرتفاع في المطالبات المستحقة الدفع للعمالء بقيمة 10.0 مليون ريال سعودي، كما كان ذلك مقرونا بارتفاع في رسوم 
االستشارات الضريبية بقيمة 2.0 مليون ريال سعودي خالل الفترة. استمرت الذمم الدائنة والمستحقات باالرتفاع إلى 32.6 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م نتيجة االرتفاع في المطالبات المستحقة الدفع للعمالء بقيمة 2.0 مليون ريال سعودي مقرونا االرتفاع 
في ضريبة االستقطاع مستحقة الدفع بقيمة 1.5 مليون ريال سعودي. انخفضت الذمم الدائنة ومستحقات إلى 26.8 مليون ريال سعودي 

كما في 30 سبتمبر 2021م ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى تسوية ضريبة االستقطاع مستحقة الدفع بقيمة 3.1 مليون ريال سعودي.

مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

تتعلق المطلوبات إلى أطراف ذات عالقة بالمبالغ المستحقة للبنك السعودي البريطاني ووكالة ساب للتأمين المحدودة »سيال«. ارتفعت 
المطلوبات إلى أطراف ذات عالقة من 1.7مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 3.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 

2019م نتيجة االنخفاض في التسويات.

ارتفعت المطلوبات إلى أطراف ذات عالقة من 3.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 3.8 مليون ريال سعودي كما في 
2020م. وانخفضت إلى 3.2 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م نتيجة االنخفاض في التسويات.

ذمم دائنة لوكالء

تتكون الذمم الدائنة للوكالء من عمولة مستحقة للوكالء والوسطاء لألقساط المباعة من خالل القنوات غير المباشرة. ارتفع رصيد الذمم 
الدائنة للوكالء من 213 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 3.0 مليون ريال سعودي. واستمرت في االرتفاع إلى 5.2 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م تماشًيا مع االرتفاع في النسبة المئوية إلجمالي أقساط التأمين المكتتبة من القنوات غير المباشرة 
من 68.4٪ في السنة المالية 2018م إلى 97.8٪ في السنة المالية 2020م. استمر رصيد الذمم الدائنة للوكالء في االرتفاع إلى 5.5 مليون 

ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م تماشيا مع ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة وتكاليف استحواذ أقساط التأمين.
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مخصص الزكاة وضريبة الدخل لشركة ساب للتكافل 5-2-15

الحركة في مخصص الزكاة وضريبة الدخل للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفترة (: 16-5الجدول رقم )
التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م

آالف الرياالت السعودية
كما في 31 ديسمبر 

2018م
)المراجعة(

كما في 31 ديسمبر 
2019م

)المراجعة(

كما في 31 ديسمبر 
2020م

)المراجعة(

كما في 30 سبتمبر 
2021م

)غير المراجعة(

4,4526,0175,7784,991في بداية السنة

6,0175,7784,7644,446المحمل خالل السنة

--)59(-تعديل السنة السابقة

)5,393()5,551()5,958()4,452(المدفوعات خالل السنة

6,0175,7784,9914,044في نهاية السنة
المصدر: القوائم المالية لشركة ساب للتكافل.

خالل الربع المنتهي في 31 مارس 2015م، أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الشهادات الضريبية النهائية للسنوات من 2008م إلى 
2010م.

في 27 نوفمبر 2018م، أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الربط الضريبي / الزكوي للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2011م 
إلى 2014م. وقدمت شركة ساب للتكافل اعتراًضا على ربط هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. رفضت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 
االعتراض وقدمت شركة ساب للتكافل استئناًفا أمام األمانة العامة للجان الضريبية )»األمانة«(. قدمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 
وجهات نظرها إلى األمانة حيث قبلت مطالبة شركة ساب للتكافل بشأن تكلفة اكتتاب وثائق تكافل مؤجلة. وتم رفض االدعاءات األخرى. 
قدمت شركة ساب للتكافل ادعاًء مقاباًل على هذا الرفض. ال يزال االستئناف معلًقا أمام األمانة، ولم تحدد األمانة جلسة استماع بعد. تعتقد 
اإلدارة أن موقف شركة ساب للتكافل قوًيا في االستئناف المقدم ألنه يتعلق بشكل أساسي بمسائل تم البت فيها بالفعل لصالح شركة ساب 

للتكافل في استئنافات سابقة تتعلق بربوط سابقة )10/20/2007(.

في سنة 2019م، أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ربًطا ضريًبا / زكوًيا للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. وقدمت شركة ساب 
للتكافل اعتراًضا على ربط هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. درست هيئة الزكاة والضريبة والجمارك االدعاء وأصدرت ربًطا معدالً في 
أبريل 2020م. وقبلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بموجب الربط المعدل، وجهة نظر شركة ساب للتكافل في ما يتعلق بأمور ضريبة 
االستقطاع. أما في ما يتعلق بأمور الزكاة األخرى، حيث بلغ صافي تأثير الزكاة حوالي 900 ألف ريال سعودي، قامت شركة ساب للتكافل 

برفع استئناف أمام األمانة. تعتقد اإلدارة اعتقاًدا راسًخا أن موقف شركة ساب للتكافل قوًيا في ما يتعلق باالستئناف المذكور. 

في سنة 2020م، أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الربوط النهائية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2015م إلى 2017م. وبالنظر 
إلى األهمية النسبية للربوط، قامت شركة ساب للتكافل بتسوية مطلوبات الزكاة اإلضافية لسنتي 2015م و2016م »قيد االعتراض« وقدمت 
اعتراًضا على ربط سنة 2017م. كان التزام الزكاة اإلضافي لسنة 2017م بمبلغ 1.9 مليون ريال سعودي. خالل شهر أبريل 2021م، أصدرت 
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ربًطا معدالً لسنة 2017م، إذ قبلت فيه جزئًيا االستئناف المقدم من شركة ساب للتكافل لتخفيض التزام 
الزكاة اإلضافي إلى 259.0 مليون ريال سعودي. تجري شركة ساب للتكافل تقييًما حول تسوية التزام الزكاة اإلضافي أو تقديم استئناف 

أمام األمانة. 

بدأت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تد قيق اإلقرارات الضريبية / الزكوية للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2019م و2020م. وال تزال 
التقييمات المتعلقة بتلك السنوات المالية في انتظار. 

عالوة على ذلك، خالل الربع المنتهي في 31 مارس 2020م، أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ربًطا بناًء على المراجعة الضريبية 
التي تم إجراؤها في ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة. إذ قررت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بموجب الربط المذكور، تطبيق ضريبة 
القيمة المضافة بنسبة 5٪ على رسوم حامل خطة التكافل في وثائق التأمين على الحياة المقدمة من شركة ساب للتكافل في قطاع التكافل 
العائلي لألفراد اعتباًرا من 1 يناير 2018م حتى 30 سبتمبر 2020م إلى جانب غرامات التأخر في السداد بمجموع مبلغ 1.68 مليون ريال 
سعودي. خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م، استخدمت شركة ساب للتكافل برنامج مبادرة هيئة الزكاة ودفعت مبلغ 
ضريبة القيمة المضافة األساسي البالغ 970 ألف ريال سعودي تحت االحتجاج. عند الدفع، تنازلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن 

غرامات السداد المتأخر والبالغة 710 ألف ريال سعودي. 

رداً على ذلك، في 18 سبتمبر 2020م، قدمت شركة ساب للتكافل خطاب اعتراض عبر بوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، لالعتراض 
على فواتير سداد الصادرة. بالتوازي مع هذا الخطاب، سددت شركة ساب للتكافل الدفعة قيد االعتراض لتسوية جميع الفواتير الصادرة 
من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. تم استالم رًدا بتاريخ 13 يوليو 2020م برفض هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لالعتراض الوارد 
في على خطاب االعتراض. في 10 أغسطس 2020م، قدمت شركة ساب للتكافل استئناًفا إلى األمانة العامة للجان الضريبية. تم تحديد 
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موعد لجلسة استماع في 24 مايو 2021م مع لجنة تسوية المنازعات والمخالفات الضريبية التابعة لـألمانة العامة للجان الضريبة حيث 
فقدت شركة ساب للتكافل استئنافها إللغاء التقييم. لم يُعرف بعد سبب اتخاذ القرار لصالح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ويجب مشاركة 
المخالفات  )أي لجنة استئناف  الثاني من  المستوى  للتكافل  القرار، ستستأنف شركة ساب  بعد استالم  والقرار قريًبا.  محضر االجتماع 

الضريبية والنزاعات( في غضون الجدول الزمني وقد تنظر أيًضا في استكشاف خيار الدخول في مناقشة حل النزاعات البديلة.

المطالبات لشركة ساب للتكافل 5-2-16

المنتهية في 30 (: 17-5الجدول رقم ) أشهر  التسعة  المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفترة  المالية  للسنوات  المطالبات 
سبتمبر 2021م

ألف ريال سعودي
كما في 31 ديسمبر 

2018م
)المراجعة(

كما في 31 ديسمبر 
2019م

)المراجعة(

كما في 31 ديسمبر 
2020م

)المراجعة(

كما في 30 سبتمبر 
2021م

)غير المراجعة(

مطالبات تكافل عائلي قائمة

18,98817,72532,25427,230احتياطيات المطالبات القائمة 

20,33721,76726,82442,545احتياطيات متكبدة وغير مبلغ عنها واحتياطيات أخرى

مطالبات تكافل عام قائمة

27,30216,66924,37445,015احتياطيات المطالبات القائمة 

4,5596,1299,55916,470احتياطيات متكبدة وغير مبلغ عنها واحتياطيات أخرى

71,18662,29093,011131,260مجموع المطالبات القائمة
المصدر: القوائم المالية لشركة ساب للتكافل.

مطالبات تكافل عائلي قائمة

احتياطات المطالبات القائمة

تتعلق احتياطات المطالبات القائمة للتكافل العائلي بالتكافل العائلي للمجموعات والتكافل العائلي لألفراد. انخفضت احتياطات المطالبات 
التكافل القائمة من 19.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 17.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م نتيجة 
تسوية مطالبة بقيمة 3.0 مليون ريال سعودي كانت قائمة خالل الفترة ذاتها. ارتفعت احتياطات المطالبات القائمة إلى 32.3 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م نتيجة االرتفاع في مطالبات الوفاة المستحقة المتعلقة بالتكافل العائلي للمجموعات واألفراد وحوادث 
العجز المستحقة المتعلقة بالتكافل العائلي للمجموعات. انخفضت احتياطات المطالبات القائمة إلى 27.2 مليون ريال سعودي كما في 30 

سبتمبر 2021م نتيجة انخفاض مطالبات الوفاة المستحقة.

احتياطيات متكبدة وغير مبلغ عنها واحتياطيات أخرى

بيان  لتاريخ  اإلبالغ عنها الحًقا  المتوقع  التي من  للمطالبات  بتقدير  المبلغ عنها واالحتياطات األخرى  المتكبدة وغير  تتعلق االحتياطات 
المركز المالي، والتي وقع في ها الحدث المؤمن عليه قبل تاريخ بيان المركز المالي. األسلوب األساسي المتبع من قبل شركة ساب للتكافل 
في تقدير تكلفة المطالبات المبلغ عنها والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، هو استخدام تسويات المطالبات السابقة للتنبؤ بتسويات 

المطالبات المستقبلية.

مطالبات تكافل عام قائمة

احتياطات المطالبات القائمة

انخفضت احتياطات المطالبات القائمة المتعلقة بالتكافل العام من 27.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 16.7 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م نتيجة انخفاض مطالبات الحريق بقيمة 12.5 مليون ريال سعودي، قابلها االرتفاع في مطالبات 
األضرار بقيمة 1.4 مليون ريال سعودي. ارتفعت احتياطات المطالبات القائمة إلى 24.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م 
نتيجة االرتفاع في مطالبات الحريق واالختالس النقدي بقيمة 7.2 مليون ريال سعودي. ارتفعت احتياطات المطالبات القائمة إلى 45.0 

مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م نتيجة حريق شركة العليان للخدمات الغذائية بقيمة 36.9 مليون ريال سعودي.
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احتياطيات متكبدة وغير مبلغ عنها واحتياطيات أخرى

بيان  لتاريخ  اإلبالغ عنها الحًقا  المتوقع  التي من  للمطالبات  بتقدير  المبلغ عنها واالحتياطات األخرى  المتكبدة وغير  تتعلق االحتياطات 
المركز المالي، والتي وقع في ها الحدث المؤمن عليه قبل تاريخ بيان المركز المالي. األسلوب األساسي المتبع من قبل شركة ساب للتكافل 
في تقدير تكلفة المطالبات المبلغ عنها والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، هو استخدام تسويات المطالبات السابقة للتنبؤ بتسويات 

المطالبات المستقبلية.

احتياطي أنشطة التكافل لشركة ساب للتكافل 5-2-17

الحركة في احتياطي أنشطة التكافل للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفترة التسعة (: 18-5الجدول رقم )
أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م

آالف الرياالت السعودية
كما في 31 ديسمبر 

2018م
)المراجعة(

كما في 31 ديسمبر 
2019م

)المراجعة(

كما في 31 ديسمبر 
2020م

)المراجعة(

كما في 30 سبتمبر 
2021م

)غير المراجعة(

381,038352,115376,834406,636الرصيد كما في بداية السنة

16,37811,831)4,610()17,983(التغيرات في االحتياطي خالل السنة

)14,027()16,796()16,174()15,003(تكاليف حاملي خطط التكافل

4,06445,50330,22049,950صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات

352,115376,834406,636454,390الرصيد كما في نهاية السنة
المصدر: القوائم المالية لشركة ساب للتكافل.

احتياطي أنشطة التكافل

تتعلق الحركة في احتياطي أنشطة التكافل بمنتج االدخار لألفراد. يتم احتساب االحتياطي على أساس قيمة وحدات الصندوق لكل عقد 
فردي في تاريخ التقييم، باإلضافة إلى المخصصات الفنية لتغطية عناصر الحماية. على هذا النحو، تغطي استثمارات عمليات التكافل التي 
تحتفظ ب 100٪ منها شركة ساب للتكافل من احتياطي أنشطة التكافل. تتم زيادة الحركة طوال الفترة التاريخية من خالل المساهمات 
المكتتبة في إطار خط أعمال التكافل العائلي لألفراد، وتخفيضها من خالل عمليات اإلعادة واستحقاق الوثائق، وتخضع للتغيير في القيمة 
العادلة لصناديق االستثمار األساسية وتخفيضها بواسطة رسوم حاملي وثائق التكافل التي تخصمها شركة ساب للتكافل من حاملي وثائق 

التأمين مقابل أنشطة مختلفة كاالستحواذ، معدل الوفيات، إدارة السياسة، الخدمات، زيادة الرصيد وغيرها. 
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تحليل المالءة المالية لشركة ساب للتكافل 5-2-18

تحليل المالءة المالية كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م و30 سبتمبر 2021م(: 19-5الجدول رقم )

آالف الرياالت السعودية
كما في 31 

ديسمبر 2018م
)المراجعة(

كما في 31 
ديسمبر 2019م

)المراجعة(

كما في 31 
ديسمبر 2020م

)المراجعة(

كما في 30 سبتمبر 
2021م

)غير المراجعة(

الموجودات المسموح بها

54,12943,46984,31296,711حاملي وثائق التكافل )العام والصحي(
126,48894,539161,946119,991حاملي وثائق التكافل )الحماية واالدخار(
304,037350,459328,999299,574الموجودات المسموح بها - المساهمين

----الموجودات األخرى المسموح بها بتغطية الحد األدنى المطلوب للهامش

484,654488,467575,257516,276إجمالي الموجودات المسموح بها

المطلوبات 

52,20349,449100,57299,818مطلوبات حاملي وثائق التكافل )العام والصحي(
429,043488,614538,321574,846مطلوبات حاملي وثائق التكافل )الحماية واالدخار(

10,95734,85744,819236مطلوبات - المساهمين
ناقص: المطلوبات المسموح استثناءها في تغطية الحد األدنى المطلوب 

)454,390()406,636()376,834()309,743(للهامش

182,460196,086277,076220,510مجموع المطلوبات

صافي الموجودات المسموح بها 
صافي الموجودات المسموح بها لحاملي وثائق التكافل )العام والصحي( 

)3,107()16,260()5,980(1,926قبل التعديل

صافي الموجودات المسموح بها لحاملي وثائق التكافل )الحماية واالدخار( 
)454,855()376,375()394,075()302,555(قبل التعديل

293,080315,602284,180299,338صافي الموجودات المسموح بها - المساهمين قبل التعديل
309,743376,834406,636454,390تعديالت , اإلضافات واالستثناءات المسموح بها

302,194292,381298,181295,766إجمالي صافي الموجودات المسموح بها

2,0363,1205,29219,221الهامش المطلوب للتكافل )العام والصحي(
32,16140,19144,50540,290الهامش المطلوب للتكافل )الحماية واالدخار(

34,19743,31149,79759,511إجمالي الهامش المطلوب

100,000100,000100,000100,000الحد األدنى لرأس المال

100,000100,000100,000100,000إجمالي الحد األدنى للهامش المطلوب

الفائض )الناقص( لصافي الموجودات المسموح بها على الحد األدنى 
202,194192,381198,181195,766للهامش المطلوب

مؤشرات األداء الرئيسية 

195٪198٪192٪202٪نسبة الفائض
المصدر: القوائم المالية لشركة ساب للتكافل.

حافظت شركة ساب للتكافل على زيادة في صافي الموجودات المسموح بها فوق الحد األدنى المطلوب من هامش المالءة المالية طوال 
الفترة التاريخية.

إجمالي صافي الموجودات المسموح بها لشركة ساب للتكافل يزيد عن الحد األدنى لهامش المالءة المالية المطلوب طوال الفترة التاريخية. 
انخفض الفائض من 202.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 192.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، 
يعود ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة في إجمالي المطلوبات )+13.6 مليون ريال سعودي( قابلتها الزيادة في إجمالي الموجودات بمقدار 

)+3.8 مليون ريال سعودي(. 

ارتفع فائض صافي الموجودات المسموح بها إلى 198.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، تماشياً مع الزيادة في عمليات 
حاملي الوثائق )العامة والحماية( خالل السنة المالية 2020م. 
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انخفض فائض صافي الموجودات المسموح بها من 198.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 195.8 مليون ريال سعودي 
البنوك  لدى  للتكافل حافظت على مستوى مرتفع لألرصدة مثل األرصدة  الشركة ساب  أن  بالذكر  الجدير  كما في 30 سبتمبر 2021م. 

والمرابحة والودائع قصيرة األجل ذات العائد المنخفض نسبًيا.

قائمة التدفقات النقدية لشركة ساب للتكافل 5-2-19

آالف الرياالت السعودية
كما في 31 ديسمبر 

2018م
)المراجعة(

كما في 31 ديسمبر 
2019م

)المراجعة(

كما في 31 ديسمبر 
2020م

)المراجعة(

كما في 30 سبتمبر 
2021م

)غير المراجعة(

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

7,098)26,538()19,098(1,056صافي الدخل / )الخسارة( قبل التوزيع والزكاة والضريبة

610869763570إطفاء

8371678استهالك

)3,135()4,017()3,826()4,237(دخل من الصكوك

344030-إطفاء العالوة من صكوك

)4()5(--إطفاء الخصم من الصكوك

عكس االنخفاض في قيمة / )نفقات االنخفاض في قيمة( 
865139)2,054(504المساهمات وذمم إعادة التكافل المدينة

8851,2061,4571,414مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين

6,120)27,368()22,798(1,099إجمالي التعديالت للبنود الغير نقدية

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)7,491()18,854()11,702(1,342مساهمات وذمم إعادة تكافل مدينة، بالصافي 

24,887)54,068()66,277(-ودائع قصيرة األجل

9,238)14,581()3,977(3,833حصة معيدي التكافل من مساهمات التكافل غير المكتسبة 

)35,347()26,350(8,35210,086حصة معيدي التكافل من المطالبات القائمة

1,448)1,962()966()195(تكاليف اكتتاب وثائق تكافل مؤجلة

)47,954()29,752()31,105(28,922موجودات مالية متاحة للبيع

)957()2,700(506170مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

)6,225(66823,9046,153مستحقات ومطلوبات أخرى

)12,309(9,9849,150)2,694(أرصدة معيدي التكافل الدائنة 

)12,403(6,13818,580)4,824(مساهمات غير مكتسبة 

)1,562(2,812)380()265(عمولة معيدي التكافل غير المكتسبة

30,72138,249)8,896()12,343(إجمالي المطالبات القائمة

)6,086(2,8982,947)2,540(احتياطي المخاطر السارية

)7,039(1,2688911,137احتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات

24,71929,80247,754)28,922(احتياطي أنشطة تكافل 

)9,677()74,333()67,311()7,991(أجمالي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

)681()1,411()857()3,098(منافع نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

)5,393()5,551()5,958()4,452(زكاة وضريبة دخل مدفوعة

)15,751()81,295()74,126()15,541(صافي النقد )المستخدم في( / من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

)20,076(-17,00050,000استحقاق موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

20,000-)75,209(-شراء استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
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آالف الرياالت السعودية
كما في 31 ديسمبر 

2018م
)المراجعة(

كما في 31 ديسمبر 
2019م

)المراجعة(

كما في 31 ديسمبر 
2020م

)المراجعة(

كما في 30 سبتمبر 
2021م

)غير المراجعة(

4,2023,5283,1003,304دخل مستلم من الصكوك

-)576()1,226()741(شراء موجودات غير ملموسة

2,5243,228)22,907(20,461صافي النقد )المستخدم في( / من األنشطة االستثمارية

)12,523()78,771()97,033(4,920صافي التغير في النقد وما يماثله

239,099244,019146,98668,215نقد وما يماثله في بداية السنة

244,019146,98668,21555,692نقد وما يماثله في نهاية السنة

معلومات تكميلية غير نقدية:

4,06445,50330,22049,950صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع في 

199)50(0649أسهم حقوق الملكية المحلية

المصدر: القوائم المالية لشركة ساب للتكافل.

صافي النقد )المستخدم في( / من األنشطة التشغيلية

يمثل صافي النقد )المستخدم في( / من األنشطة التشغيلية التغيير في رأس المال العامل لـشركة ساب للتكافل خالل الفترات التاريخية.

خالل السنة المالية 2018م، بلغ صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية 15.5 مليون ريال سعودي ويعود ذلك بشكل أساسي إلى 
تسوية المطالبات، مقرونا بدفعات نهاية خدمات الموظفين وضريبة الدخل المدفوعة خالل العام. خالل السنتين الماليتين 2019م و2020م، 
بلغ صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية 74.1 مليون ريال سعودي و81.3 مليون ريال سعودي على التوالي نتيجة االرتفاع في 

الودائع قصيرة األجل.

خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م، بلغ صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 15.8 مليون ريال سعودي نتيجة 
استحقاق الودائع قصيرة األجل، كما قابل ذلك االرتفاع في المساهمات مستحقة القبض وتسويات أرصدة مستحقة لشركات إعادة التكافل.

صافي النقد )المستخدم في( / من األنشطة االستثمارية

يتعلق التغيير في صافي النقد )المستخدم في( / من األنشطة االستثمارية بشكل رئيسي بشراء أو استرداد االستثمارات والدخل المستلم 
من الصكوك وشراء األصول غير الملموسة.

خالل السنة المالية 2018م، بلغ صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية 20.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م ويعود ذلك 
بشكل أساسي إلى استحقاق األصول المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق )شركة مرافق الكهرباء والمياه لصكوك الجبيل وينبع وصكوك 

البنك السعودي الهولندي(.

خالل السنة المالية 2019م، بلغ صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار 22.9 مليون ريال سعودي نتيجة شراء أصول محتفظ بها 
حتى تاريخ االستحقاق بقيمة 75.2 مليون ريال سعودي، كما قابل ذلك استحقاق أصول محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق بقيمة 50.0 

مليون ريال سعودي.

خالل السنة المالية 2020م، تعلق صافي النقد من األنشطة االستثمارية بشكل أساسي من الدخل من الصكوك، وبلغ صافي النقد المستخدم 
في أنشطة االستثمار 2.5 مليون ريال سعودي.

خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م، تعلق صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية بشكل أساسي من استحقاق 
األصول المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق، وبلغ صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار 3.2 مليون ريال سعودي.
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6  
المعلومات القانونية

إقرارات أعضاء مجلس إدارة شركة والء للتأمين 6-1

يقر أعضاء مجلس إدارة شركة والء للتأمين بما يلي:

أن صفقة االندماج ال تخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة العربية السعودية. . 1
ال يخل اإلصدار بأي من العقود أو االتفاقيات التي تكون شركة والء للتأمين طرفاً فيها.. 2
أن هذا القسم يتضمن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بمستندات صفقة االندماج التي يجب على مساهمي . 3

شركة والء للتأمين أخذها بعين االعتبار للتصويت بشكل مبني على دراية وإدراك.
أنه ال توجد معلومات قانونية جوهرية أخرى في هذا القسم تؤدي إزالتها إلى أن تصبح البيانات األخرى ُمضللة.. 4

يرى أعضاء مجلس إدارة شركة والء للتأمين أن صفقة االندماج موضوع هذا التعميم هي عادلة ومعقولة، وذلك بعد بذل العناية المهنية 
الالزمة كما يرونه مناسباً في ظل الظروف السائدة وبمساعدة مستشاريهم وبعد األخذ بعين االعتبار وضع السوق بتاريخ نشر هذا التعميم 
وفرص النمو المستقبلية للشركة الدامجة والمنافع المتوقعة من صفقة االندماج وأيضاً بعد األخذ برأي شركة الجزيرة لألسواق المالية 
)»الجزيرة كابيتال«( بتاريخ 1443/07/23هـ )الموافق 2022/02/24م( )مرفق نسخة منه كملحق رقم )3( لهذا التعميم( بما مفاده أنه ووفقاً 
لالفتراضات الموّضحة في هذا الرأي نفسه، إن معامل المبادلة المتفق عليه بموجب اتفاقية االندماج هو عادل من وجهة نظر مالية. وكما 
يرى أعضاء مجلس إدارة شركة والء للتأمين أن صفقة االندماج تصب في مصلحة شركة والء للتأمين ومساهميها، وبالتالي يوصون باإلجماع 
مساهمي شركة والء للتأمين بالمصادقة على قرار صفقة االندماج. كما تجدر اإلشارة أن جميع أعضاء مجلس إدارة شركة والء للتأمين 
المساهمين الذي سيقومون بالتصويت خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة والء للتأمين سيصادقون على صفقة االندماج، إنما 
تجدر اإلشارة إلى أن أعضاء مجلس إدارة شركة والء للتأمين لم يأخذوا بعين االعتبار األهداف االستثمارية الفردية أو الظروف الخاصة 
بكل مساهم على حدة، ونظراً الختالف األوضاع والظروف الخاصة بكل مساهم، يؤكد أعضاء مجلس إدارة شركة والء للتأمين على ضرورة 
قيام مساهمي شركة والء للتأمين بالحصول على استشارة مهنية مستقلة من مستشار مالي مرخص له من هيئة السوق المالية في حال وجود 
شك حول مسألة ما تتعلق بصفقة االندماج، كما يجب على المساهمين االعتماد على مراجعتهم الخاصة بصفقة االندماج للتأكد من مدى 

مالءة صفقة االندماج نظراً للمعلومات المبينة في هذا التعميم واألوضاع المالية الخاصة بهم. 

الهيكل القانوني لصفقة االندماج 6-2

سيتم تنفيذ صفقة االندماج وفقاً للمواد )191( و)192( و)193( من نظام الشركات والفقرة الفرعية )1( من الفقرة )أ( من المادة )49( من 
الئحة االندماج واالستحواذ. وبعد استيفاء الشروط المسبقة التي تم ذكرها في اتفاقية االندماج والملخصة في القسم رقم 6-4-4 من هذا 
التعميم وإتمام صفقة االندماج وفقاً للجدول المبين في قسم )»التواريخ المهمة والمراحل األساسية لصفقة االندماج«(، ستنتقل جميع 
موجودات شركة ساب للتكافل والتزاماتها إلى شركة والء للتأمين وذلك مقابل قيام شركة والء للتأمين بإصدار األسهم الجديدة لمساهمي 

شركة ساب للتكافل المقيدين في سجل المساهمين بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ قرار صفقة االندماج.

بعد نفاذ قرار صفقة االندماج )أي انقضاء فترة اعتراض الدائنين على صفقة االندماج التي ستستمر لمدة )30( يوماً من تاريخ نشر قرارات 
الجمعية العامة غير العادية بالمصادقة على صفقة االندماج أو تسوية جميع اعتراضات الدائنين على صفقة االندماج )أيهما يأتي الحقاً( 
وذلك وفقاً ألحكام المادة )193( من نظام الشركات(، ستستمر شركة والء للتأمين بالوجود، أما شركة ساب للتكافل، فستنقضي وسيتم إلغاء 

جميع أسهمها وشطب سجلها التجاري لدى وزارة التجارة وفقاً للمواد )191( و )192( و )193( من نظام الشركات. 

نتيجة لصفقة االندماج سيحصل مساهمي شركة ساب للتكافل على عدد )0.6005476176470590( سهم في شركة والء للتأمين مقابل 
كل سهم يملكونه في شركة ساب للتكافل، أي ستقوم شركة والء للتأمين بإصدار )20,418,619( سهم عادي جديد لمساهمي شركة ساب 
وأربعين مليون  للتأمين من )646,397,060( ستمائة وستة  زيادة رأس مال شركة والء  الجديدة من خالل  للتكافل. ستصدر هذه األسهم 
وثالثمائة وسبعة وتسعين ألف وستون ريال سعودي إلى )850,583,250( ثمانمائة وخمسون مليون وخمسمائة وثالثة وثمانون ألف ومائتين 
وخمسون ريال سعودي من خالل زيادة عدد األسهم المصدرة لشركة والء للتأمين من )64,639,706( أربعة وستون مليون وستمائة وتسعة 

وثالثين ألف وسبعمائة وستة سهم إلى )85,058,325( خمسة وثمانون مليون وثمانية وخمسون ألف وثالثمائة وخمسة وعشرون سهم. 
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أسمائها  باستخدام  الشركتين  كال  أنه ستستمر  إلى  اإلشارة  مع  االندماج،  لصفقة  القانوني  الهيكل  عن  مبّسط  ملخص  يلي  فيما  نوضح 
وعالمتها التجارية خالل فترة تنفيذ صفقة االندماج:

قبل إمتام صفقة االندماج

مساهمي شركة ساب للتكافل

٪١٠٠٪١٠٠

مساهمي شركة والء للتأمني 
مساهمي شركة
ساب للتكافل

مساهمي شركة
والء للتأمني

بعد إمتام صفقة االندماج

ستنقضي*

*بعد شطب السجل التجاري لشركة ساب للتكافل

(الشركة الدامجة)

٪٧٥٫٩٩٪٢٤٫٠١

الموافقات الالزمة إلتمام صفقة االندماج 6-3

الموافقات الحكومية 6-3-1
تتطلب صفقة االندماج الحصول على عدد من الموافقات الحكومية، وهي على النحو التالي:

الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على التركز االقتصادي الناتج عن صفقة االندماج. وقد تم الحصول على  	
عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة بتاريخ 1443/08/18هـ )الموافق 2022/03/21م(.

الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي على صفقة االندماج وزيادة رأس مال شركة والء للتأمين. وقد تم الحصول  	
على موافقة البنك المركزي السعودي بتاريخ 1444/01/02هـ )الموافق 2022/07/31م(.

الحصول على موافقة السوق المالية السعودية على إدراج األسهم الصادرة لصالح مساهمي شركة ساب للتكافل تبعاً لعملية  	
زيادة رأسمال شركة والء للتأمين. وقد تم الحصول على موافقة السوق المالية السعودية بتاريخ 1444/01/11هـ )الموافق 

2022/08/09م(.
الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس مال شركة والء للتأمين ونشر مستند العرض. وقد تم  	

الحصول على موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 1444/01/12هـ )الموافق 2022/08/10م(.
الحصول على موافقة هيئة السوق المالية لدعوة الجمعية العامة غير العادية لكل من شركة والء للتأمين وشركة ساب  	

للتكافل - كل على حدى - والخاصة بصفقة االندماج. 

موافقة الجمعية العامة غير العادية 6-3-2
إحدى شروط إتمام صفقة االندماج تتمثل في الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية بأكثرية ال تقل عن ثالثة أرباع األسهم 

الممثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لكٍل من شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل، وذلك على القرارات التالية:

موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة والء للتأمين على صفقة االندماج والقرارات األخرى ذات الصلة، وهي التصويت . 1
على زيادة رأس المال وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية االندماج )والتي تم تفصيلها في القسم رقم 6-4 من هذا التعميم(، 
والموافقة على التعديالت المقترحة على النظام األساسي لشركة والء للتأمين الخاصة بصفقة االندماج )المفصلة في 
الملحق رقم 5 من هذا التعميم(، والموافقة على تفويض مجلس إدارة شركة والء للتأمين أو أي شخص مفوض له من قبل 
مجلس إدارة شركة والء للتأمين بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريا لتنفيذ أي من القرارات المذكورة 

التي تخص صفقة االندماج. 
موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة ساب للتكافل على صفقة االندماج والقرارات األخرى ذات الصلة، وهي التصويت . 2

على العرض المقدم من شركة والء للتأمين وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية االندماج )والتي تم تفصيلها في القسم 
رقم 6-4 من هذا التعميم(، وتفويض مجلس إدارة شركة ساب للتكافل، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس إدارة شركة 

ساب للتكافل، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريا لتنفيذ أي من القرارات المتعلقة بصفقة االندماج. 
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ستقوم شركة والء للتأمين بالتقدم لهيئة السوق المالية بطلب لدعوة الجمعية العامة غير العادية بعد نشر هذا التعميم، وبعد الحصول على 
موافقة هيئة السوق المالية على انعقاد الجمعية العامة غير العادية، ستقوم شركة والء للتأمين بنشر الدعوة الجتماع الجمعية والتي يجب 

أن تعقد بعد )21( يوم على األقل من تاريخ نشر الدعوة. 

يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة والء للتأمين صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون على األقل نصف رأس مال شركة والء 
للتأمين. فإذا لم يكتمل هذا النصاب في االجتماع األول، سيتم عقد االجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية بعد ساعة واحدة من انتهاء 
المدة المحددة النعقاد االجتماع األول، بشرط أن تكون الدعوة لعقد االجتماع األول قد تضمنت ما يفيد عن إمكانية عقد اجتماع ثاٍن بعد 
ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول في حال لم يكتمل النصاب. ويكون االجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية 
صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون على األقل ربع رأس مال شركة والء للتأمين. وفي حال لم يكتمل النصاب الالزم في االجتماع الثاني، 
ستقدم شركة والء للتأمين طلب إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها لعقد اجتماع ثالث للجمعية العامة غير العادية بعد مدة ال 

تقل عن )21( يوم من تاريخ نشر الدعوة السابقة. وسيكون االجتماع الثالث صحيحاً أياًّ كان عدد األسهم الممثلة فيه. 

يحق لجميع المساهمين المقيدين بسجل مساهمي شركة والء للتأمين بنهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة 
والتصويت على بنود جدول األعمال، أو أن يُوّكل  بصفقة االندماج حضور الجمعية. سيكون بإمكان أي مساهم الحضور بنفسه شخصياً 
شخصاً آخر للحضور والتصويت نيابًة عنه وفقاً لإلجراءات ذات العالقة، سواء كان هذا الشخص مساهماً في شركة والء للتأمين أو غير 
ذلك، وشرط أال يكون هذا الشخص من أعضاء مجلس إدارة شركة والء للتأمين أو أي من موظفي شركة والء للتأمين. يجب أن يكون التوكيل 
خّطي وموّقع عليه من قبل المساهم المفّوض ومصّدقاً من الغرفة التجارية أو من أحد األشخاص المرخص لهم من هيئة السوق المالية 
أو كتابة العدل أو األشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. يتوجب على الوكيل إبراز أصل التوكيل المصادق عليه عند حضوره يوم انعقاد 
الجمعية العامة غير العادية، إضافًة إلى أصل الهوية الوطنية أو جواز السفر أو هوية مقيم. كما سيتمكن المساهمين من التصويت عن بعد 
)إلكترونياً( على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االندماج. سيكون التصويت اإللكتروني متاحاً قبل )3( أيام 
من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية على األقل، وسيتم تحديد التواريخ التي سيتاح فيها التصويت اإللكتروني ضمن الدعوة النعقاد 

الجمعية العامة غير العادية.

ستتم الموافقة على قرار صفقة االندماج خالل الجمعية العامة غير العادية لشركة والء للتأمين إذا صدر قرار الموافقة بأغلبية ثالث أرباع 
األسهم الممثلة في االجتماع )سواء باألصالة أو بالوكالة(، كما أنه ال يحق للمساهم الذي يملك أسهماً في كل من شركة والء للتأمين وشركة 
العادية إلحدى الشركتين. تحسب األصوات في  العامة غير  للتكافل التصويت على قرارات صفقة االندماج إال من خالل الجمعية  ساب 
الجمعيات العامة غير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم، والمساهم الذي ال يحضر الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة 

االندماج سواء شخصياً أو عن طريق وكيل أو الكترونياً سيخسر حقه في التصويت على قرارات الجمعية.

يستطيع المساهمين الراغبين بالتصويت إلكترونياً القيام بذلك عبر موقع )»تداوالتي«( وهي خدمة مقدمة من السوق المالية السعودية، 
على أن يكون المساهمين قد قاموا بالتسجيل في خدمة )»تداوالتي«( علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات )»تداوالتي«( متاح مجاناً 

.https://login.tadawulaty.com.sa/ir/user/login.xhtml?lang=ar :لجميع المساهمين. وللمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الرابط التالي

فترة اعتراض الدائنين 6-3-3
استنادا ألحكام المادة )193( من نظام الشركات، فإنه يحق لدائني شركة ساب للتكافل االعتراض على صفقة االندماج خالل فترة اعتراض 
الدائنين التي تمتد لمدة )30( يوم من تاريخ نشر قرارات الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على صفقة االندماج. بناًء عليه، وبعد موافقة 
الجمعية العامة غير العادية لكال الشركتين على صفقة االندماج، ستقوم كل من شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل بنشر قرارات 
الجمعية العامة غير العادية، وسيشير هذا اإلعالن إلى حق دائني شركة ساب للتكافل االعتراض على صفقة االندماج من خالل إرسال 
خطاب مسّجل إلى المقر الرئيسي لشركة ساب للتكافل وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ نشر نتائج الجمعية العامة غير العادية الخاصة 

بصفقة االندماج. 

سيكون قرار صفقة االندماج نافذاً بعد انقضاء )30( يوماً من اإلعالن عنه وذلك في حال عدم وجود أي اعتراض قائم من أي من دائني 
شركة ساب للتكافل على صفقة االندماج. وفي حال تقدم أي من الدائنين باعتراضاتهم خالل المدة المشار إليها أعاله، فسيتم إيقاف صفقة 
االندماج إلى أن يتنازل الدائن عن معارضته أو إلى أن تقوم شركة ساب للتكافل بالوفاء بالدين إذا كان حاالً، أو قيام شركة والء للتأمين أو 

شركة ساب للتكافل بتقديم ضمان كاٍف للوفاء به إن كان آجاًل. 
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جميع العقود واالتفاقيات الخاصة بصفقة االندماج  6-4

)الموافق  1443/07/23هـ  بتاريخ  اندماج  اتفاقية  للتكافل  ساب  شركة  إدارة  ومجلس  للتأمين  والء  شركة  إدارة  مجلس  من  كل  أبرم 
لتنفيذ صفقة  االتفاقية شروط خاصة  وقد تضّمنت هذه  »االتفاقية«(.  أو  االندماج«  »اتفاقية  بـ  بعد  فيما  إليها  )يشار  2022/02/24م(، 
إدارة  قبل  من  معّينة  تعّهدات وضمانات  إلى  باإلضافة  التعميم،  في هذا  المحّددة  المبادلة  ومعامل  واإلجراءات  للخطوات  وفقاً  االندماج 
والشروط  البنود  عن  ملّخص  يلي  وفيما  االندماج.  اتفاقية  بنود  في  المبّينة  الشروط  إلى  االندماج  ستخضع صفقة  وبالتالي  الشركتين. 

األساسية المبينة في اتفاقية االندماج وهي على الشكل التالي:

االتفاق على إتمام صفقة االندماج 6-4-1
اتفاقية االندماج واألنظمة  المبّينة في  للشروط  للتكافل على إتمام صفقة االندماج فيما بينهما وفقاً  للتأمين وساب  اتفقت شركتي والء 
واللوائح المرعية اإلجراء، وعلى التعامل بحسن نية سعياً لتحقيق كافة الشروط وإتمام كافة األعمال الالزمة إلتمام صفقة االندماج وقد 
وافق كل طرف على القيام بكافة األعمال واالستحصال على التراخيص والموافقات الالزمة إلتمام صفقة االندماج المنوه عنها، وبناًء عليه 

تم االتفاق بين كل من شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل على ما يلي: 

للتأمين بإعداد مستند أ.  مقابل تعهدات شركة ساب للتكافل المنصوص عنها ضمن اتفاقية االندماج، تعهدت شركة والء 
العرض وتعميم المساهمين، وكافة المستندات والطلبات الالزمة لزيادة رأسمالها )والتي تم تفصيلها في القسم رقم 3-6 
من هذا التعميم(، كما يلتزم مجلس إدارة شركة والء للتأمين بدعوة الجمعية العامة غير العادية لالنعقاد - بعد تحقيق 
كافة الشروط المسبقة )والتي تم تفصيلها في القسم رقم 6-4 من هذا التعميم( - للموافقة بأكثرية ال تقل عن ثالثة 
أرباع األسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على صفقة االندماج والقرارات األخرى ذات الصلة، وهي 
التصويت على زيادة رأس المال وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية االندماج )والتي تم تفصيلها في القسم رقم 6-4 من 
هذا التعميم(، والتصويت على التعديالت المقترحة على النظام األساسي لشركة والء للتأمين الخاصة بصفقة االندماج 
)المفصلة في الملحق رقم 5 من هذا التعميم(، والتصويت على تفويض مجلس إدارة شركة والء للتأمين أو أي شخص 
مفوض له من قبل مجلس إدارة شركة والء للتأمين بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريا لتنفيذ أي من 

القرارات المذكورة التي تخص صفقة االندماج. 
مقابل تعهدات شركة والء للتأمين المنصوص عنها ضمن اتفاقية االندماج، تتعهد شركة ساب للتكافل - وبشرط تحقيق ب. 

كافة الشروط المسبقة المنصوص عنها في اتفاقية االندماج التي تم تفصيلها في القسمين رقم 6-4-4 و6-4-18 من 
هذا التعميم وبشرط قيام شركة والء للتأمين بنشر هذا التعميم- بااللتزام بالجدول الزمني لصفقة االندماج من خالل: 

نشــر تعميــم مجلــس إدارة شــركة ســاب للتكافــل الــذي يتضمــن توصيــة مجلــس إدارة شــركة ســاب للتكافــل بالموافقــة - 
علــى صفقــة االندمــاج؛ و

دعــوة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة ســاب للتكافــل لالنعقــاد بهــدف التصويــت، بأكثريــة ال تقــل عــن ثالثــة أربــاع - 
ــة،  ــة فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة، علــى صفقــة االندمــاج والقــرارات األخــرى ذات الصل األســهم الممثل
وهــي التصويــت علــى العــرض المقــدم مــن شــركة والء للتأميــن وذلــك وفقــاً لشــروط وأحــكام اتفاقيــة االندمــاج )والتــي 
ــم تفصيلهــا فــي القســم رقــم 6-4 مــن هــذا التعميــم(، وتفويــض مجلــس إدارة شــركة ســاب للتكافــل، أو أي شــخص  ت
مفــوض مــن قبــل مجلــس إدارة شــركة ســاب للتكافــل، بإصــدار أي قــرار أو اتخــاذ أي إجــراء قــد يكــون ضروريــا لتنفيــذ 

أي مــن القــرارات المتعلقــة بصفقــة االندمــاج.
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الضمانات والتعهدات 6-4-2

تعهدت شركة والء للتأمين تجاه شركة ساب للتكافل، بأن الضمانات والتعهدات، التي تم تفصيلها في القسم رقم 6-4-2 أ. 
من هذا التعميم، وباستثناء تلك المسائل التي تم اإلفصاح عنها من قبل شركة والء للتأمين في خطاب اإلفصاح و/أو في 
خطاب اإلفصاح اإلضافي المتبادلة بين الشركتين وفقاً لألحكام التي تم تفصيلها في القسم رقم 6-4-3 من هذا التعميم، 
هي صحيحة ودقيقة وغير مضللة وال تتضمن أية معلومات كاذبة أو إغفال عن ذكر أية وقائع أو معلومات أو ظروف أو 

أحداث متوقعة من شأنها أن تأثر على رغبة شركة ساب للتكافل )موضوعياً( باالستمرار بصفقة االندماج.
تعهدت شركة ساب للتكافل تجاه شركة والء للتأمين، بأن الضمانات والتعهدات، إلى تم تفصيلها في القسم رقم 6-4-2 ب. 

من هذا التعميم، وباستثناء تلك المسائل التي تم اإلفصاح عنها من قبل شركة ساب للتكافل في خطاب اإلفصاح و/أو في 
خطاب اإلفصاح اإلضافي المتبادلة بين الشركتين وفقاً لألحكام التي تم تفصيلها في القسم رقم 6-4-3 من هذا التعميم، 
هي صحيحة ودقيقة وغير مضللة وال تتضمن أية معلومات كاذبة أو إغفال عن ذكر أية وقائع أو معلومات أو ظروف أو 

أحداث متوقعة من شأنها أن تأثر على رغبة شركة والء للتأمين )موضوعياً( باالستمرار بصفقة االندماج.

وبناًء على ما سبق تمت مشاركة الضمانات والتعهدات التالية ما بين شركتي والء للتأمين وساب للتكافل:

الضمانات والتعهدات المتعلقة بكيان شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل: 6-4-2-1

تعهدت شركة والء للتأمين لشركة ساب للتكافل، وتعهدت شركة ساب للتكافل لشركة والء للتأمين بكل ما يلي: 

أنها شركة مساهمة مسجلة وأسهمها مطروحة لدى السوق المالية السعودية.  	
أنها تقوم بممارسة نشاطها مع مراعاة األنظمة واللوائح المرعية اإلجراء في المملكة العربية السعودية، ال سيما أنظمة  	

البنك المركزي السعودي، وأنها نالت على الترخيص الالزمة لممارسة أعمال التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية 
وال يزال هذا الترخيص صالح وساري المفعول بتاريخ التوقيع على اتفاقية االندماج. 

أنه لم يتم إشهار إفالسها أو إفالس أي من فروعها و/أو لم يتم إقامة أية إجراءات إفالسيه بوجهها و/أو بوجه أي من  	
فروعها.

الموجبات  	 وإنفاذ  االندماج،  اتفاقية  على  للتوقيع  الالزمة  بالصالحيات  يتمتع  وهو  إدارتها  رئيس مجلس  تفويض  تم  أنه 
واألعمال والصفقات المنصوص عنها في اتفاقية االندماج. كما أن التوقيع على اتفاقية االندماج وإتمام األعمال المنصوص 
عليها في االتفاقية المشار إليها تمت الموافقة عليها من قبل كل من شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل على أن تعتبر 

أحكام اتفاقية االندماج ملزمة على كل من شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل. 
أن التوقيع على اتفاقية االندماج وإتمام صفقة االندماج غير مقيدين بتحقيق أي شرط و/أو بموافقة أي شخص ثالث أو  	

جهة حكومية باستثناء تلك المنصوص عنها صراحًة في اتفاقية االندماج والتي تم تفصيلها في القسم رقم 6-4-4 من 
هذا التعميم. 

إن التوقيع على اتفاقية االندماج ال يشكل، بحد ذاته، مخالفة ألية أنظمة و/أو أية بنود تعاقدية ملزمة.  	
أنها غير ملزمة بإصدار أية أوراق مالية أو أسهم ألي شخص ثالث، باستثناء ما هو مطلوب لغايات إتمام صفقة االندماج  	

)أي إصدار أسهم العوض بناًء على معامل المبادلة(. 
أن الوثائق التي تم اإلفصاح عنها )بما في ذلك عقد التأسيس والنظام األساسي والتراخيص واألذونات( هي، بتاريخ التوقيع  	

على اتفاقية االندماج، صحيحة وصالحة وغير مضللة. 
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الضمانات المتعلقة بالوثائق المالية لكل من شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل: 6-4-2-2

تعهدت شركة والء للتأمين لشركة ساب للتكافل، وتعهدت شركة ساب للتكافل لشركة والء للتأمين بكل ما يلي: 

أنه تم إعداد حساباتها ووثائقها المالية الخاصة بها وفقاً لمبادئ المحاسبة العامة المعمول بها في الملكة العربية السعودية.  	
أن قيمة الموجودات الثابتة الخاصة بها كما هي مبّينة في وثائقها المالية هي القيمة األدنى بعد احتساب قيمة االستهالك.  	
بالتاريخ المحاسبي المتفق عليه )2021/09/30م(، إن المخزون المملوك والمستخدم منها في أعمالها )إن وجد( والذي  	

هو مكرر أو غير مستخدم تم شطبه من القوائم المالية، وإن الموجودات ذات التصريف البطيء تم شطبها، وإن الموجودات 
المتبقية )إن وجدت( تم إظهارها بالقيمة األدنى لها وصافي القيمة القابلة للتحقق.

أنها قامت بتكوين االحتياطي الالزم لتغطية التزاماتها عماًل باألنظمة المرعية اإلجراء.  	
ال تشتمل قوائمها المالية أية بنود غير اعتيادية أو متكررة. 	
عليه  	 المتفق  المحاسبي  التاريخ  في  كما  مضلل  وغير  ودقيق  شامل  بشكل  األعباء  تعكس  المقدمة  المالية  الوثائق  إن 

)2021/09/30م(.
إن الوثائق المالية المقدمة تعكس النتائج المالية بشكل شامل ودقيق وغير مضلل كما في التاريخ المحاسبي المتفق عليه  	

)2021/09/30م(.
إن الوثائق المالية المقدمة تعكس وضع االلتزامات واألعباء بشكل شامل ودقيق وغير مضلل كما بالتاريخ المحاسبي المتفق  	

عليه )2021/09/30م(. 
أنها استمرت بممارسة أعمالها بشكال اعتيادي منذ التاريخ المحاسبي المتفق عليه )2021/09/30م( وأنها )أ( لم تعاني  	

من أي حدث ذات أثر مادي سلبي على أعمالها، و)ب( لم تقوم بشراء أية موجودات ثابتة أو ببيع أي من موجوداتها باستثناء 
ما هو داخل ضمن نطاق عملها االعتيادي، و)ج( لم تتكبد أية أعباء أو تتنازل عن أية حقوق أو مطالبات مادية من أي نوع 
كانت، و)د( لم تقوم بشطب أية موجودات بقيمة تفوق مبلغ إجمالي وقدره )3,000,000( ثالثة ماليين ريال سعودي، و)هـ( 
لم تلتزم بأية أعباء رأسمالية تفوق قيمة كل منها مبلغ إجمالي وقدره )5,000,000( خمسة مليون ريال سعودي أو يفوق 
مجموعها مبلغ إجمالي وقدره )10,000,000( عشرة ماليين ريال سعودي، و)و( لم تقوم باستعارة أية مبالغ تفوق قيمتها مبلغ 
إجمالي وقدره )1,000,000( مليون ريال سعودي لم يتم تسديده بالكامل، و)ز( لم تقوم بزيادة المستحقات أو الرواتب أو 
المكافآت المتوجبة ألي من موظفيها أو تدِخل أي تعديل على خطة مكافأة وتحفيز الموظفين باستثناء ما هو داخل ضمن 
أعمالها االعتيادية، و)ح( لم تدِخل أي تعديل على أنظمة العمل أو األنظمة المحاسبية أو توجد أي نظام جديد لمكافئة 
العمال، و)ح( لم تعدل شروط التعامل مع العمالء، و)ط( باستثناء ما هو داخل ضمن نطاق العمل االعتيادي، لم تقوم بفسخ 
أو تتلقى إشعار بفسخ أو بإدخال أي تعديل جوهري على العالقة التعاقدية القائمة مع أي من العمالء أو الموردين الرئيسيين 
الذين تتعامل معهم في إطار أعمالها االعتيادية، و)ي( لم تدخل أي تعديل جوهري على سياستها المحاسبية، و)ك( لم 
تدخل أي تعديل جوهري على سياستها أو إجراءاتها الضريبية بما في ذلك كيفية احتساب الديون السيئة أو احتياطاتها، 
و)ل( لم تمتنع عن شراء ولم ترجئ شراء أية أجهزة أو موجودات ضرورية لغايات أعمالها اليومية االعتيادية، و)م( لم تتعهد 
أو تعدل أو توافق على تعديل أحكام وشروط تعامالتها مع عمالئها بشكل اعتيادي، و)ن( لم تدخل أي تعديل على شروط 
بالقيام بأي من األمور المعددة فيما سبق، و )ع( ولم توقع على أية  منتجاتها التأمينية، و)س( لم تتعهد كتابًة أو شفهياً 
اتفاقية تهدف إلى إزالة أو استثناء أي من موجوداتها أو ديونها من قوائمها المالية كما بتاريخ التوقيع على اتفاقية االندماج. 

عليه  	 المتفق  المحاسبي  التاريخ  في  كما  وأعبائها  موجوداتها  كامل  وشامل،  دقيق  بشكل  تظهر  المالية  وثائقها  أن 
)2021/09/30م( وأنها لم تدخل في أية صفقات أو توقع أية التزامات من شأنها أن تغفل أي من موجوداتها أو أعبائها. 

الضمانات المتعلقة بموجودات كل من شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل: 6-4-2-3

تعهدت شركة والء للتأمين لشركة ساب للتكافل، وتعهدت شركة ساب للتكافل لشركة والء للتأمين بكل ما يلي:

أنها تملك كامل موجوداتها وال توجد أية قيود مفروضة على ملكيتها لتلك الموجودات كما ال يوجد أية رهونات أو حجوزات  	
قائمة على أي منها. 

أنها تتمتع بكامل حق التمتع بالموجودات والممتلكات الالزمة لممارسة نشاطها بالشكل االعتيادي دون أية أعباء أو قيود  	
من أي نوع كانت. 

أنها ليست طرف في أية اتفاقية تهدف إلى تأجير أي من موجوداتها التي تفوق قيمتها مبلغ إجمالي وقدره )500,000(  	
خمسمائة ألف ريال سعودي. 

أنها تشغل مراكزها ومكاتبها بموجب عقود إيجار صالحة وغير خاضعة ألية منازعات قضائية.  	
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الضمانات المتعلقة بأعباء كل من شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل: 6-4-2-4

تعهدت شركة والء للتأمين لشركة ساب للتكافل، وتعهدت شركة ساب للتكافل لشركة والء للتأمين أنها لم تتكبد أية أعباء ناشئة عما يلي:

ضمانات أو تعويضات أو سندات ألمر والتزامات مشابهة موجودة أو قد تنتج عن أية وعود سابقة، باستثناء ما تم اإلفصاح  	
عنه في خطاب اإلفصاح و/أو خطاب اإلفصاح اإلضافي.

تعهدات أو ضمانات ممنوحة باستثناء تلك التي يفرضها القانون والناتجة عن التعامالت االعتيادية.  	
أية مطالبات من قبل المساهمين أو أي شخص آخر أو شركة مرتبطة بالمساهمين بما في ذلك المطالبات المالية المتعلقة  	

بأموال مستعارة أو غيرها مع استثناء المخصصات المستحقة للمدراء التنفيذيين بموجب عقود العمل الموقعة معهم أو 
شروط توظيفهم أو وثائق التأمين ذات الشروط التفضيلية التي يستفيد منها المدراء التنفيذيين المشار إليهم. 

أية التزامات مالية مستحقة لطرف ثالث بما في ذلك المصارف والمؤسسات المالية باستثناء ما تم اإلفصاح عنه.  	
أية ممتلكات أو حقوق في الممتلكات بما في ذلك حقوق اإليجار.  	
أية أسهم أو سندات دين أو أوراق مالية أخرى.  	
أية مبالغ مستحقة بوجه األشخاص الثالثين. 	

كما تعهدت شركة والء للتأمين لشركة ساب للتكافل وتعهدت شركة ساب للتكافل لشركة والء للتأمين أنه بتاريخ اتفاقية االندماج:

ال توجد أية ديون مستحقة وغير مسددة، وأنه 	
تم تكوين االحتياطي الالزم لتغطية الديون المستحقة بما في ذلك األجور المستحقة للموظفين. 	

الضمانات المتعلقة بالمستحقات الضريبية لكل من شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل: 6-4-2-5

تعهدت شركة والء للتأمين لشركة ساب للتكافل، وتعهدت شركة ساب للتكافل لشركة والء للـتأمين أنها قامت، بشكل دقيق وضمن المهلة 
النظامية بكل ما يلي: 

االحتفاظ بالوثائق الضريبية والزكوية المقدمة منها وقامت بتقديم بالتصريحات الضريبية الزكوية بتاريخ استحقاقها.  	
تسديد كافة المستحقات الضريبية بمواعيدها. 	
التصريح عن جميع النشاطات الخاضعة للضريبة. 	

كما صرحت شركة والء للتأمين لشركة ساب للتكافل وصرحت شركة ساب للتكافل لشركة والء للتأمين بكل ما يلي: 

أنها ليست طرفاً في أية منازعة ضريبية قائمة مع أية إدارة ضريبية فاعلة في المملكة العربية السعودية.  	
أنه ال يوجد أية وقائع من شأنها أن ترتب أعباء ضريبية إضافية تفوق قيمتها مبلغ إجمالي وقدره )2,000,000( مليوني  	

ريال سعودي. 
بناًء على اعتبارات مرتبطة  	 أنها لم تقم بأي نشاط قابل لالعتراض أو إعادة التصنيف من قبل إدارة ضريبية مختصة 

بالتهرب الضريبي. 
أنها لم تشارك بأي اتفاق يهدف إلى التهرب الضريبي.  	
أنه ال توجد أية مستحقات لصالح المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية لم يتم إيفاؤها بتاريخ اتفاقية االندماج.  	
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الضمانات المتعلقة بأعمال كل من شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل: 6-4-2-6

تعهدت شركة والء للتأمين لشركة ساب للتكافل، وتعهدت شركة ساب للتكافل لشركة والء للتأمين بكل ما يلي:

أنها تمارس نشاطها باسمها التجاري حصراً وال تستخدم أية تسميات أخرى مستعارة أو قريبة من االسم المشار إليه.  	
أن أعمالها مدارة حصراً من قبل مدراءها وموظفيها ولم يتم تكليف أي شخص ثالث بإدارة أعمال الشركة.  	
أنها ليست طرفاً في أي شراكة غير مصرح عنها.  	
أنها تمارس نشاطها بموجب تراخيص وأذونات صالحة.  	
أنها ال تمارس أية نشاطات غير أعمال التأمين المرخص لها بالقيام بها من قبل البنك المركزي السعودي.  	
أنه باستثناء ما تم اإلفصاح عنه ضمن المستندات المقدمة لغايات الدراسة القانونية النافية للجهالة، لم يتم توجيه أي  	

إنذار من البنك المركزي السعودي أو أية جهة حكومية أخرى فيما يتعلق بأية مخالفة أو إخالل بقواعد االمتثال المطبقة 
على شركات التأمين. 

أنها ليست طرفاً في أية اتفاقيات ذات الشروط الخارجة عن األسس التجارية، باستثناء ما تم اإلفصاح عنه. 	
أنه ال توجد أية اتفاقيات مع أشخاص من ذوي العالقة باستثناء ما تم اإلفصاح عنه من خالل المستندات المقدمة لغايات  	

إجراء الدراسة القانونية النافية للجهالة. 
أنه ال توجد أية مخالفة ألية موجبات تعاقدية قامت بالتوقيع عليها أو االلتزام بها. 	

الضمانات المتعلقة بموظفي كل من شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل: 6-4-2-7

تعهدت شركة والء للتأمين لشركة ساب للتكافل، وتعهدت شركة ساب للتكافل لشركة والء للتأمين بكل ما يلي:

أنها غير ملتزمة بتسديد أية تعويضات تزيد عن التعويضات النظامية التي قد تستحق في حال فسخ أي من عقود العمل  	
الموقعة مع موظفيها. 

أنه تم اإلفصاح عن جميع المطالبات العمالية.  	
أنها ليست مدينة بأية مبالغ أو تعويضات أو أرباح لمدراءها أو موظفيها السابقين أو الحاليين. 	
أنها ملتزمة بلوائح وأنظمة العمل ولم ترتكب أية مخالفات ألحكام نظام العمل ولوائحه التنفيذية.  	
أنه ال توجد أية مبالغ مستحقة لصالح أي من المساهمين، باستثناء األرباح القابلة للتوزيع مع مراعاة األنظمة المرعية  	

لإلجراء. 
أنها ليست مخالفة ألية قواعد أو أنظمة عمالية مرعية اإلجراء في المملكة العربية السعودية.  	
أنه ال توجد أية مطالبات عمالية جماعية موجهة ضدها.  	
إن موظفيها ومدراءها غير ملزمين بأية موجبات عدم مزاحمة تجاه أصحاب عمل سابقين.  	
أنها لم تخالف أية أحكام متعلقة باستقدام العمالة والموظفين.  	

الضمانات المتعلقة بأنظمة التقاعد الخاصة بكل من شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل: 6-4-2-8

تعهدت شركة والء للتأمين لشركة ساب للتكافل وتعهدت شركة ساب للتكافل لشركة والء للـتأمين: أنها، وباستثناء التأمين الصحي اإللزامي 
على الموظفين، غير ملتزمة تجاه أي من موظفيها بأي نظام تعويض يخول الموظفين المستفيدين بالحصول على مبالغ أو تعويضات إضافية، 

تضاف إلى مكافآت نهاية الخدمة المنصوص عنها في نظام العمل ولوائحه التنفيذية. 

الضمانات المتعلقة بالتأمين لكل من شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل: 6-4-2-9

تعهدت شركة والء للتأمين لشركة ساب للتكافل، وتعهدت شركة ساب للتكافل لشركة والء للتأمين بكل ما يلي:

أنها أبرمت وثائق تأمين لحماية كافة العناصر الجوهرية ألعمالها وموظفيها.  	
إن وثائق التأمين التي أبرمتها كلها صالحة وسارية المفعول.  	
أنها لم تتلق أية إنذارات من معيدي التأمين بشأن رفع التأمين أو انقضائه.  	
أنها ال تتعامل مع أي وسطاء تأمين غير مرخصين لممارسة نشاطهم.  	
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الضمانات المتعلقة بالدعاوي والمنازعات لكل من شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل: 6-4-2-10

تعهدت شركة والء للتأمين لشركة ساب للتكافل، وتعهدت شركة ساب للتكافل لشركة والء للتأمين بكل ما يلي:

أنه باستثناء ما تم اإلفصاح عنه وباستثناء المطالبات التأمينية االعتيادية التي ال تزيد قيمة كل منها عن مبلغ إجمالي  	
وقدره )500,000( خمسمائة ألف ريال سعودي، ال توجد بتاريخ اتفاقية االندماج، أية نزاعات قضائية أو تحكيمية قائمة أو 

محتملة ولم يتم اتخاذ أية إجراءات قضائية ضدها من أي نوع كانت ومن أية جهة. 
أنه لم تصدر بحقها أية أحكام أو أوامر قضائية.  	

الضمانات المتعلقة بمعلومات كل من شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل: 6-4-2-11

تعهدت شركة والء للتأمين لشركة ساب للتكافل وتعهدت شركة ساب للتكافل لشركة والء للـتأمين بكل ما يلي:

إن جميع المعلومات التي تم اإلفصاح عنها ومشاركتها مع الطرف اآلخر أو مستشاريه لغايات صفقة االندماج هي صحيحة  	
ودقيقة وغير مجزأة وغير مضللة. 

إن جميع الوقائع المدلى بها في اتفاقية االندماج فيما يتعلق بالشركة وأعمالها ووضعها المالي كما والتعهدات والضمانات  	
الممنوحة هي صحيحة ودقيقة وغير مضللة. 

الضمانات الخاصة بكل من شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل: 6-4-2-12

تعهدت شركة والء للتأمين لشركة ساب للتكافل وتعهدت شركة ساب للتكافل لشركة والء للـتأمين بكل ما يلي:

أنها تمارس أعمالها مع مراعاة األنظمة واللوائح المرعية اإلجراء في المملكة العربية السعودية.  	
أنها ملتزمة بأحكام ومتطلبات الئحة مكافحة غسل األموال ولم تخالف أي من متطلباتها أو أحكامها.  	
أنها ملتزمة بأنظمة حماية البيانات وحرمة المعلومات الشخصية.  	
أنها تتمتع بكافة الحقوق والتراخيص الالزمة الستخدام أنظمة تقنية المعلومات.  	

الضمانات المتصلة بأنظمة المعلوماتية الخاصة بشركة والء للتأمين: 6-4-2-13

تعهدت شركة والء للتأمين لشركة ساب للتكافل بما يلي فيما يتعلق بأنظمة المعلوماتية الخاصة بها:

أنظمة المعلوماتية الخاصة بها هي فاعلة وتتمتع بالقدرة الالزمة لتلبية غايتها.  	
إن شركة والء للتأمين لم تختبر خالل السنوات الثالث المنتهية بتاريخ التوقيع على اتفاقية االندماج أي اضطراب في  	

خدمات نظمها الرقمية استمرت ألكثر من خمسة ساعات متتالية نتيجًة لخرق أمني أو أي عطل فيها وال توجد أية وقائع 
من شأنها أن تأدي إلى أي من النتائج السابقة. 

موجب اإلفصاح المفروض على كل من شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل: 6-4-3
تعهدت شركة والء للتأمين باإلفصاح لشركة ساب للتكافل، كتابياً بموجب خطاب إفصاح يسلم إلى شركة ساب للتكافل  	

بتاريخ التوقيع على اتفاقية االندماج، عن أية مسألة أو ظرف من شأنها أن تجعل أي من تعهدات وضمانات شركة والء 
للتأمين التي تم تفصيلها في القسم رقم 6-4-2 أعاله غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة أو من شأنها أن تؤثر على 
أية مسائل  للتأمين باإلفصاح عن  إتمام صفقة االندماج. كما تعهدت شركة والء  بالمباشرة في  استعداد الطرف اآلخر 
إضافية تظهر خالل الفترة الممتدة بين تاريخ التوقيع على اتفاقية االندماج وتاريخ إتمام صفقة االندماج يكون لها التأثير 

المشار إليه فيما سبق على أي من التعهدات والضمانات المنوه عنها أعاله. 
تعهدت شركة ساب للتكافل باإلفصاح لشركة والء للتأمين، كتابياً بموجب خطاب إفصاح يسلم إلى شركة والء للتأمين بتاريخ  	

التوقيع على اتفاقية االندماج، عن أية مسألة أو ظرف من شأنها أن تجعل أي من تعهدات وضمانات شركة ساب للتكافل 
التي تم تفصيلها في القسم رقم 6-4-2 أعاله غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة أو من شأنها أن تؤثر على استعداد 
الطرف اآلخر بالمباشرة في إتمام صفقة االندماج. كما تعهدت شركة ساب للتكافل باإلفصاح عن أية مسائل إضافية تظهر 
خالل الفترة الممتدة بين تاريخ التوقيع على اتفاقية االندماج وتاريخ إتمام صفقة االندماج يكون لها التأثير المشار إليه 

فيما سبق على أي من التعهدات والضمانات المنوه عنها أعاله. 



 125

الشروط المسبقة 6-4-4
إتمام صفقة االندماج يخضع لتحقيق الشروط الُمسبقة التالية: 

عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على التركز االقتصادي الناتج عن صفقة االندماج؛ و 	
موافقة البنك المركزي السعودي على صفقة االندماج وزيادة رأس مال شركة والء للتأمين؛ و 	
موافقة السوق المالية السعودية على طلب إدراج األسهم الجديدة لشركة والء للتأمين وفقاً لقواعد اإلدراج؛ و 	
موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس مال شركة والء للتأمين عبر إصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة ساب  	

للتكافل لغرض تنفيذ صفقة االندماج والموافقة على نشر مستند العرض؛ و
موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة والء للتأمين بأكثرية ال تقل عن ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع على  	

صفقة االندماج والقرارات األخرى ذات الصلة، وهي الموافقة على زيادة رأس مال شركة والء للتأمين وذلك وفقاً لشروط 
وأحكام اتفاقية االندماج )والتي تم تفصيلها في القسم رقم 6-4 من هذا التعميم(، والموافقة على التعديالت المقترحة على 
النظام األساسي لشركة والء للتأمين الخاصة بصفقة االندماج )المفصلة في الملحق رقم 5 من هذا التعميم(، والموافقة 
على تفويض مجلس إدارة شركة والء للتأمين أو أي شخص مفوض له من قبل مجلس إدارة شركة والء للتأمين بإصدار أي 

قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريا لتنفيذ أي من القرارات المذكورة التي تخص صفقة االندماج؛ و
موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة ساب للتكافل بأكثرية ال تقل عن ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع على  	

صفقة االندماج والقرارات األخرى ذات الصلة، وهي التصويت على العرض المقدم من شركة والء للتأمين وذلك وفقاً 
لشروط وأحكام اتفاقية االندماج )والتي تم تفصيلها في القسم رقم 6-4 من هذا التعميم(، وتفويض مجلس إدارة شركة 
ساب للتكافل، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس إدارة شركة ساب للتكافل، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون 

ضروريا لتنفيذ أي من القرارات المتعلقة بصفقة االندماج؛ و
انتهاء فترة اعتراض الدائنين أو تسوية جميع اعتراضات الدائنين على صفقة االندماج )أيهما يأتي الحقاً( وذلك وفقاً  	

ألحكام المادة )193( من نظام الشركات.

التعهدات واإلجراءات المعلقة حتى تاريخ نفاذ قرار صفقة االندماج 6-4-5
تعهدت شركة ساب للتكافل لصالح شركة والء للتأمين، وتعهدت شركة والء للتأمين لصالح شركة ساب للتكافل بااللتزام بكل ما يلي خالل 

الفترة المتراوحة ما بين تاريخ التوقيع على اتفاقية االندماج وتاريخ إتمام صفقة االندماج، وهي كما يلي:

االمتناع عن القيام بأي فعل من شأنه أن يرّتب خرقا ألي من الضمانات والتعهدات الممنوحة والتي تم تفصيلها أعاله في  	
القسم رقم 6-4-2 من هذا التعميم. 

االمتناع إجراء أية تغييرات أو اتخاذ أية قرارات من شأنها، مجتمعة وباالنفراد، أن تؤدي إلى تأثير سلبي على أعمالها أو  	
أصولها أو سمعتها. 

االمتناع من خالل الفترة الممتدة من تاريخ توقيع اتفاقية االندماج حتى تاريخ نفاذ قرار صفقة االندماج، عن التصرف  	
بأي من موجوداتها، أو االستحواذ أو الموافقة على االستحواذ على موجودات الطرف اآلخر باستثناء ما هو داخل ضمن 

التعامالت العادية أو ما يدخل ضمن نطاق أعمال صفقة االندماج. 
إدارة أعمالها بالشكل االعتيادي خالل الفترة الممتدة من تاريخ توقيع اتفاقية االندماج وتاريخ نفاذ قرار صفقة االندماج،  	

واالمتناع عن إجراء أية أعمال خارجة عن األعمال االعتيادية دون االستحصال على موافقة الطرف اآلخر الخطية المسبقة 
وباالمتناع عن التسبب بأي تدهور في الموجودات باستثناء ما يدخل ضمن األعمال االعتيادية. 

االمتناع عن تقديم رهن أو إصدار الموافقة على منح رهن على أي من أصولها.  	
االمتناع عن القيام أو التسبب بإحداث أي فعل أو واقعة يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على حالة األصول أو الوضع المالي لها،  	

كما يتوجب على كال الطرفين الحرص على اتخاذ جميع اإلجراءات االحترازية لمنع ارتكاب أو وقوع هكذا واقعة. مع عدم 
اإلخالل بما سبق، تعهد كال الطرفين بتجديد وتأمين استمرار صالحية جميع التراخيص والتصاريح الالزمة الستمرار 

باألعمال التشغيلية اعتباًرا من تاريخ التوقيع على اتفاقية االندماج.
االمتناع، ما لم يكن ذلك بناًء على طلب من البنك المركزي السعودي، عن فسخ أو إنهاء أو القيام بما من شأنه وضع حد ألي  	

من اتفاقيات إعادة التأمين الموقعة أو أي من وثائق التأمين على أصولها والتزاماتها، وفي حالة انقضاء أي من االتفاقيات 
و/أو وثائق التأمين المشار إليها أو توقع انتهائها قبل تاريخ إتمام صفقة االندماج، يجب على الطرف ذات العالقة أن يبذل 
قصاري جهده، بالتعاون مع الطرف اآلخر وبعد التشاور معه، لتجديدها أو استبدالها بعقود أو بوثائق تؤمن تغطية مماثلة 

للتغطية التي كانت تؤمنها العقود و/أو الوثائق المنتهية المشار إليها في ما سبق. 
االستمرار بإدارة أعمالها بشكل طبيعي وضمن المعتاد، واالمتناع عن القيام بأية أعمال تخرج عن نطاق نشاطها المعتاد  	

دون الحصول على موافقة الطرف اآلخر المسبقة والكتابية والصريحة، كما ال يجوز ألي طرف استنفاد صافي األصول إال 
بطريقة بما يتفق مع النشاط االعتيادي له.
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السماح لممثلي ومستشاري الطرف اآلخر الوصول إلى الدفاتر والسجالت، والمعلومات والوثائق الالزمة إلتمام الفحص  	
النافي للجهالة بحسب ما يلزم إلتمام صفقة االندماج. 

تعهدت كل من شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل أنه من تاريخ التوقيع على اتفاقية االندماج وحتى تاريخ نفاذ قرار صفقة االندماج 
بإبالغ الطرف اآلخر كتابياً وفي غضون 3 أيام عمل في حال حدوث أي من األحداث التالية قبل تاريخ نفاذ قرار صفقة االندماج:

الدخول في أية اتفاقية تمويل جديدة أو سداد أي قرض قائم بما في ذلك قروض المساهمين؛  	
األعمال  	 نطاق  تدخل ضمن  التي  التأمين  وثائق  )باستثناء  العالقة  ذوي  األطراف  مع  جديدة  معامالت  أية  في  الدخول 

االعتيادية، وباستثناء التعامالت الموقعة فيما بين شركة ساب للتكافل وكل من البنك السعودي البريطاني، وشركة إتش إس 
بي سي القابضة، وشركة مجموعة العليان القابضة وأي من فروعهم(؛

الدخول في أو تعديل أو إنهاء اتفاقية أو ترتيب أو التزامات جوهرية تزيد عن ما قيمته )5,000,000( خمسة ماليين ريال  	
سعودي )باستثناء العقود المبرمة في سياق العمليات التشغيلية االعتيادية، وفيما يتعلق اتفاقيات التأمين البنكي ووثائق 

التأمين لشركة ساب للتكافل(؛
تكبد أية نفقات رأسمالية أو االستحواذ على أية أصول تزيد قيمة كل منها منفردًة عن مبلغ إجمالي وقدره )3,000,000(  	

ثالثة ماليين ريال سعودي؛
إنشاء أي رهونات على أي من أصولها؛ 	
إدخال أية تعديالت جوهرية على شروط وأحكام التوظيف، بما في ذلك المزايا المستحقة ألي من أعضاء مجلس اإلدارة  	

المديرين التنفيذيين أو المسؤولين أو الموظفين، أو تعيين أو الموافقة على تعيين أي من كبار المديرين التنفيذيين.
تعهدت كل من شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل أنه منذ تاريخ من تاريخ التوقيع على اتفاقية االندماج وحتى تاريخ نفاذ قرار صفقة 

االندماج و/أو فسخ اتفاقية االندماج أنه: 

سوف يتم االمتناع عن اتخاذ أي إجراء )سواء بشكل مباشر أو غير مباشر( للدخول في أية مناقشات أو مفاوضات مع أي  	
شخص أو كيان آخر حيال عملية اندماج أو أية عملية أخرى مماثلة، أو القيام بأي عمل أو اتخاذ أي إجراء يخالف ذلك 
بما في ذلك على سبيل التعداد ال الحصر قيام مجلس اإلدارة برفع توصية إلى المساهمين بشأن عرض آخر منافس أو 

متعارض مع شروط مستند العرض و/أو اتفاقية االندماج و/أو أي من المستندات المتعلقة بصفقة االندماج؛
سوف يتم إبداء التعاون الكامل مع الطرف اآلخر بأسرع الطرق وأكثرها فعالية فيما يتعلق بتقديم الملفات واإلعالنات  	

األخرى  الموافقات  أو  االعتراض،  عدم  أو خطابات  التصاريح،  أو  الموافقات،  على جميع  للحصول  المطلوبة  والطلبات 
المختصة إلتمام صفقة  الحكومية  الجهات  أو  السعودية،  العربية  المملكة  قوانين  بموجب  المطلوب  النحو  المماثلة على 
االندماج بموجب شروط وأحكام اتفاقية االندماج. وفقاً لما سبق، سيتعاون كل طرف مع طلبات الطرف اآلخر إلبالغه 
بحالة أي الملفات أو الطلبات أو أي اتصاالت ذات صلة بصفقة االندماج، وأي استفسارات أو طلبات أخرى للحصول على 

معلومات إضافية من أو إلى أي جهة حكومية مختصة داخل المملكة العربية السعودية.
استثناء لما سبق، أقرت شركة ساب للتكافل لشركة والء للتأمين بما يلي: 

أقرت شركة ساب للتكافل عن نيتها بتسديد مكافآت لبعض من موظفيها ومدراءها بناًء على نظام المكافآت الذي اعتمدته  	
شركة ساب للتكافل والمتعلق بإتمام صفقة االندماج، بقيمة إجمالية وقدرها )2,400,000( مليونين وأربعمائة ألف ريال 

سعودي تمثل المكافآت المستحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م؛ و 
أقرت شركة ساب للتكافل بأن الموظفين الذين تم استعارتهم من البنك السعودي البريطاني، سوف يتركون شركة ساب  	

للتكافل بعد إتمام صفقة االندماج على أن ينال الموظفين المشار إليهم وبعض من موظفي ومدراء شركة ساب للتكافل 
مكافئات متعلقة بإتمام صفقة االندماج، بقيمة إجمالية وقدرها )3,900,000( ثالثة ماليين وتسعمائة ألف ريال سعودي. 

استثناء لما سبق أقرت شركة والء للتأمين لشركة ساب للتكافل بما يلي: 

شراء  	 في  المتعلقة  أعمالها  لخطة  إنفاذاً  وذلك  الرأسمالية  االلتزامات  من  عدد  بتسديد  للتأمين  والء  شركة  ستقوم 
وقدرها  إجمالية  بقيمة  والفروع،  المكاتب  ترميم  وتطبيق مشروع  المعلومات  وأمن  المعلومات  تكنولوجيا  وأجهزة  أنظمة 

)37,100,000( سبعة وثالثون مليون ومائة ألف ريال سعودي؛ و
أقرت شركة والء للتأمين عن نيتها بتسديد عدد من االلتزامات النفقات التشغيلية والخاصة بمكافآت وعالوات لبعض  	

موظفيها ومدراءها، وذلك بعد التوقيع على اتفاقية االندماج بقيمة إجمالية وقدرها )2,408,023( مليوني وأربعمائة وثمانية 
ألف وثالثة وعشرون ريال سعودي. 

وقد اتفق الطرفان بإن اإلقرارات المشار إليها عاله والممنوحة من قبل كل منهما لن تشكل خرقاً ألي من بنود اتفاقية االندماج ال سيما 
اإلقرارات والضمانات الممنوحة من كل طرف ولن تعتبر بمثابة أثر سلبي مادي على أعمال أي من الشركتين. 
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إنفاذ اتفاقية االندماج 6-4-6
بتاريخ التوقيع على اتفاقية االندماج، تعهد كل طرف بتوقيع المستندات الموضحة أدناه وبتسليمها لممثل الطرف اآلخر: 

ساب أ.  شركة  لممثلي  وتسليمها  توقيعها  للتأمين  والء  شركة  على  المتوجب  المستندات 
للتكافل: 

نسخة موقعة من اتفاقية االندماج؛ و- 
نسخة موقعة من خطاب اإلفصاح ومرفقاتها؛ و- 
نسخة عن محضر اجتماع مجلس إدارة شركة والء للتأمين الذي وافق على التوقيع على اتفاقية االندماج. - 

والء ب.  شركة  لممثلي  وتسليمها  توقيعها  للتكافل  ساب  شركة  على  المتوجب  المستندات 
للتأمين: 

نسخة موقعة من اتفاقية االندماج؛ و- 
نسخة موقعة من خطاب اإلفصاح ومرفقاتها؛ و- 
نسخة عن محضر اجتماع مجلس إدارة شركة ساب للتكافل الذي وافق على التوقيع على اتفاقية االندماج؛ و- 
نســخة عــن محضــر اجتمــاع مجلــس إدارة شــركة ســاب للتكافــل الــذي يقــر بــأن قيمــة رســوم اإلنهــاء هــي عادلــة وبالتالــي - 

ــاج  ــادة 36 مــن الئحــة االندم ــد )ب( مــن الم ــاًل بأحــكام البن ــل عم تصــب فــي مصلحــة مســاهمي شــركة ســاب للتكاف
واالســتحواذ. 

لغرض إتمام صفقة االندماج يتعين على كل من شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل القيام بالتالي:

تسجيل األسهم الجديدة الُمصدرة في شركة والء للتأمين لصالح مساهمي شركة ساب للتكافل مقابل نقل جميع أصول  	
والتزامات شركة ساب للتكافل إلى شركة والء للتأمين بناًء على معامل المبادلة المتفق عليه. ولن يحصل مساهمي شركة 
ساب للتكافل على أي مقابل نقدي نتيجة صفقة االندماج. وفي حال نتج عن عملية احتساب عدد األسهم المستحق ألي 
من مساهمي شركة ساب للتكافل بناًء على معامل المبادلة كسور أسهم، فسيتم تقريب الرقم الناتج إلى أقل رقم صحيح 
وسيتم تجميع كسور األسهم وبيعها في السوق المالية السعودية بسعر السوق في حينه وذلك بالنيابة عن مساهمي شركة 
ساب للتكافل المستحقين لها ومن ثم سيتم توزيع المتحصالت الناتجة عن عملية البيع على مستحقيها على أساس تناسبي، 
وذلك خالل مدة أقصاها ثالثين )30( يوماً من تاريخ إتمام صفقة االندماج. وسيتم خصم التكاليف المتعلقة بعملية بيع 

كسور األسهم من إجمالي متحصالت بيع كسور األسهم. 
نقل جميع أصول والتزامات شركة ساب للتكافل إلى شركة والء للتأمين مقابل تسجيل األسهم الجديدة المصدرة في شركة  	

والء للتأمين لصالح مساهمي شركة ساب للتكافل، ويعتبر تاريخ تسجيل األسهم لصالح مساهمي شركة ساب للتكافل بمثابة 
تاريخ نفاذ قرار صفقة االندماج.

عقد اجتماع مجلس إدارة شركة والء للتأمين التخاذ جميع القرارات المنصوص عليها في اتفاقية االندماج. 	
يتعين على كل من شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل من تاريخ توقيع اتفاقية االندماج حتى تاريخ نفاذ قرار صفقة االندماج، ببذل 
الجهود المعقولة من أجل )أ( استكمال جميع اإلقرارات الضريبية والزكوية وإقرارات ضريبة القيمة المضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة 
والجمارك )ب( معالجة جميع الربوط الزكوية مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك و)ج( الحصول على شهادات الزكاة والضريبة النهائية من 

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تغطي الفترات الخاضعة للضريبة والزكاة المنتهية في تاريخ نفاذ صفقة االندماج.
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فسخ اتفاقية االندماج 6-4-7
في حال عدم تحقق أي من الشروط المسبقة بعد انقضاء مهلة تسعة أشهر من تاريخ التوقيع على اتفاقية االندماج بالحد األقصى، وما لم 
يتم االتفاق بين الطرفين على خالف ذلك، يحق ألي من شركة والء للتأمين أو شركة ساب للتكافل إنهاء االتفاقية بموجب خطاب موجه الى 
الطرف اآلخر، على أن يسري مفعول اإلنهاء فور توجيه خطاب اإلنهاء المنوه عنه وعلى أن تطبق أحكام اتفاقية االندماج، مع اإلشارة الى 
أن الحق بفسخ اتفاقية االندماج ال يعود للطرف الذي تسبب بإنهاء اتفاقية االندماج، من خالل إخالله بأي من الموجبات األساسية الملقاة 

على عاتقه بموجبها. 

فضاًل عما سبق، يجوز فسخ اتفاقية االندماج في أي وقت قبل تاريخ إتمام صفقة االندماج في األحوال التالية: 

بناًء على موافقة مشتركة وخطية بين كٍل من شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل على إنهاء اتفاقية االندماج؛ أو 	
من قبل أي من الطرفين في حال حدوث تغيير جوهري سلبي وفقاً لما تم تفصيله في القسم رقم 6-4-8 من هذا التعميم؛  	

أو
من قبل أي من الطرفين، بموجب إخطار خطي موجه للطرف اآلخر في أي من الحاالت التالية:  	

صدور نظام يجعل االستمرار بصفقة االندماج غير نظامي أو غير مسموح. - 
ــة -  ــة قضائي ــة أو محكمــة لديهــا والي فــي حــال صــدور حكــم، أو أمــر قضائــي أو مرســوم أو قــرار مــن أي جهــة حكومي

يقضــي بعــدم االســتمرار بصفقــة االندمــاج بيــن الشــركتين ويكــون هــذا الحكــم أو األمــر أو المرســوم نهائــي وغيــر قابــل 
لالعتــراض عليــه.

لدى فسخ اتفاقية االندماج تزول التزامات الطرفين المتبادلة المنصوص عنها في اتفاقية االندماج باستثناء ما يلي: 

موجب تسديد رسوم اإلنهاء؛ و 	
بنود اتفاقية االندماج المنصوص على استمرارها في حال إنهاء اتفاقية االندماج )وهي البنود المتعلقة برسوم اإلنهاء،  	

إال  تعديلها  أو  اتفاقية االندماج  التنازل عن  اتفاقية االندماج، وعدم جواز  بنود  المعلومات، وشمولية  واإلعالنات وسرية 
باتفاق خطي بين طرفيها، واإلخطارات وعدم إنشاء أية حقوق لألطراف الثالثين، والمنازعات(؛ و

أحكام اتفاقية االندماج المتعلقة بسرية المعلومات واإلعالنات. 	
وفي حال تم فسخ اتفاقية االندماج، يتعهد الطرفين بالتعاون بحسن نية بهدف إلغاء أية اتفاقيات أو تراخيص أو موافقات تم توقيعها أو 

االستحصال عليها بهدف إتمام صفقة االندماج. 

التغيير الجوهري السلبي 6-4-8
في حال طرأ بالنسبة إلى شركة والء للتأمين أو شركة ساب للتكافل، تغيير جوهري سلبي )أو األثر السلبي المادي( متمثل بأي من الحاالت 

التالية: 

أي واقعة، أو سلسلة أحداث أو وقائع، بما في ذلك خرق أحد الطرفين للتعهدات والضمانات الجوهرية الممنوحة منه، تؤدي  	
إلى انخفاض في صافي القيمة الدفترية بنسبة )15٪( أو أكثر، باستثناء األحوال التي ينجم فيها االنخفاض عن ذبذبات في 
األسواق المالية أو سعر الفائدة أو أسعار صرف العمالت أو أسعار السلع أو الظروف االقتصادية العامة األخرى، أو ظروف 

عامة أثرت بشكل عام على قطاع التأمين، أو أي تعديل على األنظمة والقوانين أو الممارسات المحاسبية المعمول بها. 
إخالل أي طرف بالتعهدات واإلجراءات المعلقة حتى تاريخ نفاذ قرار صفقة االندماج التي تم تفصيلها في القسم رقم  	

6-4-5 من هذا التعميم. 
إخالل شركة والء للتأمين أو شركة ساب للتكافل بتعهداتها الجوهرية.  	
حدوث حالة إفالس أو تعثر شركة والء للتأمين أو شركة ساب للتكافل.  	

تطبق األحكام التالية: 

في حال تبّين ألي من الطرفين حدوث )أو احتمال حدوث( أي تغيير جوهري سلبي قبل نفاذ قرار صفقة االندماج، يقتضي أن يتّم إخطار 
الطرف اآلخر فوراً بذلك. وعليه، يجتمع ممثلي شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل لمناقشة ظروف وأسس التغيير الجوهري السلبي 
وذلك ضمن فترة ال تتعدى )10( عشرة أيام من تاريخ اإلخطار. في حال لم يّتفق ممثلي الشركتين على اعتبار أن الحدث أو الظرف يشكل 
بالظروف  النظر  إعادة  بغية  المحكم،  وليس  الخبير  بمهمة  وتكليفه  )»الخبير«(  تعيين خبير مستقل  الطرفين  سلبياً، على  جوهرياً  تغييراً 
السائدة وإصدار قرار/تقرير نهائي وملزم للطرفين حول تحقق أو عدم تحقق األثر الجوهري السلبي. أما كلفة تعيين الخبير فيتحملها 
الطرفين، وفي حال تبين عدم وقوع حالة تغيير جوهري مادي، على الطرف الذي أدلى بوقوعه أن يقوم بالتعويض للطرف اآلخر عن التكاليف 
التي تكبدها. أما في حال عجز ممثلي الطرفين عن االتفاق حول تعيين الخبير، يحق للطرف الذي أدلى بوقوع التغيير الجوهري السلبي 
اللجوء إلى المركز السعودي للتحكيم التجاري )»المركز«( بهدف تعيين الخبير، على أن يكون قرار المركز ملزماً على الطرفين لهذه الناحية. 
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وفي حال تأكد وقوع تغيير جوهري سلبي من قبل الخبير المعين بشكل نهائي وأكيد، تسري األحكام التالية: 

الجوهري  	 التغيير  النظر عن  بغّض  االندماج  اتفاقية  لبنود  وفقاً  االندماج  المباشرة بصفقة  االتفاق على  للطرفين  يجوز 
السلبي؛ أو

للطرف الغير متأثر بالتغيير الجوهري السلبي فسخ اتفاقية االندماج ومطالبة الطرف اآلخر بتسديد رسوم اإلنهاء بشكٍل  	
فوري. 

إن الحق بفسخ اتفاقية االندماج والمطالبة برسوم اإلنهاء عماًل بما سبق يمارس خالل مهلة )30( ثالثين يوم عمل من تاريخ تبلغ إخطار 
وقوع التغيير الجوهري السلبي أو خالل )30( ثالثين يوم عمل من تاريخ صدور تقرير الخبير النهائي، وذلك تحت طائلة فقدان الحق واعتبار 

الطرف المتضرر متنازالً عن حقه بفسخ اتفاقية االندماج والمطالبة برسوم اإلنهاء.

رسوم اإلنهاء 6-4-9
للتأمين  تتعهد شركة والء  النفقات واألعباء بهدف تحقيق صفقة االندماج،  الموارد وتكبد  للتكافل بتخصيص  مقابل موافقة شركة ساب 
بتسديد رسوم اإلنهاء المحددة قيمتها بمبلغ إجمالي وقدره )5,000,000( خمسة ماليين ريال سعودي إلى شركة ساب للتكافل خالل مهلة 

أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ مطالبة شركة ساب للتكافل وذلك في الحاالت التالية: 

في حال قرر مجلس إدارة شركة والء للتأمين سحب توصيته بالتصويت لصالح إتمام صفقة االندماج أو تعديلها بشكٍل  	
جوهري عّما هو محّدد في تعميم المساهمين أو تعديل العرض المقدم إلى مساهمي شركة ساب للتكافل وفقاً للشروط 

المبينة في مستند العرض؛
في حال إخالل شركة والء للتأمين باتخاذ الخطوات الالزمة إلنفاذ صفقة االندماج خالل تسعة أشهر من تاريخ التوقيع على  	

اتفاقية االندماج بالحد األقصى، وذلك مع استثناء الخطوات التي وافق مجلس إدارة شركة ساب للتكافل على عدم اتخاذها؛ 
في حال إخالل شركة والء للتأمين بأي من التزامات المفروضة عليها خالل الفترة المتراوحة بين تاريخ توقيع اتفاقية  	

االندماج وإتمام صفقة االندماج والتي تم تفصيلها في القسم رقم 6-4-5 من هذا التعميم بما يتسبب بسحب العرض أو 
انقضائه؛

في حال تسببت شركة والء للتأمين بسحب أو انقضاء عرض االندماج المقدم بتعميم المساهمين ومستند العرض؛ 	
في حال قررت شركة ساب للتكافل بفسخ اتفاقية االندماج نظراً لوقوع تغيير جوهري سلبي في أعمال شركة والء للتأمين  	

وفقاً لما تم تفصيله في القسم رقم 6-4-8 من هذا التعميم.
للتكافل  تتعهد شركة ساب  النفقات واألعباء بهدف تحقيق صفقة االندماج،  الموارد وتكبد  للتأمين بتخصيص  مقابل موافقة شركة والء 
بتسديد رسوم اإلنهاء المحددة قيمتها بمبلغ إجمالي وقدره )5,000,000( خمسة ماليين ريال سعودي إلى شركة والء للتأمين خالل مهلة 

أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ مطالبة شركة والء للتأمين وذلك في الحاالت التالية: 

في حال قرر مجلس إدارة شركة ساب للتكافل سحب توصيته بالتصويت لصالح إتمام صفقة االندماج، أو تعديلها بشكٍل  	
جوهري عّما هو محّدد في تعميم مجلس إدارة شركة ساب للتكافل؛ 

في حال إخالل شركة ساب للتكافل باتخاذ الخطوات الالزمة إلنفاذ صفقة االندماج خالل تسعة أشهر من تاريخ التوقيع  	
على اتفاقية االندماج بالحد األقصى، وذلك مع استثناء الخطوات التي وافق مجلس إدارة شركة والء للتأمين على عدم 

اتخاذها؛
في حال إخالل شركة ساب للتكافل بأي من التزامات المفروضة عليها خالل الفترة المتراوحة بين تاريخ توقيع اتفاقية  	

االندماج وإتمام صفقة االندماج والتي تم تفصيلها في القسم رقم 6-4-5 من هذا التعميم بما يتسبب بسحب العرض أو 
انقضائه؛

في حال خرق شركة ساب للتكافل للموجبات المنصوص عنها في البند )أ( من المادة 36 من الئحة االندماج واالستحواذ  	
والمتمثلة بما يلي: )ا( إصدار أي أسهم مصرح بها غير مصدرة، )ب( إصدار أو منح حقوق تتعلق بأي أسهم غير مصدرة، 
)ج( إنشاء أو إصدار أو السماح بإنشاء أو إصدار أي أوراق مالية قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق اكتتاب في أسهم، )د( 
بيع أو التصرف أو االستحواذ، أو الموافقة على بيع أو التصرف أو االستحواذ على أي أصول ذات قيمة تساوي )10٪( أو 
أكثر من صافي موجوداتها ووفقاً آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة، أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث، سواًء عن 

طريق صفقة واحدة أم عدة صفقات، )هـ( شرائها ألسهمها، )و( إبرام عقود خارجة عن إطار نشاطها العادي؛ 
في حال قررت شركة والء للتأمين بفسخ اتفاقية االندماج نظراً لوقوع تغيير جوهري سلبي في أعمال شركة ساب للتكافل  	

أو إلقدام شركة ساب للتكافل على ارتكاب خرق جوهري للضمانات والتعهدات؛
عدم إتمام صفقة االندماج بسبب إخالل شركة ساب للتكافل بموجباتها تجاه الدائنين خالل فترة اعتراض الدائنين عماًل  	

بأحكام المادة )193( من نظام الشركات. 
توافق الطرفان على أنه في حال ولدى تسديد رسوم اإلنهاء عماًل بالبنود السابقة، تبرأ ذمة الطرف الذي قام بالتسديد من أية مبالغ إضافية 

قد تستحق نتيجًة لفسخ اتفاقية االندماج. 
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اإلعالنات وموجب التكتم 6-4-10

موجب االمتناع عن اإلعالن: أ. 
باستثناء ما هو مطلوب بموجب األنظمة المرعية اإلجراء أو ما هو متفق عليه بموجب اتفاقية االندماج، تعهدت شركة 
والء للتأمين لصالح شركة ساب للتكافل، وتعهدت شركة ساب للتكافل لصالح شركة والء للتأمين باالمتناع عن اإلدالء بأية 
تصريحات متعلقة باتفاقية االندماج أو بأعمال أو تعامالت الطرف اآلخر من أي نوع كانت وألي جهة بما في ذلك الصحافة 

أو الجمهور، دون االستحصال على الموافقة الخطية للطرف اآلخر ويستثنى من ذلك اإلعالنات التالية: 

اإلعالنات التي تصدر في نطاق األعمال االعتيادية؛ و- 
اإلعالنات غير المتعلقة بصفقة االندماج.- 

موجب التكتم:ب. 
التزمت كل من شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة خالل مرحلة التفاوض 

على صفقة االندماج باستثناء المعلومات التالية: 

المعلومــات المتاحــة للعمــوم أو التــي تصبــح متاحــة للجمهــور دون خــرق موجــب التكتــم المنصــوص عنــه فــي اتفاقيــة - 
االندمــاج؛

المعلومــات التــي وصلــت ألحــد الطرفيــن مــن شــخص ثالــث دون ارتــكاب األخيــر ألي خــرق أو مخالفــة فــي ســبيل - 
الحصــول عليهــا؛

المعلومات المطلوب اإلفصاح عنها بموجب األنظمة المرعية أو من قبل السلطات المختصة؛ - 
المعلومات التي يتم اإلفصاح عنها بموافقة الطرف اآلخر؛- 
المعلومــات التــي يتــم اإلفصــاح عنهــا للمستشــارين بالحــدود الالزمــة للســماح للطــرف المفصــح ممارســة حقوقــه - 

بموجــب اتفاقيــة االندمــاج. 
يبقى موجب التكتم سارياً لمدة سنتين ميالديتين بعد فسخ اتفاقية االندماج. 

اتفاقية االندماج  6-4-11
تشكل اتفاقية االندماج بكافة بنودها ومرفقاتها الكاملة بين شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل وهي تطغى على أية اتفاقيات سابقة بين 
الطرفين بما في ذلك مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين بتاريخ 1442/12/04هـ )الموافق 2021/07/14م( والملحق لها الموقعة بتاريخ 

1443/06/06هـ )الموافق 2022/01/09م(.

اإلقرارات 6-4-12
تقر كل من شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل أنه بتوقيعها على اتفاقية االندماج ال يعول على أية ضمانات ممنوحة لها ولن يكون لها 
أية حقوق من أي شخص ليس طرفاً باتفاقية االندماج، باستثناء ما تم اإلشارة إليه صراحًة في اتفاقية االندماج، وال تحد أي من بنود اتفاقية 

االندماج مسؤولية الطرفين عن األعمال االحتيالية. 

فصل البنود غير الصالحة 6-4-13
في حال تبين أن أي من بنود اتفاقية االندماج هي غير صالحة أو باطلة، يتم فصلها عن باقي بنود اتفاقية االندماج التي تبقى سارية بكافة 

بنودها. 

التنازل 6-4-14
ال يجوز ألي من شركة والء للتأمين أو شركة ساب للتكافل التنازل عن حقوقها لصالح أي شخص ثالث دون االستحصال على موافقة الطرف 

اآلخر الخطية. 

عدم التنازل عن حق المطالبة 6-4-15
ال يعد تأخر أي طرف بالمطالبة بأي من حقوقه أو بتنفيذ أي من بنود اتفاقية االندماج تنازالً من قبل الطرف المنوه عنه عن حقه بالمطالبة 

بالحقوق و/أو بإنفاذ البنود المشار إليها في اتفاقية االندماج. 
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القانون المطبق والفصل في المنازعات 6-4-16
تخضع اتفاقية االندماج وتفسر بحسب القوانين المرعية اإلجراء في المملكة العربية السعودية. في حال نشوب أي نزاع بين شركة والء 
للتأمين وشركة ساب للتكافل حول اتفاقية االندماج، يتوجب عليهما بذل أقصى الجهود لتسوية النزاع ودياً وفي حال العجز عن التوصل إلى 
حل ودي للنزاع، خالل مهلة ثالثين يوم من تاريخ اإلشعار بوقوع نزاع، يحق ألي من الطرفين إحالة النزاع إلى التحكيم وفقاً لنظام التحكيم 
الخاص بالمركز السعودي للتحكيم التجاري، بواسطة محكم واحد. على المحكم أن يكون محامياً ذو خبرة ال تقل عن عشرة سنوات في 
مجال قطاع التأمين وبتوافق الطرفين وفي حال عجز الطرفين عن التوافق حول شخص المحكم، يحال النزاع إلى لجنة تحكيمية من ثالثة 
محكمين، يقوم كل طرف بتعيين واحد منهما فيما يعين الثالث من قبل المحكمين المعينين من األطراف ليرأس اللجنة التحكيمية. إن مكان 

التحكيم هو الرياض ولغة التحكيم هي اللغة العربية ويكون القرار التحكيم نهائي وملزم على األطراف وغير قابل للطعن. 

حوكمة الشركة الدامجة 6-4-17
تتمثل في استمرار األعضاء  والتي  إتمام صفقة االندماج،  إدارة شركة والء بعد  التغيير على مجلس  الشركتين على عدم  بين  تّم االتفاق 

الحاليين لشركة والء للتأمين والبالغ عددهم )11( عضو في واليتهم كأعضاء مجلس إدارة. 

مع اإلشارة إلى أن األعضاء الحاليين لمجلس إدارة شركة والء للتأمين هم على النحو التالي:

السّيد/ سليمان بن عبداهلل القاضي، رئيس مجلس اإلدارة وعضو غير تنفيذي.. 1
السّيد/ خليفة بن عبداللطيف الملحم، نائب رئيس مجلس اإلدارة وعضو غير تنفيذي.. 2
السّيد/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري، عضو غير تنفيذي.. 3
السّيد/ واصف بن سليم الجبشة، عضو غير تنفيذي.. 4
السّيد/ وليد بن محمد الجعفري، عضو غير تنفيذي.. 5
السّيد/ جميل بن عبداهلل الملحم، عضو مستقل.. 6
السّيد/ هشام بن عبداللطيف الجبر، عضو غير تنفيذي.. 7
السّيد/ عبداللطيف بن خليفة الملحم، عضو غير تنفيذي.. 8
السّيد/ أسامة بن ميرزا الخنيزي، عضو مستقل.. 9

السّيد/ حاتم بن فهد بالغنيم، عضو مستقل.. 10
السّيد/ عبدالعزيز بن سعود الشبيبي، عضو مستقل.. 11

بعد إتمام صفقة االندماج سيبقى السّيد/ سليمان بن عبداهلل القاضي رئيساً لمجلس اإلدارة والسيد/ خليفة بن عبداللطيف الملحم نائباً 
لرئيس مجلس اإلدارة، وال تنطوي اتفاقية االندماج على أي تعديل على أعضاء مجلس إدارة الشركة الدامجة الحالي.

ويوضح الجدول التالي اإلدارة التنفيذية للشركة الدامجة:

المنصب الحاليالمنصب في الشركة الدامجةاالسم 

الرئيس التنفيذي - شركة والء للتأمينالرئيس التنفيذيجونسون فارغيس

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية - شركة والء للتأمينالرئيس التنفيذي للشؤون الماليةمهند محمود الدسوقي

الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية للتأمين العام والمركبات - الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية للتأمين العام والمركبات واصف فاروق منهاس
شركة والء للتأمين

الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية للتأمين الطبي والحماية الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية للتأمين الطبي والحماية واالدخارغاياس حسن خان
واالدخار - شركة والء للتأمين

نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق - شركة والء نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق فهد خالد ابالخيل
للتأمين 

نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والعالقات العامة نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والعالقات العامة والحكومية تركي عبدالعزيز البريك
والحكومية - شركة والء للتأمين

كما في تاريخ هذا التعميم، تتمثل اإلدارة التنفيذية للشركة الدامجة من قبل اإلدارة التنفيذية لشركة والء للتأمين فقط، وال تنطوي اتفاقية 
االندماج على أي تعديل على أعضاء مجلس إدارة الشركة الدامجة الحالي. وقد يتم توسيع هيكل اإلدارة التنفيذية للشركة الدامجة أعاله 
للتأمين  التكامل وبعد اكتمال صفقة االندماج، وذلك يتطلب الحصول على موافقة لجنة الترشيحات والمكافآت لشركة والء  أثناء عملية 

وموافقة مجلس إدارة شركة والء للتأمين وموافقة البنك المركزي السعودي.
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كما يجدر بالذكر بأن الشركة الدامجة سوف تقوم باستيعاب كافة موظفي شركة ساب للتكافل، بدون فرض أي تسريح إجباري، وسيتم 
االستفادة من القدرات والخبرات الخاصة بموظفي شركة ساب للتكافل في الشركة الدامجة بحسب احتياج عملية دمج األعمال وخطة 

التكامل.

ملخص شروط إتمام صفقة االندماج 6-4-18
تخضع صفقة االندماج للشروط التالية:

البنك . 1 وموافقة  االندماج،  الناتج عن صفقة  االقتصادي  التركز  على  للمنافسة  العامة  الهيئة  ممانعة  الحصول على عدم 
المركزي السعودي على صفقة االندماج وزيادة رأس مال شركة والء للتأمين، وموافقة السوق المالية السعودية على إدراج 
األسهم الصادرة لصالح مساهمي شركة ساب للتكافل تبعاً لعملية زيادة رأسمال شركة والء للتأمين، وموافقة هيئة السوق 

المالية على زيادة رأس مال شركة والء للتأمين ونشر مستند العرض.
التزام كل من مجلس إدارة شركة والء للتأمين ومجلس إدارة شركة ساب للتكافل والمديرين التنفيذيين بكافة بنود اتفاقية . 2

االندماج، وعدم إنهائها من قبل أي من الشركتين نظراً لوقوع أحد أسباب الفسخ الموضحة في القسم رقم 6-4-7 من هذا 
التعميم، وعدم خرق أي بند من بنود اتفاقية االندماج، وااللتزام بكافة األنظمة واللوائح السارية في المملكة.

موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة والء للتأمين بأكثرية ال تقل عن ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع على . 3
صفقة االندماج والقرارات األخرى ذات الصلة، وهي الموافقة على زيادة رأس المال وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية 
النظام  على  المقترحة  التعديالت  على  والموافقة  التعميم(،  هذا  من   4-6 رقم  القسم  في  تفصيلها  تم  )والتي  االندماج 
األساسي لشركة والء للتأمين الخاصة بصفقة االندماج )المفصلة في الملحق رقم 5 من هذا التعميم(، والموافقة على 
تفويض مجلس إدارة شركة والء للتأمين أو أي شخص مفوض له من قبل مجلس إدارة شركة والء للتأمين بإصدار أي قرار 

أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريا لتنفيذ أي من القرارات المذكورة التي تخص صفقة االندماج. 
موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة ساب للتكافل بأكثرية ال تقل عن ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع على . 4

صفقة االندماج والقرارات األخرى ذات الصلة، وهي التصويت على العرض المقدم من شركة والء للتأمين وذلك وفقاً 
لشروط وأحكام اتفاقية االندماج )والتي تم تفصيلها في القسم رقم 6-4 من هذا التعميم(، وتفويض مجلس إدارة شركة 
ساب للتكافل، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس إدارة شركة ساب للتكافل، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون 

ضروريا لتنفيذ أي من القرارات المتعلقة بصفقة االندماج. 
انتهاء فترة اعتراض الدائنين أو تسوية جميع اعتراضات الدائنين على صفقة االندماج )أيهما يأتي الحقاً( وذلك وفقاً . 5

ألحكام المادة )193( من نظام الشركات.

)الموافق  1444/04/30هـ  تاريخ  وهو  االندماج،  اتفاقية  في  عليه  المتفق  النهائي  اإلنفاذ  التاريخ  قبل  االندماج  إتمام صفقة  يجب  وكما 
2022/11/24م( إال إذا وافقت كل من شركة والء للتأمين وشركة ساب للتكافل خطياً على تمديد تاريخ إتمام اإلنفاذ النهائي، عدم قيام 
أية محكمة، أو جهة تشريعية، أو هيئة، أو جهة حكومية في المملكة باتخاذ، أو المطالبة باتخاذ أي إجراء، أو اقتراح تعديل على األنظمة 
والقوانين أو اإلجراءات بعد تاريخ التوقيع على اتفاقية االندماج، بما يجعل تنفيذ أو االستمرار بصفقة االندماج غير نظامي أو غير مسموح.

في  6-5 الـــواردة  التعهدات  أو  المسبقة  والــشــروط  الجوهرية  والــشــروط  البنود 
المستندات أو االتفاقيات األخرى لصفقة االندماج

عدا اتفاقية االندماج التي تم توضيح كافة بنودها وشروطها الجوهرية والشروط المسبقة أو التعهدات الواردة فيها في القسم رقم 4-6 
أو شروط أخرى متعلقة بصفقة  اتفاقيات  أو  التعميم، ال توجد مستندات  القسم رقم 6-4-18 من هذا  تم تفصيلها في  التي  والشروط 

االندماج.
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أو مهدد  6-6 أو مطالبة )بما في ذلك أي دعوى قائمة   دعوى قضائية 
ّ

أي تفاصيل 
 في أعمال شركة والء للتأمين أو مركزها 

ً
 جوهريا

ً
بإقامتها( يمكن أن تؤثر تأثيرا

المالي

باستثناء الدعاوى المبّينة أدناه، إن شركة والء للتأمين ليست طرفاً في أي دعاوى قضائية أو مطالبات قائمة يمكن أن تؤّثر تأثيراً جوهرياً 
على أعمالها، كما أنه ال يوجد )على حّد علم أعضاء مجلس إدارة شركة والء للتأمين( أي دعاوى قضائية أو مطالبات محتملة يمكن أن تؤّثر 

تأثيراً جوهرياً على أعمال شركة والء للتأمين. 

الحالة الراهنة المطالبات تاريخ رفع الدعوى اسم المدعي نوع الدعوى

بانتظار تعيين خبير اكتواري من قبل اللجنة 
لدراسة القضية وتقديم تقرير فيها خالل 
الجلسة القادمة بتاريخ 1443/11/14هـ 

)الموافق 2022/06/13م(.

إن المدعي يطالب بتصفية مستحقاته 
عن التأمين على الحياة المدلى بها بقيمة 

إجمالية وقدرها 895,000 ريال سعودي.

1442/07/05هـ
)الموافق 2021/02/17م(

شخص طبيعي تأمينية

رفضت محكمة االستئناف في أبو ظبي 
طلب إدخال شركات التأمين في الدعوى 
ولم يصل لشركة والء للتأمين أي إشعار 

بتقديم المدعي طلب اعتراض على القرار 
حتى تاريخه.

إن المدعي في هذه الدعوى يطالب بإدخال 
شركة والء للتأمين وعدة شركات تأمين 

أخرى للتعويض مجتمعه في الدعوى 
المقامة ضده من شخصية اعتبارية، 

وذلك لدفع مبلغ التعويض بقيمة إجمالية 
وقدرها 5,000,000 دوالر أمريكي لشخصية 
اعتبارية بناًء على وثيقة تأمين على مسؤولية 

المدراء.

1443/05/05هـ
)الموافق 2021/12/09م( 

شخص طبيعي تأمينية

بانتظار تعيين تاريخ الجلسة المقبلة من قبل 
لجنة الفصل بالمنازعات التأمينية.

إن المدعي يطالب شركة والء للتأمين 
بتسديد عموالت يدعي أنها مستحقة 

لصالحه بقيمة إجمالية وقدرها 3,201,219 
ريال سعودي لقاء وثائق تأمين لم تسدد 

أقساطها.

1443/05/26هـ
)الموافق 2021/12/30م( 

شخصية اعتبارية تأمينية

بانتظار تعيين تاريخ الجلسة المقبلة من قبل 
لجنة الفصل بالمنازعات التأمينية.

إن المدعي يطالب شركة والء للتأمين 
بتسديد مطالبات تأمينية تم رفضها بقيمة 

إجمالية وقدرها 5,894,667.66 ريال 
سعودي. 

1443/08/03هـ
)الموافق 2022/03/06م( 

شخصية اعتبارية تأمينية

بانتظار تعيين تاريخ الجلسة المقبلة من قبل 
لجنة الفصل بالمنازعات التأمينية.

إن المدعي يطالب شركة والء للتأمين 
بتسديد مطالبات تأمينية تم رفضها بقيمة 

إجمالية وقدرها 1,556,705.12 ريال 
سعودي.

1443/08/17هـ
)الموافق 2022/03/20م( 

شخصية اعتبارية تأمينية

المصدر: شركة والء للتأمين 

أو مهدد  6-7 أو مطالبة )بما في ذلك أي دعوى قائمة   دعوى قضائية 
ّ

أي تفاصيل 
 في أعمال شركة ساب للتكافل أو مركزها 

ً
 جوهريا

ً
بإقامتها( يمكن أن تؤثر تأثيرا

المالي

إن شركة ساب للتكافل ليست طرفاً في أي دعاوى قضائية أو مطالبات قائمة يمكن أن تؤّثر تأثيراً جوهرياً على أعمالها، كما أنه ال يوجد )بناًء 
على تأكيد من قبل شركة ساب للتكافل( أي دعاوى قضائية أو مطالبات محتملة يمكن أن تؤّثر تأثيراً جوهرياً على أعمال شركة ساب للتكافل. 

 عضو من أعضاء مجلس إدارة شركة والء للتأمين أو  6-8
ّ

تقرير عن حاالت إفالس أي
أعضاء مجلس اإلدارة المقترحين أو أحد كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس إدارة 

شركة والء للتأمين

يقر أعضاء مجلس إدارة شركة والء للتأمين بعدم تعرض أي عضو من أعضاء المجلس أو أعضاء المجلس المقترحين أو أحد كبار التنفيذيين 
أو أمين سر المجلس ألي حالة إفالس.
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أعضاء  6-9 من   
ٌّ

أي كان  لشركة  السابقة  الخمس  السنوات  في  إعسار   
ّ

أي عن  تقرير 
مجلس إدارة شركة والء للتأمين أو أعضاء مجلس اإلدارة المقترحين أو أحد كبار 
 من قبل الشركة 

ً
التنفيذيين أو أمين سر مجلس إدارة شركة والء للتأمين معينا

المعسرة في منصب إداري أو إشرافي فيها

خالل السنوات الخمس السابقة، لم يسبق ألي من أعضاء مجلس إدارة شركة والء للتأمين، أو كبار التنفيذيين، أو أمين سر مجلس اإلدارة، 
العمل في أي شركة معسرة بمنصب إداري أو إشرافي.
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7 
إفادات الخبراء

قدم جميع المستشارين الواردة أسمائهم في قسم )»دليل شركة والء للتأمين«( موافقاتهم الخطية على اإلشارة إلى أسمائهم وعناوينهم 
وشعاراتهم وعلى نشر إفاداتهم في هذا التعميم، ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذا التعميم.
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8 
المصاريف

سوف تتحمل شركة والء للتأمين التكاليف والمصاريف المتعلقة بإتمام صفقة االندماج والتي تقّدر بحوالي )5( خمسة مليون ريال سعودي 
تقريباً وتشمل أتعاب كاًل من المستشار المالي والمستشار القانوني ومستشار العناية المهنية المالية والضريبية ومستشار العناية المهنية 
االكتوارية ومحاسب القوائم المالية االفتراضية وغيرهم من المستشارين، إضافًة إلى رسوم الجهات الحكومية للحصول على الموافقات 
النظامية ومصاريف التنسيق واإلعالن وجميع التكاليف األخرى المتعلقة بإتمام صفقة االندماج. ونشير إلى أن المبالغ المشار إليها أعاله 

ال تشمل التكاليف والمصاريف المتعلقة بدمج أعمال الشركتين خالل مرحلة ما بعد إتمام صفقة االندماج.
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9 
اإلعفاءات

لم تقم شركة والء للتأمين بتقديم أي طلب إعفاء إلى هيئة السوق المالية.
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10 
المستندات المتاحة للمعاينة

سوف تكون نسخ من المستندات التالية متاحة للمعاينة في المقر الرئيسي لشركة والء للتأمين )العنوان: الخبر، مبنى عادل خاشقجي شارع 
خادم الحرمين الشريفين ص.ب. 31616 الخبر 31952، المملكة العربية السعودية، هاتف: 966138299380+، فاكس: 966138252255+، 
من يوم األحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساًء باستثناء أيام اإلجازات الرسمية في المملكة العربية 

السعودية من تاريخ نشر تعميم المساهمين ومستند العرض وحتى نهاية فترة العرض:

النظام األساسي لشركة ساب للتكافل وعقد تأسيسها.. 1
اتفاقية االندماج )باللغة اإلنجليزية(.. 2
القوائم المالية المراجعة لشركة ساب للتكافل للسنوات المالية الثالث المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م . 3

والقوائم المالية غير المراجعة لشركة ساب للتكافل لفترة 9 أشهر لعام 2021م.
القوائم المالية االفتراضية لشركة والء للتأمين للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020م لغرض صفقة االندماج.. 4
تقرير التقييم الصادر من المستشار المالي لشركة والء للتأمين )شركة الجزيرة لألسواق المالية(.. 5
خطابات موافقات المستشارين على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في هذا التعميم. . 6
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11 
المالحق

ملحق 1: القوائم المالية السنوية لشركة ساب للتكافل للسنوات المالية الثالث  11-1
المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر  2018م و2019م و2020م والقوائم المالية غير المراجعة 

لفترة 9 أشهر لعام 2021م.



 140



 141



 142



 143



 144



 145



 146



 147



 148



 149



 150



 151



 152



 153



 154



 155



 156



 157



 158



 159



 160



 161



 162



 163



 164



 165



 166



 167



 168



 169



 170



 171



 172



 173



 174



 175



 176



 177



 178



 179



 180



 181



 182



 183



 184



 185



 186



 187



 188



 189



 190



 191



 192



 193



 194



 195



 196



 197



 198



 199



 200



 201



 202



 203



 204



 205



 206



 207



 208



 209



 210



 211



 212



 213



 214



 215



 216



 217



 218



 219



 220



 221



 222



 223



 224



 225



 226



 227



 228



 229



 230



 231



 232



 233



 234



 235



 236



 237



 238



 239



 240



 241



 242



 243



 244



 245



 246



 247



 248



 249



 250



 251



 252



 253



 254



 255



 256



 257



 258



 259



 260



 261



 262

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 شركة ساب تكافل
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 
 

  القوائم المالية
  وتقرير المراجعين المستقلين
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 صفحة الفهرس
  

 6 - 1 تقرير المراجعين المستقلين
  
 8 - 7 قائمة المركز المالي

  
 9  قائمة الدخل

  
 10  الشامل قائمة الدخل

  
 11 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

  
 12 قائمة التدفقات النقدية
  

 65 – 13 إيضاحات حول القوائم المالية
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 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(
 قائمة المركز المالي

 2020ديسمبر  31في 

 7صفحة 

 

 
 
 

 إيضاحات

ديسمبر 31  
2020

عة()مراج
بآالف الرياالت 

السعودية

ديسمبر 31  
2019

)مراجعة(
بآالف الرياالت 

السعودية

 الموجودات

68,215146,986 7 نقد وما يماثله
120,34566,277 8 ودائع قصيرة األجل

45,26026,406 5 مساهمات وذمم إعادة تكافل مدينة، بالصافي
25,52710,946 )ب( 10 مساهمات التكافل غير المكتسبة حصة معيدي التكافل من

73,99447,644 )ب( 12 حصة معيدي التكافل من المطالبات القائمة
3,9471,985 )ج(10 تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

   استثمارات
413,621383,869 ( و)د(أ)4 موجودات مالية متاحة للبيع
146,339146,372 )ب( 4 حتى تاريخ االستحقاق موجودات مالية محتفظ بها

3,7621,062 6 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
875 موجودات ثابتة

2,0292,216 موجودات غير ملموسة
34,00034,000 9 وديعة نظامية

4,6124,355 إيرادات مستحقة من وديعة نظامية
──────────  

941,659872,193 مجموع الموجودات
══════════

 
 
 

 رئيس مجلس اإلدارة    الرئيس التنفيذي    الماليالرئيس 
 
 
 
 
محمد الشايع    حسام الخيال    مصطفىالاجي ن

 
 
 

المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 27إلى  1تعتبر اإليضاحات من رقم 
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 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(
 قائمة المركز المالي )تتمة(

 2020ديسمبر  31في 

 8صفحة 

 إيضاحات 

 ديسمبر 31
2020 

 )مراجعة(
بآالف الرياالت 

 السعودية

  ديسمبر 31
2019 

 )مراجعة(
بآالف الرياالت 

 السعودية

 المطلوبات

49,43543,282 13 مستحقات ومطلوبات أخرى
4,9915,778 16 مخصص الزكاة وضريبة الدخل

25,01415,864 أرصدة معيدي التكافل الدائنة
34,28315,703 )ب( 10 مساهمات غير مكتسبة

4,7221,910 )ج(10 عمولة معيدي التكافل غير المكتسبة
93,01162,290 )ب( 12 لبات القائمةإجمالي المطا

8,8365,889 )هـ( 10 احتياطي المخاطر السارية
7,6076,470 )د( 10 احتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات

6,3165,875 11 مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين
6,5936,593 17 فائض توزيع دائن

406,63676,8343 )ج( 4)أ(، 10 احتياطي أنشطة تكافل
4,6124,355 إيرادات مستحقة من وديعة نظامية

   ────────────
652,056550,843 مجموع المطلوبات

  
-- فائض عمليات التكافل

────────────
652,056550,843 مجموع المطلوبات وفائض عمليات التكافل

────────────

 حقوق المساهمين

340,000340,000 14 أس المالر
14,78814,788 15 احتياطي نظامي
)33,264()64,566( خسائر متراكمة

)823()1,218( 11 إعادة قياس التزامات منافع التقاعد
599649 )د( 4 احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع

────────────
289,603321,350 صافي حقوق الملكية

────────────

 مجموع المطلوبات وفائض عمليات التكافل وحقوق المساهمين
 

941,659
 

872,193
════════════

 رئيس مجلس اإلدارة    الرئيس التنفيذي    الماليالرئيس 
 
 
 
 
محمد الشايع    حسام الخيال    مصطفىالاجي ن

 المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 27إلى  1تعتبر اإليضاحات من رقم 
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 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(
 قائمة الدخل

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 9صفحة 

 اتإيضاح 

2020 
 )مراجعة(

االت بآالف الري
 السعودية

2019 
 )مراجعة(

بآالف الرياالت
 السعودية

 إيرادات
 إجمالي مساهمات التكافل المكتتبة

152,601128,502 18 تكافل عائلي -
49,08026,651 18 تكافل عام -

──────────
 201,681155,153

 مساهمات إعادة التكافل المسندة
(7,999)(14,122) 18 التكافل المحلية المسندةمساهمات إعادة -
(50,678)(77,364) 18 مساهمات إعادة التكافل األجنبية المسندة-

16,79616,174 18 التكافلخطط تكاليف حاملي 
──────────

126,991112,650 صافي مساهمات التكافل المكتتبة
(6,138)(18,580) 18 ةالتغيرات في مساهمات التكافل غير المكتسب

14,5823,977 18 التغيرات في حصة معيدي التكافل من مساهمات غير مكتسبة
 ──────────

122,993110,489 صافي مساهمات التكافل المكتسبة
5,3525,088 إيرادات الرسوم والعموالت

-2,190 إيرادات االكتتاب األخرى
──────────

130,535115,577 موع اإليراداتمج
──────────

 تكاليف ومصاريف االكتتاب
(39,239)(47,053) )أ(12 إجمالي المطالبات المدفوعة

38,01031,181 )أ(12 حصة معيدي التكافل من مطالبات مدفوعة
(81,688)(67,140) 19 إعادة واستحقاق الوثائق

──────────
(89,746)(76,183) المطالبات والمنافع األخرى المدفوعةصافي 

682(3,924) التغيرات في المطالبات القائمة، بالصافي
(1,872)(450) تغيرات في مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها، بالصافي

 ──────────
(90,936)(80,557) صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة

4,610(16,378) )أ(10 التغيرات في احتياطي أنشطة تكافل
(891)(1,137) تغيرات في احتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات

(2,898)(2,947) تغيرات في احتياطي المخاطر السارية
(5,630)(14,863) التكافلتكاليف اقتناء وثائق 

──────────
(95,745)(115,882) كتتابمجموع تكاليف ومصاريف اال

──────────
14,65319,832 صافي دخل االكتتاب

 ──────────
 مصاريف تشغيلية أخرى

(50,686)(49,735) 20 مصاريف عمومية وإدارية
1,4251,524 دخل من خصومات الكمية

2,9116,440 إيرادات من الودائع
3,9833,792 دخل من الصكوك

-225 إيرادات توزيعات أرباح
──────────

(38,930)(41,191) مجموع مصاريف تشغيلية أخرى، بالصافي
──────────

(19,098)(26,538) صافي الخسارة للسنة قبل التوزيع والزكاة والضريبة
-- صافي الخسارة للسنة العائدة لعمليات التكافل

──────────
(19,098)(26,538) صافي الخسارة للسنة العائدة إلى المساهمين قبل الزكاة والضريبة

(5,702)(4,764) )أ(16 الزكاة والضريبة للسنة
──────────

(24,800)(31,302) صافي الخسارة العائدة إلى المساهمين بعد الزكاة والضريبة
══════════

(0.73)(0.92) 21 هم )لاير سعودي للسهم الواحد( )األساسية(خسارة الس
══════════

 
 رئيس مجلس اإلدارة    الرئيس التنفيذي    الماليالرئيس 

 
 
 
 
محمد الشايع    حسام الخيال    مصطفىالاجي ن

المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 27إلى  1تعتبر اإليضاحات من رقم 
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 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(
 قائمة الدخل الشامل

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 10صفحة 

 إيضاحات 

2020 
بآالف الرياالت 

 السعودية

2019 
بآالف الرياالت 

 السعودية
 

(24,800)(31,302) ة إلى المساهمين بعد الزكاة والضريبةصافي الخسارة العائد

 الدخل الشامل اآلخر

 بنود سيعاد تصنيفها لقائمة الدخل في الفترات الالحقة

30,22045,503 )ج(4 غير محققة -تغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع -

(45,503)(30,220) )أ(10 غير محققة -عادلة الحتياطي أنشطة التكافل تغيرات في القيمة ال-

649(50) احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع-

 بنود لن يعاد تصنيفها لقائمة الدخل في الفترات الالحقة

(610)(395) 11 إعادة قياس التزامات منافع التقاعد-

──────────
(24,761)(31,747) مجموع الخسارة الشاملة للسنة

══════════

 رئيس مجلس اإلدارة    الرئيس التنفيذي    الماليالرئيس 
 
 
 
 
محمد الشايع    حسام الخيال    مصطفىالاجي ن

   المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 27إلى  1تعتبر اإليضاحات من رقم 
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 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(
 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 11صفحة 

رأس
المال

احتياطي 
نظامي

 إعادة قياس
التزامات منافع 

التقاعد

احتياطي القيمة 
العادلة للموجودات 

المالية المتاحة 
للبيع

خسائر 
المجموعمتراكمة

بآالف الرياالت 
السعودية

بآالف الرياالت 
السعودية

بآالف الرياالت 
السعودية

بآالف الرياالت 
السعودية

بآالف الرياالت 
السعودية

بآالف الرياالت 
السعودية

,350321(33,264)649(823)340,00014,788 2020يناير  1الرصيد كما في 

 مجموع الخسارة الشاملة للسنة

(31,302)(31,302)---- صافي الخسارة العائدة إلى المساهمين بعد الزكاة والضريبة

(395)--(539)-- إعادة قياس التزامات منافع التقاعد

(50)-(50)--- احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع

(31,747)(31,302)(50) (395)-- مجموع الخسارة الشاملة للسنة

------ (15المحول إلى االحتياطي النظامي )إيضاح 

────────────────────────────────────
289,603(64,566)599(1,218)340,00014,788 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 

════════════════════════════════════

رأس 
المال

احتياطي 
نظامي

إعادة قياس 
التزامات

منافع التقاعد 

احتياطي القيمة 
العادلة للموجودات 

المالية المتاحة 
المجموعخسائر متراكمةيعللب

بآالف الرياالت 
السعودية

بآالف الرياالت 
السعودية

بآالف الرياالت 
السعودية

بآالف الرياالت 
السعودية

بآالف الرياالت 
السعودية

بآالف الرياالت 
السعودية

346,111(8,464)-(213) 340,00014,788 2019يناير  1الرصيد كما في 

 مجموع الدخل الشامل للسنة

(24,800)(24,800)---- صافي الخسارة العائدة إلى المساهمين بعد الزكاة والضريبة

(610)--(610)-- إعادة قياس التزامات منافع التقاعد

649-649--- احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع

(24,761)(24,800)649(610)-- مجموع الخسارة الشاملة للسنة

المحول إلى االحتياطي النظامي
------ (15)إيضاح 

────────────────────────────────────
321,350(433,26)649(823)340,00014,788 2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

════════════════════════════════════

 رئيس مجلس اإلدارة    الرئيس التنفيذي    الماليالرئيس 
 
 
 
 
محمد الشايع    حسام الخيال    مصطفىالاجي ن
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 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(
 قائمة التدفقات النقدية

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 12صفحة 

 

 
 

 إيضاحات

2020
بآالف الرياالت 

السعودية

2019
بآالف الرياالت 

السعودية

 طة التشغيليةالتدفقات النقدية من األنش
(19,098)(26,538) صافي الخسارة قبل التوزيع والزكاة والضريبة

 تعديل لبنود غير نقدية:
763869 إطفاء

6771 استهالك
(3,826)(4,017) دخل من الصكوك

4034 إطفاء العالوة من صكوك
-(5) إطفاء الخصم من صكوك

(2,054)865 5 )نفقات االنخفاض في قيمة( المساهمات وذمم إعادة التكافل المدينةعكس االنخفاض في قيمة / 
1,4571,206 11 مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين

──────────
 (27,368)(22,798)

 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
(11,702)(,85418) مساهمات وذمم إعادة تكافل مدينة، بالصافي

(66,277)(54,068) ودائع قصيرة األجل
(3,977)(14,581) حصة معيدي التكافل من مساهمات التكافل غير المكتسبة

10,086(26,350) حصة معيدي التكافل من المطالبات القائمة
(966)(1,962) تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

(31,105)(29,752) موجودات مالية متاحة للبيع
170(2,700) مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

6,15323,904 مستحقات ومطلوبات أخرى
9,1509,984 أرصدة معيدي التكافل الدائنة

18,5806,138 مساهمات غير مكتسبة
(380)2,812 عمولة معيدي التكافل غير المكتسبة

(8,896)30,721 إجمالي المطالبات القائمة
2,9472,898 احتياطي المخاطر السارية

1,137891 احتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات
29,80224,719 احتياطي أنشطة تكافل

   ──────────
(74,333)(67,311)

(857)(1,411) 11 منافع نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين، صافي المحّول
(5,958)(5,551) )ج(16 مدفوعة زكاة وضريبة دخل

──────────
(74,126)(81,295) صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

──────────
 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

50,000- استحقاق موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
(75,209)- ا حتى تاريخ االستحقاقشراء موجودات مالية محتفظ به

3,1003,528 دخل مستلم من الصكوك
(1,226)(576) شراء موجودات غير ملموسة

──────────
(22,907)2,524 صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة االستثمارية

──────────
(97,033)(78,771) صافي التغير في النقد وما يماثله

146,986244,019 7 نقد وما يماثله في بداية السنة
──────────

68,215146,986 7 نقد وما يماثله في نهاية السنة
══════════

 معلومات تكميلية غير نقدية:
30,22045,503 )ج(4 صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

649(50) )د( 4 غير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع في أسهم حقوق الملكية المحليةصافي الت
══════════

 
 رئيس مجلس اإلدارة    الرئيس التنفيذي    الماليالرئيس 

 
 
 
 
محمد الشايع    حسام الخيال    مصطفىالاجي ن

المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 27إلى  1تعتبر اإليضاحات من رقم 
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 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(
  إيضاحات حول القوائم المالية

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
   

 13صفحة   

 المنشأة واألنشطة الرئيسية 1
 

السجل التجاري رقم موجب ساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بشركة ساب للتكافل )"الشركة"(، شركة م
ـ )الموافق 1428جمادى األولى  20تاريخ ب 1010234032 السعودية "تداول". المالية سوق ال(. إن الشركة مدرجة في 2007يونيو  6ه

 ودية.، المملكة العربية السع11413، الرياض 9086وعنوان الشركة المسجل هو: ص ب 
 

إن الغرض من إنشاء الشركة هو مزاولة عمليات التكافل وكافة األنشطة ذات العالقة. يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تقديم كافة 
العام، اتمجموع -أفراد( والعائلي للمجموعات )حماية وادخار  -منتجات التكافل العائلي لألفراد )حماية وادخار  ل  التكاف (، ومنتجات 

 المملكة العربية السعودية فقط. وتعمل في
 

  أسس اإلعداد 2
 

 أ( أسس العرض والقياس
ات األخرى تم إعداد القوائم المالية للشركة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدار

 الشركات في المملكة العربية السعودية.الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ونظام 
 

تبطة بالوحدة تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء قياس القيمة العادلة لالستثمارات المر
الية باستخدام التقييم االكتواري. وتظهر استثمارات حقوق أنشطة التكافل بالقيم الح احتياطياتالمتاحة للبيع، ويتم إدراج منافع نهاية الخدمة و

 الملكية المصنفة كاستثمارات متاحة للبيع بالقيمة السوقية عند اإلقفال.
 

في  ستمراريةقامت إدارة الشركة بتقييم قدرتها على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية وهي على قناعة بأنها قادرة على االستمرار وفقاً لمبدأ اال
كة في المستقبل المنظور. عالوةً على ذلك، فإن اإلدارة ليست على علم بأية أمور جوهرية يمكن أن تثير شكوكاً هامة حول إمكانية استمرار الشر

 أعماله وفقاً لمبدأ االستمرارية. وعليه، تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ االستمرارية.
 

باستخدام تصنيف متداول/ غير متداول. ومع ذلك، يتم تصنيف البنود التالية بصفة عامة على أنها غير ال يتم عرض قائمة المركز المالي 
متداولة: مثل استثمارات محتفظ حتى تاريخ االستحقاق وموجودات ثابتة وموجودات غير ملموسة ووديعة نظامية ومخصص منافع نهاية الخدمة 

 الية األخرى بشكل عام على أنها متداولة.للموظفين. يتم تصنيف جميع بنود القوائم الم
  

ابات تقوم الشركة بعرض قائمة المركز المالي لغرض السيولة. طبقًا لمتطلبات أنظمة التأمين في المملكة العربية السعودية، تحتفظ الشركة بحس
سجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف (. ويتم ت25منفصلة لعمليات التكافل والمساهمين وتقدم القوائم المالية وفقًا لذلك )إيضاح 

 الخاصة بكل نشاط في الدفاتر المحاسبية الخاصة بذلك النشاط. يتم تحديد واعتماد أساس توزيع مصاريف العمليات المشتركة من قبل اإلدارة
 وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

 
من القوائم  25لتدفقات النقدية لعمليات التكافل وعمليات المساهمين في االيضاح تم عرض قائمة المركز المالي وقوائم الدخل والدخل الشامل وا

والغير مطلوبة من المعايير الدولية  ساماالمالية كمعلومات مالية إضافية لاللتزام بمتطلبات المبادئ التوجيهية الصادرة عن الالئحة التنفيذية ل
الفصل الواضح بين الموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف لعمليات التكافل  ساماة عن للتقرير المالي. تتطلب اللوائح التنفيذية الصادر

يات وعمليات المساهمين. وبالتالي، فإن قوائم المركز المالي وقوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية المعدة لعمليات التكافل وعمل
 ات والمطلوبات والدخل والمصاريف واألرباح أو الخسائر الشاملة للعمليات المعنية.المساهمين المشار إليها أعاله، تعكس فقط الموجود

 
عمليات عند إعداد القوائم المالية للشركة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي، يتم دمج أرصدة ومعامالت عمليات التأمين مع تلك الخاصة ب

ت واألرباح أو الخسائر غير المحققة، إن وجدت، بالكامل أثناء الدمج. إن السياسات المحاسبية المساهمين. يتم حذف األرصدة المتداخلة والمعامال
 المعتمدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين موحدة بالنسبة للمعامالت واألحداث المشابهة في ظروف مماثلة.

 
 ب( العملة الوظيفية وعملة العرض

 
المعروضة ة وعملة العرض للشركة. يتم عرض قيم القوائم المالية باللاير السعودي وتم تقريب المبالغ يعتبر اللاير السعودي العملة الوظيفي

 ، ما لم يرد خالف ذلك.)ألف لاير سعودي( في القوائم المالية ألقرب ألف
 

 ج( السنة المالية
 

 ديسمبر. 31تتبع الشركة السنة المالية التي تنتهي في 
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 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(
 لمالية )تتمة(إيضاحات حول القوائم ا

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 14صفحة 

 
 أسس اإلعداد )تتمة( 2

 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية المؤثرة د(
 

لوبات يتطلب إعداد القوائم المالية استخدام تقديرات وأحكام تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات والمط
مصاريف خالل السنة المالية. وبالرغم من أن هذه التقديرات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية، وكذلك المبالغ المدرجة لإليرادات وال

 ات.واألحكام مبنية على أفضل المعلومات واألحداث الحالية المتوفرة لدى اإلدارة، فإن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن تلك التقدير
 

وعوامل أخرى بما فيها التوقعات لألحداث المستقبلية والمتوقع أن يتم تقييم التقديرات واألحكام بشكل مستمر باالعتماد على الخبرة التاريخية 
 تكون معقولة حسب الظروف.

 
لرئيسية عند إعداد هذه القوائم المالية السنوية، كانت األحكام الهامة التي أبدتها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصادر ا

. ومع ذلك، فقد قامت الشركة بمراجعة المصادر 2019ديسمبر  31ة في القوائم المالية للسنة المنتهية في للتقديرات غير المؤكدة هي ذاتها المطبق
. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع 19-الرئيسية لتقديرات عدم التأكد المفصح عنها في القوائم المالية السنوية األخيرة على خلفية جائحة كوفيد

لقوائم المالية األولية الموجزة. وتواصل اإلدارة تقييم الوضع وستعكس أي تغييرات مطلوبة في فترات التقرير إلى اإليضاح أدناه حول هذه ا
 المستقبلية.

 
 على االحتياطيات الفنية والموجودات المالية 19-أثر كوفيد

 
د من المناطق الجغرافية "موجة ثانية" من ( تعطيل األسواق العالمية حيث بدأت تشهد العدي19-تواصل جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

العدوى على الرغم من أنها سيطرت سابقًا على تفشي المرض من خالل تدابير احترازية صارمة مثل فرض قيود على السفر وعمليات اإلغالق 
السيطرة بنجاح على تفشي الفيروس  وقواعد التباعد االجتماعي الصارمة. ومع ذلك، تمّكنت حكومة المملكة العربية السعودية )"الحكومة"( من

أت في حتى اآلن، ويرجع ذلك في المقام األول إلى اإلجراءات الفعالة التي اتخذتها الحكومة، وبعد ذلك أنهت الحكومة اآلن عمليات اإلغالق وبد
 الطبيعي واستئناف العمرة.  الوضع اتخاذ تدابير مرحلية لعودة السفر الدولي إلى 

 
، والتي يمكن الشعور بآثارها الناشئة لبعض الوقت، 19-دركة لكل من تحديات االقتصاد الجزئي والكلي جراء جائحة كوفيدال تزال الشركة م

  وتراقب عن كثب تعرضاتها على مستوى دقيق، مع الحفاظ على مستويات الخدمة واألنشطة التشغيلية المقبولة وضمان سالمة ورفاهية موظفيها.
 

 لمالءة المالية للشركة قوية كما في تاريخ إصدار هذه القوائم المالية.تظل مراكز السيولة وا
 

ن إجمالي على الرغم من هذه التحديات، تعتقد اإلدارة أن االحتياطيات الفنية ألعمال التكافل على الحياة ال تزال غير متأثرة إلى حد كبير حيث أ
لم  19-منخفض للغاية. وبناًء على هذه العوامل، ترى إدارة الشركة أن جائحة كوفيد في المملكة العربية السعودية 19-معدل الوفيات بسبب كوفيد

 . وتواصل الشركة مراقبة الوضع عن كثب.2020ديسمبر  31يكن لها آثار جوهرية على نتائج الشركة المدرجة للسنة المنتهية في 
 

المالية للشركة، أجرت الشركة تقييًما وفقًا لسياستها المحاسبية لتحديد  على الموجودات 19-لمواجهة أي آثار محتملة قد تتسبب بها جائحة كوفيد
الية ما إذا كان هناك دليل موضوعي على االنخفاض في قيمة أحد الموجودات المالية أو مجموعة من الموجودات المالية. وبالنسبة للموجودات الم

رين أو المدينين، أو التخلف عن سداد الديون أو التخلف عن سداد المدفوعات، للديون، تشمل هذه عوامل مثل الصعوبات المالية الكبيرة للمصد
 واحتمالية دخول المصدر أو المدين في اإلفالس أو إعادة هيكله مالية أخرى، وما إلى ذلك. وفي حالة األسهم المصنفة ضمن األسهم المتاحة

  هري أو دائم في القيمة العادلة للموجودات المالية إلى ما دون تكلفتها.للبيع، أجرت الشركة تقييًما لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض جو
 

 31لم يكن لها أي آثار جوهرية على نتائج الشركة المدرجة للسنة المنتهية في  19-استناًدا إلى هذه التقييمات، تعتقد إدارة الشركة أن جائحة كوفيد
 عن كثب.. وتستمر إدارة الشركة في مراقبة الوضع 2020ديسمبر 

 
 فيما يلي األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية:

 

 االلتزام النهائي الناشئ عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التكافل العام -
 

المحاسبي األكثر أهمية للشركة. هناك العديد من إن تقدير االلتزام النهائي الناشئ عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التكافل العام هو التقدير 
تقديرات مصادر عدم التأكد التي يجب أخذها في االعتبار عند تقدير االلتزام الذي ستدفعه الشركة بشكل نهائي لمثل هذه المطالبات. ينبغي إعداد 

للتكاليف النهائية المتوقعة للمطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها. في نهاية فترة التقرير لكل من التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها و
رير، يتم تقدر المطلوبات عن المطالبات المعلنة غير المدفوعة باستخدام مدخالت التقييمات للقضايا الفردية المعلنة للشركة. في نهاية فترة التق

 تها ويتم إجراء التغييرات على المخصص.إعادة تقييم تقديرات المطالبات للسنة السابقة للتأكد من كفاء
 

وقع فيه  يعتبر مخصص المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها تقديراً للمطالبات التي يتوقع اإلبالغ عنها بعد تاريخ قائمة المركز المالي، والذي
في تقدير تكلفة المطالبات المبلغ عنها وكذلك  الحدث المؤمن قبل تاريخ قائمة المركز المالي. إن األسلوب الرئيسي المتبع من قبل اإلدارة

م استخدام المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها يتمثل في استخدام الطرق السابقة لتسوية المطالبات للتنبؤ بطرق تسوية المطالبات المستقبلية. ت
الخسارة المتوقعة من قبل الخبراء االكتوارين نطاق واسع من الطرق مثل طريقة تشين الدر، وطريقة بورنهوتر فيرغسون، وطريقة معدل 

ة لتحديد هذه المخصصات. تشتمل هذه الطرق على عدد من االفتراضات مصرح عنها أو ضمنية والمتعلقة بقيم التسوية المتوقعة لها وأنماط تسوي
 )أ(. 26مستقبلية، يرجى الرجوع إلى اإليضاح المطالبات. لمزيد من التفاصيل فيما يتعلق بمصادر عدم التأكد في تقدير مدفوعات المطالبة ال
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 أسس اإلعداد )تتمة( 2
 

 د( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية المؤثرة )تتمة(
 
 

 االلتزام النهائي الناشئ عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التكافل لألفراد والمجموعات -
د والمجموعات على أساس االفتراضات الحالية للعقد وبالتالي إظهار أفضل التقديرات عند زيادة هامش يحدد االلتزام بموجب عقود التكافل لألفرا

 المخاطر وأي تغير عكسي.
 

، اإلعادةواالنقضاء تتعلق االفتراضات الرئيسية بالوفيات والحاالت المرضية، واألقدمية، وعوائد االستثمارات، والمصاريف، ومعدالت 
خدم الشركة اإلحصائيات المحلية المتعلقة بالوفيات والحاالت المرضية بشأن الصناعة والتي تعكس الخبرات السابقة والتي ومعدالت الخصم. تست

صة يتم تعديلها، عند اللزوم، إلظهار المخاطر الفريدة الخاصة بالشركة، وخصائص المنتج، واألسواق المستهدفة، وحالة تكرار المطالبات الخا
للعقود التي تغطي المخاطر المتعلقة باألقدمية، يجنب مخصص لقاء التغير في حاالت التحسن بشأن الوفيات المستقبلية المتوقعة، بالشركة. بالنسبة 

عة. يتم لكن األوبئة والتغيرات الهائلة في مستوى الحياة يمكن أن تسفر عن تغيرات هامة في المخاطر المتعلقة بحاالت الوفاة المستقبلية المتوق
حتياطيات أنشطة التكافل على أساس طريقة تقييم خبير شؤون التأمين بواسطة خبير شؤون تأمين مستقل من خالل استخدام طريقة وحدة حساب ا

يضاح السعر الحالي للصندوق. لمزيد من التفاصيل فيما يتعلق بمصادر عدم التأكد في تقدير مدفوعات المطالبة المستقبلية، يرجى الرجوع إلى اإل
 )أ(. 26

 
على خصائص المنتج، وفترة وثيقة التكافل وعوامل خارجية مثل اتجاهات البيع. تستخدم الخبرة الخاصة  اإلعادةواالنقضاء تعتمد معدالت 

 بالشركة في تحديد هذه االفتراضات.
 

 تواري خارجي.يتم مراجعة المطلوبات بموجب عقود التكافل العام ولألفراد والمجموعات بصورة مستقلة، وتعتمد من خبير اك
 
 

  االنخفاض في قيمة الذمم المدينة -
يتم تكوين مخصص للذمم المدينة عند وجود دليل موضوعي على أن الشركة لن تتمكن من تحصيل كافة المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلية 

ته مالياً وكذلك العجز والتخلف عن السداد من مؤشرات للذمم المدينة. تعتبر الصعوبات المالية الكبيرة للمدين وإمكانية إفالسه أو إعادة هيكل
 االنخفاض في قيمة الذمم المدينة.

 
نية تقوم الشركة بتقييم الموجودات ذات األهمية الفردية والذمم المدينة المتضمنة في مجموعة من الموجودات المالية ذات خصائص مخاطر ائتما

لمدينة التي تخضع للتقييم بشكل فردي لتحري االنخفاض في قيمتها والتي يتم إثبات أو يستمر متماثلة لتحري االنخفاض في قيمتها. إن الذمم ا
إصدار  إثبات خسائر انخفاض في القيمة لها، ال يتم إدراجها ضمن التقييم الجماعي لالنخفاض في القيمة. وهذا التقييم يتطلب إصدار أحكام. وعند

لمخاطر االئتمانية التي تأخذ في االعتبار وضع التخلف عن السداد بوصفه مؤشرا على القدرة على هذه األحكام، تقوم الشركة بتقييم خصائص ا
 دفع جميع المبالغ المستحقة وفقاً للشروط التعاقدية.
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اسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية إن السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية تتوافق مع السياسات المح
 )أ(. 3باستثناء تطبيق معايير جديدة كما هو مذكور في اإليضاح  2019ديسمبر  31للشركة للسنة المنتهية في 

  
 وتعديالتجديدة أ( تطبيق معايير 

 
صادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي سارية المفعول لمعايير الحالية العلى اوالتعديالت والمراجعات التالية الجديدة أصبحت المعايير 

، وبالتالي، قامت الشركة بتطبيقها. وقدرت الشركة أن التعديالت ليس لها أثر جوهري على القوائم المالية للشركة، 2020يناير  1اعتباراً من 
 :كما هو معمول به

 
 

 الوصف المعيار / التعديالت
تعديالت على المعيار الدولي 

 3تقرير المالي رقم لل
 2020يناير  1 تعريف المنشأة

تعديالت على المراجع الخاصة 
باإلطار المفاهيمي في المعايير 

 الدولية للتقرير المالي.

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

 الهامة.

 2020يناير  1

تعديالت على المعيار الدولي 
ومعيار  9للتقرير المالي رقم 

 39المحاسبة الدولي رقم 
والمعيار الدولي للتقرير المالي 

 7رقم 

 2020يناير  1 إصالح مؤشر سعر الفائدة

تعديالت على معيار المحاسبة 
ومعيار المحاسبة  1الدولي رقم 
 8الدولي رقم 

 2020يناير  1  ة النسبيةتعريف األهمي

 
 ب( المعايير الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد

 
 1مبكًرا المعايير الجديدة التالية التي تم إصدارها ولكنها غير سارية المفعول بعد للسنة المحاسبية للشركة التي تبدأ في تطبق اختارت الشركة أال 

 وتقوم حاليًا بتقييم أثرها: 2020يناير 
 

 
 /المعيار
 التفسير

 
 

 الوصف

يسري تطبيقه في الفترات 
التي تبدأ في أو بعد التاريخ 

 الالحق
المعيار الدولي للتقرير المالي 

 17رقم 
 انظر اإليضاح أدناه  عقود التأمين

المعيار الدولي للتقرير المالي 
 9رقم 

 انظر اإليضاح أدناه األدوات المالية

تعديالت على المعيار الدولي 
 16لمالي رقم للتقرير ا

 2020يونيو  1 19-تخفيضات اإليجار المتعلقة بجائحة كوفيد

تعديالت على معيار المحاسبة 
 37الدولي رقم 

 2023يناير  1 تكلفة الوفاء بعقد -عقود مكلفة 

 
 ج( المعايير الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد

 
 "عقود التأمين" 17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 

 ة عامةنظر
، وهو يحدد مبادئ اإلثبات والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود التأمين ويحل محل المعيار الدولي 2017يتم نشر هذا المعيار في مايو 

 عقود التأمين. - 4للتقرير المالي رقم 
مع ميزات تشاركية تقديرية بشرط أن تصدر  ينطبق المعيار الجديد على عقود التأمين الصادرة، وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعقود االستثمار

 الجهة أيًضا عقود التأمين. يتطلب فصل المكونات التالية عن عقود التأمين:
 .المشتقات المتضمنة، إذا كانت تلبي بعض المعايير المحددة 
 .المكونات االستثمارية المميزة 
 .أي تعهد بتحويل بضائع أو خدمات غير تأمينية مميزة 

 
والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9ذه المكونات بشكل منفصل وفقًا للمعايير ذات الصلة )المعيار الدولي للتقرير المالي رقم يجب احتساب ه

15.)  
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 ج( المعايير الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد

 
 القياس

، والذي سمح لشركات التأمين بمواصلة استخدام السياسات المحاسبية ألغراض القياس 4لمالي رقم على عكس متطلبات المعيار الدولي للتقرير ا
 نماذج القياس المختلفة التالية: 17، يوفر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 2005الموجودة قبل يناير 

 
 على "الركائز األساسية" التالية: نموذج القياس العام يعتمد

 لنقدية المستوفاة، والتي تشمل:التدفقات ا أ(
 .تقديرات مرجحة محتملة خاصة بالتدفقات النقدية المستقبلية 
 .تعديل يعكس القيمة الزمنية للنقود )أي الخصم( والمخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية المستقبلية 
 .تعديل للمخاطر المتعلقة بالمخاطر غير المالية 

 
اقدية. يمثل هامش الخدمة التعاقدية الربح غير المكتسب لمجموعة من عقود التأمين وسيتم إثباته كمنشأة تقدم الخدمات في هامش الخدمة التع ب(

ء مباشرة في المستقبل. ال يمكن أن يكون هامش الخدمة التعاقدية سلبياً عند بدايته؛ سيتم تسجيل أي مبلغ سلبي لإليفاء بالتدفقات النقدية عند البد
 و الخسارة. في نهاية كل فترة تقرير الحقة، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة عقود التأمين على إنها إجمالي:الربح أ
 ي التزام التغطية المتبقية، والذي يشمل التدفقات النقدية المستوفاة المتعلقة بالخدمات المستقبلية وهامش الخدمة التعاقدية للمجموعة ف

  ذلك التاريخ.
 م المطالبات المتكبدة، والذي يقاس على أنه التدفقات النقدية المستوفاة المتعلقة بالخدمات السابقة المخصصة للمجموعة في ذلك التزا

 التاريخ.
 

ة ال يمكن أن قدييتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية الحقًا للتغيرات في التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية. نظًرا ألن هامش الخدمة التعا
 .يكون سالبًا، يتم إثبات التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية التي تزيد عن هامش الخدمة التعاقدية المتبقي في الربح أو الخسارة

 
ر السياسة سيتم إعداد تقرير عن تأثير التغيرات في معدالت الخصم إما في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر، والذي يحدده اختيا

 المحاسبية.
 

هو نموذج إلزامي لقياس العقود مع الميزات التشاركية المباشرة )يشار إليها أيًضا باسم "العقود التشاركية المباشرة"(. يتم  نهج الرسوم المتغيرة
. بالنسبة لهذه العقود، وباإلضافة إلى التعديل إجراء هذا التقييم حول ما إذا كان العقد يفي بهذه المعايير عند بدء العقد ولم يتم إعادة تقييمه الحقًا

 بموجب نموذج القياس العام، يتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية أيًضا من أجل:
 .حصة المنشأة من التغيرات في القيمة العادلة للبنود األساسية  
  األساسية.تأثير التغيرات في القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية التي ال تتعلق بالبنود 

 
مبسط لقياس التزام التغطية المتبقية إذا كان ذلك يوفر قياًسا ال يمثل اختالفًا جوهريًا عن نهج تخصيص أقساط  باإلضافة إلى ذلك، يُسمح باستخدام

اط، فإن التزام التغطية النموذج العام للقياس أو إذا كانت فترة التغطية لكل عقد ضمن المجموعة سنة واحدة أو أقل. باستخدام نهج تخصيص األقس
ابالً للتطبيق لقياس المتبقية يتوافق مع األقساط المستلمة عند اإلثبات المبدئي، ناقًصا التدفقات النقدية القتناء التأمين. ويظل النموذج العام للقياس ق

ة للقيمة الزمنية للنقود وتأثير المخاطر المالية إذا كان التزام المطالبات المتكبدة. ومع ذلك، ال يُطلب من المنشأة تعديل التدفقات النقدية المستقبلي
 من المتوقع دفع /استالم هذه التدفقات النقدية في سنة واحدة أو أقل من تاريخ تكبد المطالبات.

 
 تاريخ السريان

"عقود  4لدولي للتقرير المالي رقم ، سوف يحل محل المعيار ا2023يناير  1هو حالياً  17إن تاريخ سريان المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
"اإليرادات من العقود مع العمالء" والمعيار الدولي  15التأمين". يسمح بالتطبيق المبكر إذا تم تطبيق كل من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

عن التأمين وإعادة التأمين والذي سيؤثر على قائمة "األدوات المالية". تتوقع الشركة أثًرا جوهريًا على القياس واإلفصاح  9للتقرير المالي رقم 
 الدخل وقائمة المركز المالي. قررت الشركة عدم التطبيق المبكر للمعيار الجديد.

 
 التحول

أن هناك حاجة للتطبيق بأثر رجعي. ومع ذلك، إذا كان التطبيق الكامل بأثر رجعي لمجموعة عقود التأمين غير عملي، عندئذ يكون على المنشأة 
 تختار إما نهج بأثر رجعي معدل أو نهج القيمة العادلة.

 
 العرض واإلفصاحات

  تتوقع الشركة أن ينتج عن هذا المعيار الجديد تغير في السياسات المحاسبية لعقود التأمين، مع تعديالت على العرض واإلفصاحات.



 281

 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(
 لمالية )تتمة(إيضاحات حول القوائم ا

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 18صفحة 

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3

 
 )تتمة( لم تصبح سارية بعدج( المعايير الصادرة والتي 

 
 األثر

والذي يتطلب تطوير وتصميم عمليات وإجراءات جديدة  17إن الشركة حالياً في مرحلة تصميم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
طلبات األعمال. فيما يلي المجاالت والتقييم المفصل لمت 17لألعمال، بما في ذلك أي تطويرات للنظام يتطلبها المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 الرئيسية قيد التصميم وحالة التقدم الذي أحرزته الشركة حتى اآلن:
 

 ملخص األثر مجال األثر
يشمل إنشاء لجنة توجيهية  17وضعت الشركة برنامج حوكمة شامل للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم    الحوكمة وإطار الرقابة

   محرز في تنفيذ وتحديد األدوار والمسؤوليات لمختلف أصحاب المصلحة.للمراقبة لرصد التقدم ال

   مجال العمليات
بيانات شاملة وقاموس سياسة تتقدم الشركة في تصميم الجوانب التشغيلية لمرحلة التصميم التي تشمل وضع 

حرزت الشركة تقدماً لمختلف األنظمة الفرعية. وأالهيكلية للبيانات. كما تقوم الشركة باالنتهاء من التصاميم 
من خالل تقييم متطلبات األعمال وتعمل حالياً على اختيار البائعين عند االنتهاء من العمليات المختلفة الالزمة 

   للتحول وتقييم الموارد الجديدة المطلوبة.

   المجال الفني والمالي
والمالية بعد االنتهاء من  تشمل العديد من المسائل الفنيةحول السياسة مختلفة  دراساتاستكملت الشركة 

بعد  السياسة. ويتم اتخاذ قرارات 17المطلوبة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم السياسة قرارات 
 الدراسات بشأنإجراء المداوالت الالزمة بين مختلف أصحاب المصلحة. وتمت الموافقة حالياً على غالبية 

   لشركة.ل التابعة" 17مشروع "المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ية بالمعنمن قبل اللجنة التوجيهية السياسة 
   إنهاء خطة التأكيد للفترة االنتقالية وفترة ما بعد التنفيذ.على تعمل الشركة مع أصحاب المصلحة اآلخرين    خطة التأكيد

   
لفجوات. ومع ذلك، يستمر استكشاف هذه الفجوات الحقاً ، وفيما يلي تلخيص للمجاالت الرئيسية ل2019قامت الشركة بإجراء تحليل للفجوات في 

 .17كجزء من مشروع تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
   

 ملخص األثر مجال األثر
 يعتمد مدى االختالفات في نمط ظهور األرباح والنتائج المالية اإلجمالية للشركة على عدد من العوامل مثل: األثر المالي

 العقود التي تتكبد خسائر مقابل تلك التي تجني األرباح. بمقاصة المحاسبية الحالية  تسمح السياسة
إن الفصل بين العقود المكلفة وغير المكلفة، والحقاً المعاملة المحاسبية المختلفة لعنصر الخسارة 
 مقابل هامش الخدمة التعاقدية قد يؤدي إلى اختالفات كبيرة في ظهور األرباح لدى ساب مقارنة

 بالمحفظة الحالية.
 .سينتج عن اختيار نهج التحول اختالفات في تدفقات األرباح المستقبلية 

   
سيكون هناك حاجة لتطوير سعات تخزين البيانات أو تعزيزها بشكل جوهري فيما يتعلق بسعات االستضافة،  أثر البيانات

 نتائج.وذلك لتخزين إدخال البيانات من أنظمة المصادر وسعة تخزين مخصصة لل
باإلضافة إلى ذلك، يتطلب المعيار تفعيل التطبيق بأثر رجعي ما لم يكن هذا غير عملي. وفي الغالب، إن 
البيانات المطلوبة للتحول )البيانات التاريخية( إلجراء حسابات بأثر رجعي بشكل كامل أو معدلة ستكون 

التاريخية صعبة بشكل خاص بسبب متاحة. ومع ذلك، من المتوقع أن تكون عملية تحديد هذه األرصدة 
 الطبيعة اليدوية للنماذج التاريخية وعمليات حفظ البيانات التي كانت تدار على نظام إكسل في الغالب.

 17تعتبر إجراءات الحساب وسعات تخزين البيانات المطلوبة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  أنظمة تكنولوجيا المعلومات
عام ونهج الرسوم المتغيرة على وجه الخصوص( أكثر تعقيًدا بكثير من أنظمة التقرير الحالية. من )للنموذج ال

غير المرجح أن تكون النماذج الحالية كافية على المدى البعيد لتلبية متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 
 ة المعلومات المطلوبة.وقد ال تفي بمتطلبات الحوكمة التي ستكون مهمة بالنظر إلى دق 17رقم 

 ستكون هناك حاجة إلى محرك هامش الخدمة التعاقدية وكذلك النماذج الجديدة.
. وستغطي هذه المجاالت 17ستكون هناك حاجة إلى عمليات جديدة تدعم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  أثر العملية

هامش الخدمة التعاقدية وكذلك حسابات تعديل مثل قرارات التجميع والحساب المبدئي والقياس الالحق وفتح 
 المخاطر.

   
 األدوات المالية - 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 

. يتناول المعيار الجديد البنود التالية المتعلقة 39، واستبدل معيار المحاسبة الدولي رقم 2014يوليو  24تم نشر هذا المعيار في 
 باألدوات المالية:

 
 ف والقياسالتصنيأ( 

منهًجا واحًدا لتحديد ما إذا كان يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل  9يستخدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 ا:الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذ

 تم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و 
  أن تؤدي األحكام التعاقدية لألصل المالي إلى نشوء تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيث تقتصر على مدفوعات ألصل الدين

 ن القائم.والفائدة على مبلغ أصل الدي
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 ج( المعايير الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد

 
و الخسارة يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ويتم إعادة تدوير األرباح أو الخسائر المحققة من خالل الربح أ

 لشرطين التاليين:عند البيع، في حالة استيفاء ا
 .االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وللبيع 
 .اقتصرت الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية على مدفوعات ألصل الدين والفائدة فقط 

 
العادلة من خالل الربح أو الخسارة. باإلضافة إلى ذلك، عند اإلثبات المبدئي، يمكن يتم قياس الموجودات التي ال تفي بأي من هذه الفئات بالقيمة 

محاسبة ألي منشأة استخدام الخيار لتصنيف أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا أدى ذلك إلى إزالة أو تقليل عدم تطابق ال
 بشكل جوهري.

 
لمحتفظ بها للمتاجرة، يمكن للمنشأة أيًضا إجراء خيار غير قابل لإللغاء بعرض التغيرات الالحقة ضمن بالنسبة ألدوات حقوق الملكية غير ا

 خسارة.الدخل الشامل اآلخر في القيمة العادلة لألدوات )بما في ذلك األرباح والخسائر المحققة(، ويتم إثبات توزيعات األرباح في الربح أو ال
 

طلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يتم إثبات قيمة التغير في القيمة العادلة لاللتزام باإلضافة إلى ذلك، بالنسبة للم
الئتمانية المالي العائدة إلى التغيرات في المخاطر االئتمانية لهذا االلتزام في الدخل الشامل اآلخر، ما لم يؤدي إثبات آثار تغيرات المخاطر ا

 م في الدخل الشامل اآلخر إلى وجود عدم تطابق محاسبي في الربح أو الخسارة أو زيادته.لاللتزا
 

 ب( االنخفاض في القيمة:
الخسائر االئتمانية المتوقعة، مقارنة بخسائر االئتمان المتكبدة  9يعكس نموذج االنخفاض في القيمة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

، لم يعد من الضروري حدوث حدث ائتماني قبل 9. بموجب نهج المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 39بة الدولي رقم بموجب معيار المحاس
م تحديث مبلغ إثبات خسائر االئتمان. بدالً من ذلك، تقوم المنشأة دائًما بالمحاسبة عن الخسائر االئتمانية المتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر. يت

 انية المتوقعة في تاريخ كل فترة تقرير ليعكس التغيرات في المخاطر االئتمانية منذ اإلثبات المبدئي.الخسائر االئتم
 
 :محاسبة التحوط (د

متطلبات جديدة بشأن محاسبة التحوط التي تربط محاسبة التحوط على نحو أوثق مع إدارة المخاطر. كما  9قدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
لبات منهًجا يقوم بشكل أكثر على المبادئ إلى نموذج محاسبة التحوط العام. تطبق التعديالت على جميع محاسبة التحوط باستثناء تحدد المتط

المنشأة في  تحوطات محفظة القيمة العادلة لمخاطر سعر الفائدة )يشار إليها عادةً باسم "تحوطات القيمة العادلة الكلية"(. بالنسبة لذلك، قد تستمر
. تم منح هذا االستثناء بشكل كبير ألن مجلس معايير المحاسبة 39بيق متطلبات محاسبة التحوط حاليًا ضمن معيار المحاسبة الدولي رقم تط

 الدولي يعالج محاسبة التحوط الكلية كمشروع منفصل.
 

 تاريخ السريان
. ومع ذلك، فإن التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 2018يناير  1هو  9كان تاريخ سريان ونشر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

عقود التأمين،  - 4األدوات المالية مع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  - 9عقود التأمين: تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  - 4رقم 
الحالي للسماح للمنشآت التي تصدر عقود التأمين ضمن نطاق  4مالي رقم ، يغير المعيار الدولي للتقرير ال2016سبتمبر  12المنشورة في 

قبل أن يصبح معيار عقد التأمين الجديد  9للتخفيف من آثار تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  4المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 عقود التأمين( ساري المفعول. تقدم التعديالت خيارين بديلين: - 17رقم لمجلس معايير المحاسبة الدولي )المعيار الدولي للتقرير المالي 

 
 حتى ما يسبق من الخيارين التاليين: 9تطبيق إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  -

 
 .تاريخ سريان المعيار الجديد لعقود التأمين 
  قرر مجلس معايير المحاسبة 2020مارس  17. بتاريخ 2023 يناير 1فترات التقرير السنوية التي تبدأ في أو بعد ،

واإلعفاء المؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقرير  17الدولي تمديد تاريخ سريان المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
صاحات اإلضافية . إن اإلف2023يناير  1إلى  2021يناير  1من  4في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9المالي رقم 

المتعلقة بالموجودات المالية مطلوبة خالل فترة التأجيل. وهذا الخيار متاح فقط للمنشآت التي ترتبط أنشطتها في الغالب 
 سابقًا. 9بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 
ودات المالية، إزالة آثار بعض حاالت عدم التطابق المحاسبية ، ولكن بالنسبة لبعض الموج9تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  -

 والتي قد تحدث قبل تنفيذ معيار عقد التأمين الجديد من الربح أو الخسارة. خالل الفترة األولية، هناك إفصاحات إضافية مطلوبة.
 

ترية لمطلوبات الشركة الناشئة عن العقود ضمن نطاق ( تمت مقارنة القيمة الدف1: )2017يناير  1أجرت الشركة تقييماً مفصالً اعتباراً من 
)بما في ذلك مكونات اإليداع أو المشتقات المتضمنة غير الممولة من عقود التأمين( بمجموع القيمة الدفترية  4المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

لمرتبطة بالتأمين مع مجموع القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها. ( تمت مقارنة مجموع القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة ا2لجميع مطلوباتها؛ و)
 9لي رقم بناًء على هذه التقييمات، قررت الشركة أنها مؤهلة لإلعفاء المؤقت. وبالتالي، قررت الشركة تأجيل تنفيذ المعيار الدولي للتقرير الما

حات المتعلقة بالموجودات المالية المطلوبة خالل فترة التأجيل في القوائم حتى تاريخ سريان المعيار الجديد لعقود التأمين. ويتم إدراج اإلفصا
 المالية للشركة.
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 محاسبة التحوط )تتمة(( د
 

 تقييم األثر
مليون  103.4ون لاير سعودي وملي 833.6، لدى الشركة مجموع موجودات مالية وموجودات متعلقة بالتأمين بمبلغ 2020ديسمبر  31كما في 

مليون لاير سعودي(. وفي الوقت الحالي، تتألف الموجودات المالية  60.58مليون لاير سعودي و 808.27: 2019لاير سعودي، على التوالي )
نقد وما يماثله والوديعة النظامية المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة من الموجودات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق والودائع قصيرة األجل وال

مليون لاير سعودي(. وبلغت القيمة العادلة لالستثمارات  424.40: 2019مليون لاير سعودي ) 420وبعض الذمم المدينة األخرى بمبلغ 
مليون لاير سعودي  406.6مبلغ  2020ديسمبر  31المرتبطة بالوحدة المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما في 

مليون لاير سعودي(. بالنسبة الستثمارات حقوق الملكية، تتوقع الشركة استخدام تصنيف القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  376.8: 2019)
فة المطفأة" الستثماراتها اآلخر بناًء على نماذج األعمال والطبيعة االستراتيجية لهذه االستثمارات. وتتوقع الشركة أيضاً استخدام تصنيف "التكل

تاحة في سندات الدين بناًء على الطبيعة ونماذج األعمال الخاصة بالشركة. وسيكون االستثمار في استثمارات مرتبطة بوحدات المصنفة حالياً كم
. ومع ذلك، 9ي للتقرير المالي رقم بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وفقاً للمعيار الدول 39للبيع بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

طلوب فإن الشركة لم تقم بعد بإجراء تقييم مفصل لتحديد ما إذا كانت سندات الدين تستوفي اختبار مدفوعات ألصل الدين والفائدة فقط كما هو م
وجودة االئتمان لهذه الموجودات المالية  . تم توضيح التعرض لمخاطر االئتمان وتركيز مخاطر االئتمان9في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

  .2019و 2020ديسمبر  31. تتمتع الموجودات المالية للشركة بمخاطر ائتمان منخفضة كما في 26ضمن سياسات إدارة المخاطر في اإليضاح 
 

 السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية تم إدراجها أدناه.
 

 داتإثبات اإليرا
 

 إثبات إيرادات المساهمات والعموالت
 

صة يتم تسجيل المساهمات في قائمة الدخل على أساس طريقة القسط الثابت على مدى فترة تغطية وثيقة التأمين. تمثل المساهمة غير المكتسبة ح
ي مخصص المساهمة غير المكتسبة في قائمة الدخل من المساهمة المكتتبة المتعلقة بفترة التغطية السارية في تاريخ التقرير. يتم تحميل التغير ف

 من أجل إثبات اإليرادات خالل فترة المخاطر.
 

التكافل رسوم إدارة الوثيقة أو إدارة االستثمار أو اإلنهاء أو خدمات العقود خطط في حالة الوثائق المرتبطة بالوحدة، تشمل تكاليف حاملي 
استثمارات األخرى. قد تكون الرسوم هي للمبالغ الثابت ة أو قد تختلف باختالف المبالغ التي تتم إدارتها، وستُحمَّل عموًما كتعديل لرصيد 

 التكافل في نفس الفترة التي يتم فيها تحميل الرسوم على حامل الوثيقة في قائمة الدخل.خطط حامل الوثيقة. يتم إثبات تكاليف حاملي 
 

لقة بالتكافل العام وقطاعات األسرة الفردية يتم تأجيلها وإطفاؤها على أساس القسط الثابت إيرادات العموالت من عقود إعادة التكافل المتع
 على مدار فترة عقود إعادة التكافل.

 

ق  االستحقا تتضمن عموالت إعادة التكافل مشاركة األرباح في عقود إعادة التكافل. تقوم الشركة بإثبات حصتها من األرباح على أساس 
 المبالغ بدقة معقولة. عندما يمكن تحديد

 

 إيرادات االستثمار
الربح  أساس معدل  يتم المحاسبة عن إيرادات االستثمار على االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق وودائع المرابحة على 

االتفاق مع مدير الفعلي. تتضمن إيرادات االستثمار خصومات كمية تتعلق باالستثمارات المرتبطة بالوحدة، ويتم حسابها وفقً  ا لشروط 
 الصندوق ويتم المحاسبة عنها على أساس االستحقاق.

 
 إعادة التكافل

الشركة مخاطر التكافل في سياق األعمال االعتيادية لجميع قطاعاتها. إن عقود إعادة التكافل هي العقود التي تبرمها الشركة التي يتم تُسند 
ه بموجبها تعويض الشركة عن الخسائر الناجمة  عن عقود التكافل الصادرة. إن ترتيبات إعادة التكافل ال تعفي الشركة من التزاماتها تجا

 حاملي الوثائق.
 

يتم إثبات المنافع التي تستحقها الشركة بموجب عقود إعادة التكافل المحتفظ بها كموجودات إعادة تكافل. تتكون هذه الموجودات من حصة 
وذمم مدينة أخرى مثل عموالت إعادة التكافل وحصة معيدي التكافل من المطالبات القائمة التي تعتمد معيدي التكافل من مطالبات مدفوعة 

  على المطالبات المتوقعة والمنافع الناتجة بموجب عقود إعادة التكافل ذات العالقة.
 

اً يتم إثبات المبالغ القابلة لالسترداد من أو المستحقة إلى شركات إعادة التكافل بصورة مما وطبق ثلة للمبالغ المتعلقة بعقود التكافل المعنية 
 لشروط كل عقد من عقود إعادة التكافل.

 
وفي  ل.  التكاف ة  وفي تاريخ كل تقرير، تقوم الشركة بإجراء مراجعة للتأكد من وجود دليل على وقوع انخفاض في قيمة موجودات إعاد

إعادة حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم الشركة بإجراء تقدير ر سمي للمبلغ القابل لالسترداد. وفي حالة زيادة القيمة الدفترية لموجودات 
في  التكافل عن القيمة القابلة لالسترداد، يتم اعتبار األصل منخفض القيمة، ويخفض إلى القيمة القابلة لالسترداد له. يتم إثبات االنخفاض

  القيمة في قائمة الدخل.
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 ذمم مدينة
يتم تسجيل المساهمات المدينة بإجمالي المساهمات المكتتبة المدينة من عقود التكافل ناقصاً المخصص المكون ألي مبالغ غير قابلة 

غ للتحصيل. يتم إثبات المساهمات واألرصدة المدينة إلعادة التكافل عند استحقاقها، ويتم قياسها عند اإلثبات المبدئي با ل لمب ل ة  ل لعاد لقيمة ا
تشير  المستلم أو المدين. يتم فحص القيمة الدفترية للذمم المدينة في تاريخ كل تقرير للتأكد إذا ما كان هناك انخفاض في القيمة وذلك عندما

لمدينة األحداث أو الظروف إلى عدم امكانية استردادها. تدرج خسارة االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل. يتم إلغاء إثب ا ة  األرصد ات 
أو  المدينة مباعة  ة  عندما تفقد الشركة سيطرتها على الحقوق التعاقدية التي تشمل األرصدة المدينة كما هو الحال عندما تكون األرصد

اإليضاح رقم  تندرج  5انتقال كافة التدفقات النقدية العائدة إلى الرصيد إلى طرف خارجي مستقل. إن الذمم المدينة المفصح عنها في 
 "عقود التأمين". 4ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 
 استثمارات

 تصنف استثمارات الشركة كاستثمارات متاحة للبيع واستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق.
 

 يعتمد هذا التصنيف على الغرض من شراء االستثمارات.
 

  موجودات مالية متاحة للبيع
ف الموجو استثمارات تعرَّ دات المالية المتاحة للبيع بأنها موجودات مالية غير مشتقة ال يتم تصنيفها كاستثمارات محتفظ بها للمتاجرة أو 

محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق أو قروض وذمم مدينة، وال يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تقيد هذه 
االستثمارات االستثمارات مبدئياً بالتك لفة والتي تمثل القيمة العادلة للمبلغ المدفوع شامالً تكلفة المعامالت العائدة بشكل مباشر إلى شراء 

لد ا خل وتقاس بعد ذلك بالقيمة العادلة. تظهر التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لهذه االستثمارات ضمن الدخل الشامل اآلخر في قائمة 
استثمارات الشامل. يتم تسجيل األ رباح والخسائر المحققة من بيع هذه االستثمارات في قائمة الدخل ضمن "ربح/ )خسارة( محققة من 

 متاحة للبيع".
 

لبيع في  ل كما يتم إثبات توزيعات األرباح وإيرادات / حسم العموالت وأرباح/ خسائر تحويل العمالت األجنبية من االستثمارات المتاحة 
 الدخل الشامل ذات الصلة كجزء من صافي دخل/ خسارة االستثمار. قوائم الدخل أو قائمة

 
يتم تعديل وتسجيل االنخفاض الجوهري أو الدائم في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع في قائمة الدخل الشامل كمصاريف انخفاض 

 في القيمة.
 

  لمعلنة لألوراق المالية القابلة للتداول أو القيم العادلة المقدرة.تستند القيم العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع على األسعار ا
 

تمثل الموجودات المالية المتاحة للبيع والمحتفظ بها لتغطية المطلوبات المرتبطة بوحدات الموجودات المرتبطة بعقود تقع مخاطر 
المشترك،  االستثمار في معظمها على حاملي وثائق التكافل. تمثل هذه الموجودات المالية االستثمار  االستثمارات في وحدات صناديق 

يمة والتي يمكن تسويقها بسهولة. يتم تحميل التغيرات في القيمة العادلة لمطلوبات التأمين إلى الدخل الشامل اآلخر لتتطابق مع تغيرات الق
 العادلة لالستثمارات األساسية في الدخل الشامل اآلخر.

 
 ى تاريخ االستحقاقموجودات مالية محتفظ بها حت

ى تاريخ  ـ "استثمارات محتفظ بها حت تصنف االستثمارات ذات المدفوعات الثابتة أو الممكن تحديدها وذات تواريخ استحقاق محددة ك
ل ا ظ االستحقاق" وذلك عندما تكون لدى الشركة النية اإليجابية والمقدرة على االقتناء حتى تاريخ االستحقاق. يتم إثبات االستثمارات  محتف

فأة، ناقًصا بها حتى تاريخ االستحقاق مبدئيًا بالقيمة العادلة بما في ذلك تكاليف المعاملة المباشرة واإلضافية ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المط
خدام معدل مخصص االنخفاض في القيمة إن وجد. يتم حساب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار الخصم أو العالوة عند الشراء باست

العائد الفعلي، ويدرج أي ربح أو خسارة ناجمة عن هذه االستثمارات في قائمة الدخل عند إلغاء إثبات تلك االستثمارات أو انخفاض 
ود ذات لبن ة   قيمتها. يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي تحمل عمولة، إن وجدت، على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام عمول

 روط وخصائص مخاطر مماثلة.ش
 

 إلغاء إثبات األدوات المالية
د بيع يتم إلغاء إثبات أي أداة مالية عند توقف الشركة عن ممارسة السيطرة على الحقوق التعاقدية التي تمثل األداة المالية كما هو الحال عن

ومكافآت األداة، أو عند انتقال التدفقات النقدية العائدة إليها إلى طرف خارجي مستق ل وعندما تنقل الشركة بشكل جوهري كافة المخاطر 
 الملكية.

 
 المقاصة

غ تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية، ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق نافذ نظاًما لمقاصة المبال
لمطلوبات على أساس الصافي، أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في المثبتة وعندما يكون لدى الشركة النية لتسوية الموجودات مع ا

آن واحد. ال يتم مقاصة اإليرادات والمصاريف في قائمة الدخل إال إذا كان ذلك مطلوباً أو مسموحاً به بموجب معايير المحاسبة 
 وتفسيراتها.
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 تاريخ التداول المحاسبي

الشركة إثبات / إلغاء إثبات كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول )أي التاريخ الذي تلتزم فيه  يتم
بشراء أو بيع الموجودات(. العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية هي العمليات التي تتطلب أن يتم سداد تلك 

 لموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق.ا
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
 

لموجودات  ا و مجموعة من  أ تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أصل مالي 
ة نتيجةً لحدث واحد أو أكثر يكون قد ظهر منذ اإلثبات المبدئي لألصل )تكبد "حدث الخسارة"(، ويكون المالية. يحدث االنخفاض في القيم

ق لذلك الحدث أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو لمجموعة الموجودات المالية والتي يمكن تقديرها بشكل موثو
  به.
 

 ي القيمة المؤشرات التالية:وقد يشمل الدليل على االنخفاض ف
 

 صعوبة مالية كبيرة تواجه الجهة المصدرة أو المدين؛ -
 خرق بنود العقد مثل العجز عن السداد أو التخلف عن سداد الدفعات؛ -
 وجود احتمال بدخول الجهة المصدرة أو المدين في إجراءات إشهار إفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى. -
 المالي بسبب صعوبات مالية؛ أو اختفاء السوق النشطة لألصل -
وجود بيانات يمكن رصدها تشير إلى وجود انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لمجموعة الموجودات  -

المالية من تاريخ اإلثبات المبدئي لتلك الموجودات، على الرغم من عدم إمكانية تحديد االنخفاض في كل أصل من الموجودات 
 لمالية للشركة، بما في ذلك:ا

 تغيرات سلبية في حالة السداد للجهات المصدرة أو المدينين للشركة؛ أو -
 الظروف االقتصادية الوطنية أو المحلية في بلد الجهات المصدرة المقترنة بحاالت العجز في الموجودات. -

 
 معين، يتم تحديد هذا االنخفاض كما يلي:إذا كان هناك أي دليل موضوعي على وجود خسارة انخفاض في قيمة أصل مالي 

 
االنخفاض  - أساس  بالنسبة إلى أسهم حقوق الملكية والصناديق المصنفة كمتاحة للبيع، يتم احتساب االنخفاض في القيمة على 

 الجوهري أو الدائم في القيمة العادلة لألصل المالي.
خفاض في القيمة على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المخصومة بالنسبة لسندات الدين المدرجة بالتكلفة المطفأة، يستند االن -

 بمعدل العمولة األصلي الفعلي.
 

ً تحديد ماهية "جوهري" أو "دائم" يتطلب  لغ  12. تعد الفترة التي تصل إلى حكماً مهنيا لبا ا االنخفاض  شهراً أو أكثر فترة طويلة ويعتبر 
و مدى من التكلفة األصلية جوهريا وفقاَ ل 30% أ سياسة الشركة. وعند وضع هذا الحكم، تقوم الشركة، من بين عوامل أخرى، بتقييم مدة 

  انخفاض القيمة العادلة لالستثمار عن تكلفتها.
 

عند إجراء تقييم فيما إذا كان االستثمار في أدوات الدين قد انخفضت قيمته، فإن الشركة تأخذ بعين االعتبار عوامل مثل تقييم السوق 
أسواق للج لى  إ دارة االئتمانية وانعكاسها على عائدات السندات وتقييمات وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية وقدرة البلد على الوصول 

رأس المال إلصدار سندات دين جديدة واحتمالية إعادة هيكلة الدين وما قد يسفر عنها من خسارة للمالكين بسبب اإلعفاء من الديون 
ة طواعية أو بصورة  لمطفأ ا إلزامية. إن القيمة المسجلة لالنخفاض في القيمة هي الخسارة المتراكمة المقاسة على أنها الفرق بين التكلفة 

أي والقيمة الدفترية المعدلة المحددة باستخدام التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المخصومة باستخدام معدل العائد الداخلي األصلي نا قصاً 
 ض في قيمة االستثمارات المثبتة سابقاً في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل.خسارة لالنخفا

 
 سيارات -الموجودات الثابتة 

لدفتر ا القيمة  ي  ة يتم إدراج السيارات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة. ويتم إدراج التكاليف الالحقة ف ي
المصاحبة لألصل أو يتم إثباتها كأصل م ة  نفصل، حسب االقتضاء، فقط عندما يكون هناك احتمال ان تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلي

لدخل  ا للبند إلى الشركة وإمكانية قياس تكلفة البند بصورة يعتمد عليها. يتم تحميل جميع عمليات الصيانة واإلصالحات األخرى في قائمة 
لثابت خالل الفترة المالية التي تم فيها تكب ا لقسط  ا أساس  د المصاريف. يتم استهالك التكلفة ناقصًا القيمة المتبقية المقدرة للسيارات على 

ـ   سنوات. 4على مدى العمر اإلنتاجي المقدر ب
 

لدفت ا ه تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات، وتعديلها عند الضرورة، بتاريخ كل تقرير. وتتم مراجعة القيمة  لهذ ة  ري
ا  وإذ لدفترية،  ا الموجودات لتحري االنخفاض في القيمة عندما يشير حدث ما أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية استرداد القيمة 

تها موجد ذلك المؤشر، وعندما تكون القيمة الدفترية أعلى من القيمة المتوقع استردادها، يتم تخفيض القيمة الدفترية لتلك الموجودات إلى قي
  القابلة لالسترداد.

 
الصافي" في  -تحدد األرباح والخسائر من عمليات االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية وتقيّد ضمن "إيرادات تشغيلية أخرى 

 قائمة الدخل.



 286

 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(
 لمالية )تتمة(إيضاحات حول القوائم ا

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 23صفحة 

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3

 
 ربحية السهم

سهمها العادية. يتم حساب ربحية السهم األساسية بتقسيم األرباح أو الخسائر العائدة إلى تعرض الشركة معلومات ربحية السهم األساسية أل
  المساهمين العاديين لدى الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.

 
 قائمة التدفقات النقدية

 
مصنفة كتدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية. ويتم وفقاً لذلك تصنيف التدفقات تنشأ التدفقات النقدية الرئيسية للشركة عن عمليات التأمين ال

 النقدية الناتجة عن األنشطة االستثمارية والتمويلية.
 

 توزيع الفائض
ـ 10يتوجب على الشركة توزيع  لشركة 90٪ من صافي فائض عمليات التكافل إلى حاملي وثائق التكافل وال ا لى مساهمي  إ ة  ٪ المتبقي

)"ساما"(. يتم تحويل أي عجز ناتج عن عمليات التكافل إلى عمليات  ساماشيا مع نظام التأمين ولوائحه التنفيذية الصادرة عن تما
 المساهمين بالكامل.

 
 موجودات غير ملموسة

لموجودات غير تقاس الموجودات غير الملموسة المحتفظ بها بشكل منفصل عند اإلثبات المبدئي بالتكلفة. بعد اإلثبات المبدئي،  ا تظهر 
 الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة بالتكلفة ناقصاً أي إطفاء متراكم وأي خسائر لالنخفاض في القيمة.

 
يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على مدى أعمارها االقتصادية اإلنتاجية ويتم تقييمها لتحري 

 مة عندما يكون هناك مؤشر على االنخفاض في قيمتها.االنخفاض في القي
 

 يُحتسب اإلطفاء على أساس القسط الثابت على مدار األعمار اإلنتاجية للموجودات على النحو التالي:
 
  سنوات 5برامج حاسب آلي 
 

إن يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد عل  . ى األقل في نهاية كل سنة مالية
احتسابها عن  التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المصاحبة للموجودات يتم 

سبية. يتم إثبات مصروف اإلطفاء طريق تعديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حيثما يكون مالئماً، وتعامل باعتبارها تغيرات في التقديرات المحا
  للموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة في قائمة الدخل.

 
تقاس األرباح أو الخسائر الناشئة عن إلغاء إثبات األصل غير الملموس على أساس الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة 

 يتم إلغاء إثبات األصل.الدفترية لألصل، ويتم إثباتها في قائمة الدخل عندما 
 

 عقود اإليجار
 

 موجودات حق االستخدام / مطلوبات إيجارية
 

في حال عند اإلثبات المبدئي، في بداية العقد، تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان العقد يعد، أو يتضمن، عقد ايجار. يعد العقد أو يتضمن إيجارا 
لمدة زمنية لقاء أي مقابل. تتحدد السيطرة إذا كانت معظم المنافع تتدفق إلى الشركة  كان العقد ينقل حق السيطرة على استخدام أصل محدد

 ويمكن للشركة توجيه استخدام هذه الموجودات.
 

عند بدء أو إعادة تقييم العقد الذي يحتوي على عنصر إيجار، تخصص الشركة المقابل في العقد لكل عنصر من عقود اإليجار على أساس 
اختارت أسعارها النسبي ة المستقلة. ومع ذلك، بالنسبة لعقود اإليجار الخاصة باألراضي والمباني التي تكون فيها الشركة هي المستأجر، 

 الشركة عدم فصل العناصر غير المرتبطة بعقد اإليجار والمحاسبة عن العناصر غير المرتبطة بعقد اإليجار كعنصر عقد إيجار واحد.
 

 موجودات حق االستخدام
 

 الشركة نموذج التكلفة وتقيس موجودات حق االستخدام بالتكلفة؛تطبق 
 

 ناقصًا أي استهالك متراكم وأي خسائر االنخفاض في القيمة متراكمة  
 .معدلة وفقا ألي إعادة قياس لمطلوبات اإليجار لتعديالت اإليجار 

 
لموقع بشكل عام، فإن موجودات حق االستخدام تكون مساوية لمطلوبات اإليجار. ومع ذلك ا ، إذا كانت هناك تكاليف إضافية مثل تجهيز 

والودائع غير القابلة لالسترداد وأموال الطلبات والمصاريف األخرى المتعلقة بالمعاملة وغير ذلك، فيجب إضافتها إلى قيمة موجودات 
 حق االستخدام.
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 عقود اإليجار )تتمة(

 
اإلنتاجي يتم الحقاً است لعمر  ا ة  هالك موجودات حق االستخدام باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ البدء وحتى وقت مبكر من نهاي

األساس  ى نفس  ام عل لموجودات حق االستخدام أو نهاية مدة عقد اإليجار. يتم تحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة لموجودات حق االستخد
 المعياري للممتلكات والمعدات.

 
 التزام إيجار

 

ة عند اإلثبات المبدئي، يعد التزام اإليجار القيمة الحالية لجميع المدفوعات المتبقية إلى المؤجر التي يتم خصمها باستخدام سعر الفائد
كة معدل المتضمن في عقد اإليجار أو معدل االقتراض اإلضافي للشركة إذا تعذر تحديد سعر الفائدة بسهولة. وبصفة عامة، تستخدم الشر

  االقتراض اإلضافي كمعدل خصم.
 

 بعد تاريخ ابتداء العقد، تقيس الشركة المطلوبات اإليجارية عن طريق:
 

 ،رفع القيمة الدفترية لتعكس العائد على التزامات عقود االيجار 
 خفض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات االيجار المقدم، و 

 
ام طريقة معدل إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعا دة تقييم أو تعديل عقد ايجار. يتم قياس التزام اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخد

ا كان هناك  إذ الفائدة الفعلي. يعاد قياسها عندما يكون هناك تغير في مدفوعات اإليجار المستقبلية الناشئة عن تغيير في مؤشر أو سعر، 
بموجب ضمان القيمة المتبقية، أو إذا كانت الشركة تغير تقييمه إذا ما كان سيمارس خيار  تغيير في تقدير الشركة للمبلغ المتوقع دفعه

 الشراء أو اإلضافة أو اإلنهاء.
 

ه  ل و يتم تسجي أ ام،  في عندما يتم إعادة قياس التزام اإليجار بهذه الطريقة، يتم إجراء التعديل المقابل للقيمة الدفترية ألصل حق االستخد
 رة إذا تم تخفيض القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام إلى الصفر.الربح أو الخسا

 
 عقود إيجار قصيرة األجل وعقود إيجار موجودات منخفضة القيمة

 
لديها عقد ن لتي يكواألجل للمتاجر ة اقصيرر إليجاد العقوت إيجارية مطلوباام والستخدم إثبات موجودات حق الشركة عدرت اختاالقد 

لشركة مدفوعات لقيمةامنخفضة رات موجودات يجاوإقل أو أ اشهرً 12ر مدته يجاإ ا ، بما في ذلك معدات تكنولوجيا المعلومات. تثبت 
 اإليجار المرتبطة بعقود اإليجار كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

 
 النخفاض في قيمة الموجودات غير الماليةا

   
.  -مثل األراضي  -ي غير المحدد ال تخضع الموجودات ذات العمر اإلنتاج لالستهالك ويتم اختبارها سنوياً من حيث االنخفاض في القيمة

لظروف  ا يتم فحص الموجودات التي تخضع لالستهالك لتحديد إمكانية وجود انخفاض في قيمتها وذلك عند وجود أحداث أو تغيرات في 
  تشير إلى احتمالية عدم قابلية استرداد القيمة الدفترية.

 
ل ا ل  لتي تمث ا قيمة يتم إثبات الخسارة الناتجة عن انخفاض القيمة باعتبارها الزيادة في القيمة الدفترية لألصل عن قيمته القابلة لالسترداد 

ى  العادلة لألصل مخصوماً منها تكاليف البيع أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى. وألغراض تقدير انخفاض القيمة، يتم تجميع الموجودات عل
 أدنى مستوى لها بحيث تتواجد تدفقات نقدية منفصلة ومحددة )وحدات توليد للنقد(.

 
 منافع نهاية الخدمة للموظفين

لقيمة الحالية تدير الشركة خطة منافع نهاية الخدمة لموظفيها بناء على قوانين العمل السائدة في المملكة العربية السعودية. يتم قيد االستحقاقات با
ستقبلية المتوقعة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من الموظفين حتى نهاية فترة التقرير باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. يؤخذ للمدفوعات الم

عات في االعتبار مستويات األجور والرواتب المستقبلية المتوقعة والخبرة المتعلقة بترك الموظفين ألعمالهم وفترات الخدمة. يتم خصم المدفو
كن، ستقبلية المتوقعة باستخدام العوائد السوقية في نهاية فترة التقرير لسندات الشركات عالية الجودة بشروط وعمالت تتطابق، بأكبر قدر ممالم

ب/ سلمکامع التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية المتوقعة. يتم صرف التزامات مدفوعات المنافع عند استحقاقها. ويتم إثبات إعادة القياس )ا
 نتيجة لتعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية وذلك في الدخل الشامل اآلخر.ية( وارالکتر الخسائا

 
 مخصصات ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

   

لتزام محتملة، يتم إثبات المخصصات عند وجود التزام قائم )نظامي أو ضمني( على الشركة ناتج عن أحداث سابقة وإن تكاليف سداد هذا اال
عها في ويمكن قياسها بشكل موثوق به. ال يتم إثبات مخصصات لقاء الخسائر التشغيلية المستقبلية. يتم إثبات المطلوبات لقاء المبالغ الواجب دف

 المستقبل عن البضائع او الخدمات المستلمة، سواًء قدمت أم لم تقدم بها فواتير من قبل الموردين.
 

 توزيعات أرباح
ح من إثبات توزيعات األرباح على مساهمي الشركة كالتزام في القوائم المالية للشركة في الفترة التي تتم فيها الموافقة على توزيعات األربايتم 

 قبل مساهمي الشركة.
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 الزكاة وضريبة الدخل

لسعوديين في حقوق تخضع الشركة للزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للز ا كاة والدخل )"الهيئة"(. تحسب الزكاة على أسهم المساهمين 
األجانب في  الملكية أو صافي الدخل وفقاً لألسس المنصوص عليها في األنظمة الزكوية. تحتسب ضريبة الدخل على حصة المساهمين 

خالل قائمة الدخل. يتم المحاسبة عن المبالغ  صافي دخل السنة المعدل. تستحق الزكاة وضريبة الدخل على أساس ربع سنوي من
  اإلضافية المستحقة، إن وجدت، بموجب الربوط النهائية عند تحديدها

 
 ضريبة دخل مؤجلة

اض يتم تقديم ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام على الفروق المؤقتة الناشئة بين القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات ألغر
التقرير المالي والمبالغ المستخدمة ألغراض الضريبة. يستند مبلغ الضريبة المؤجلة المقدمة إلى الطريقة المتوقعة لتحقيق أو تسوية  إعداد

إثبات  القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات باستخدام معدالت الضريبة التي تم تطبيقها أو المطبقة بشكل أساسي في تاريخ التقرير. يتم 
ة ريبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل توفر األرباح الخاضعة للضريبة في المستقبل ويمكن استخدام أصل الض األرصد

  . يتم تخفيض أصل الضريبة المؤجلة إلى الحد الذي ال يعد فيه من المحتمل تحقيق المزايا الضريبية ذات الصلة.الدائنة
 

ات الضريبية المؤجلة للفروقات المؤقتة بين القيمة الدفترية واألوعية الضريبية لالستثمارات في ال يتم إثبات المطلوبات والموجود
ه  أاّل يتم عكس هذ لمرجح  ا العمليات األجنبية، حيث تكون المجموعة قادرة على التحكم في توقيت عكس الفروقات المؤقتة ويكون من 

 الفروقات في المستقبل القريب.
 

ً إلجراء مقاصة بين الموجودات يتم إجراء المقاصة ب ين موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة عند وجود حق نافذ نظاما
والمطلوبات الضريبية المتداولة وعندما تكون أرصدة الضريبة المؤجلة ترتبط بنفس الجهة الضريبية. ويتم إجراء المقاصة بين 

أساس  الموجودات والمطلوبات الضريبية المتداولة عند وجود حق لتسوية على  ا ة  نافذ نظاماً للمنشأة إلجراء المقاصة ويكون لديها ني
 صافي المبلغ أو تحقيق األصل وتسوية االلتزام في نفس الوقت.

 
الشامل لدخل  ا  يتم إثبات الضريبة المؤجلة والحالية في الربح أو الخسارة، باستثناء الحاالت التي ترتبط فيها الضريبة ببنوٍد مدرجة في 

 خر أو مباشرة في حقوق الملكية. وفي هذه الحالة، يتم أيضاً إثبات الضريبة.اآل
 

 نقد وما يماثله
ل و ائع يتكون النقد وما يماثله من نقد لدى البنك وودائع المرابحة بفترة استحقاق أصلية مدتها ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االقتناء. تمث د

استحقاق أصلية أقل من ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء، يتم إدراجها بالتكلفة المطفأة ويتم احتساب  المرابحة ودائع لدى البنوك المحلية بفترة
 العوائد الخاصة على أساس معدل الربح الفعلي.

 
  ودائع قصيرة األجل

 
لقيمة  تمثل الودائع قصيرة األجل ودائع لدى البنوك المحلية بفترات استحقاق أصلية ألكثر من ثالثة أشهر من تاريخ ا . تقارب  االقتناء

 الدفترية للودائع قصيرة األجل القيمة العادلة في تاريخ قائمة المركز المالي.
 

 العمالت األجنبية
ويعاد تحويل  لمعامالت.  يتم تحويل المعامالت المقومة بالعمالت األجنبية إلى اللاير السعودي بأسعار الصرف السائدة في تاريخ تلك ا

لمركز أرصدة الموجودات وا ا لمطلوبات النقدية المقومة بالعمالت األجنبية إلى اللاير السعودي بسعر الصرف السائد في تاريخ قائمة 
لمق وا ومة المالي. يتم تسجيل جميع الفروق في قائمتي الدخل والدخل الشامل. تحول البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية 

  رف السائد في تاريخ المعاملة التصورية وال يتم تعديلها الحقاً.بالعملة األجنبية بسعر الص
 

حيث أن معامالت الشركة التي تتم بالعمالت األجنبية وهي الدوالر األمريكي فإن أرباح وخسائر الصرف األجنبي ليست جوهرية ولم يتم 
 اإلفصاح عنها بشكل منفصل.
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 التشغيليةالقطاعات 

 يعتبر القطاع التشغيلي مكونًا مميًزا من مكونات الشركة ويقوم بتقديم المنتجات أو الخدمات )قطاع األعمال(، ويخضع للمخاطر والمكافآت
اذ التي تختلف عن تلك الخاصة بالقطاعات األخرى بالشركة. يتم مراجعة نتائج التشغيل للقطاع بانتظام من قبل المسؤول الرئيسي عن اتخ

القرارات التشغيلية ألجل اتخاذ القرارات بشأن الموارد المخصصة لكل قطاع ولتقييم أدائها وأي معلومات مالية منفصلة متاحة. 
 وألغراض إدارية، تتكون الشركة من وحدات عمل حسب منتجاتها وخدماتها، ولديها ثالثة قطاعات تشغيلية يعد تقارير عنها كما يلي:

 
العائلي لألفراد والتي تفي باحتياجات العمالء الفردية عبر توفير الحماية المالية ألفراد العائلة في حالة موت أو  منتجات التكافل (1)

، باإلضافة إلى تعليم األبناء ومدخرات التقاعد والحماية للعائلة والمنتجات المماثلة لذلك. تفي هذه المنتجات الخطةعجز حامل 
 سوق السعودي.باحتياجات العديد من قطاعات ال

 
وبتقديمها  (2) ائم.  منتجات التكافل العائلي للمجموعات والتي تؤمن التغطية للموظفين وعوائلهم في حالة الوفاة والعجز الكلي الد

كرزمة حلول تكافل للمجموعات، فأنها تفي بمتطلبات مجموعات ذات أحجام وطبيعة مختلفة وتعتبر مثالية للشركات أو 
 المؤسسات.

 
جات التكافل العام للشركات حيث تؤمن التغطية على الممتلكات والحوادث الشخصية والشحن البحري بشأن األحداث غير منت (3)

لمنزلية  ا لممتلكات  ا ق ب المتوقعة. توفر برامج التكافل العام الفردي الحماية لألفراد والعائالت ضد األحداث السيئة فيما يتعل
 .الخطةصية لحامل واألحداث أثناء السفر والحوادث الشخ

 
الخسارة في  يتم تقييم أداء القطاع على أساس ربح أو خسارة القطاع والتي يتم قياسها، في بعض النواحي، بصورة مختلفة عن الربح أو 

ط القوائم المالية. يتم إدارة الزكاة وضريبة الدخل على أساس الشركة ككل وال يتم توزيعها على القطاعات التشغيلية الفردية وتخ صص فق
 لعمليات المساهمين.

 
األساس  لتحويل على  ا لم تحدث أية معامالت بين القطاعات التشغيلية خالل السنة. وفي حالة حدوث أية معاملة، فإنها تتم وفقاً ألسعار 

لتحويالت بين ق ا طاعات التجاري، وتتم بنفس شروط التعامل مع األطراف األخرى. تشتمل إيرادات ومصاريف ونتائج القطاع على 
 التشغيل والتي يتم حذفها على مستوى القوائم المالية للشركة.

 
يتم عمل تقارير عن القطاعات التشغيلية بطريقة تتفق مع التقارير الداخلية المقدمة لرئيس عمليات صنع القرار. وقد تم تحديد رئيس 

لقرارات عمليات صنع القرار، والمسؤول عن توزيع الموارد وتقييم األداء للقطاعات ال ا لذي يتخذ  ا تشغيلية، باعتباره الرئيس التنفيذي 
 االستراتيجية.

 
والصكوك  ال تشتمل القطاعات التشغيلية على عمليات المساهمين في الشركة. ويعتبر الدخل المكتسب من االستثمار في ودائع المرابحة 

. النشاط الوحيد المدّر لإليرادات. يتم توزيع المصاريف التشغيلية المباشر أساس مالئم ة والمصاريف غير المباشرة إلى هذا القطاع على 
 ويتم توزيع الفائض من عمليات التكافل لهذا القطاع على أساس مالئم.

 
 

 تقوم الشركة بأنشطتها بشكل كامل في المملكة العربية السعودية، وبالتالي يتم تقديم التقارير على مستوى قطاعات األعمال فقط.
 

 احتياطي نظامي
احتياطي 20فقًا للنظام األساسي، يجب على الشركة تخصيص و ى يتم تكوين  ٪ من صافي الدخل السنوي إلى االحتياطي النظامي حت

 يساوي رأس المال المصدر. إن االحتياطي غير قابل للتوزيع.
 

 إعادة واستحقاق الوثائق
لتكافل إن إعادة وثائق التكافل تشير إلى اإلنهاء الجزئي أو الكلي لوثائق الت ا كافل العائلي لألفراد من قبل حامليها. يتم تسجيل إعادة وثائق 

لمؤم ل ن على أساس اإلخطـارات الواردة وتحمَّل على قائمة الدخل في الفترة التي تم فيها اإلخطار. وتشير االستحقاقات إلى المبلغ المقدم 
ود في نهاية فترة االستحقاق لعقد التكافل العائلي لألفراد. يتم احتس لخاصة بعق ا اب إعادة واستحقاقات وثائق التكافل استناداً إلى الشروط 

 التكافل.
 

 القيم العادلة
لقيمة تحدد القيمة العادلة للموجودات المالية على أساس األسعار المتداولة لألوراق المالية في األسواق أو القيم العادلة المقدرة. يتم تقد ا ير 

  على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة للبنود ذات الشروط والمخاطر المتشابهة. العادلة للبنود المرتبطة بعمولة
 

لة أو بالنسبة للموجودات المالية غير المتداولة في سوق مالية نشطة، تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية لموجودات مالية مماث
لسوق عند صعوبة استخراج القيم العادلة  ا من السوق النشطة فيتم تحديدها باستخدام طرق تقييم متعددة. تؤخذ مدخالت هذه النماذج من 

 لتحديد القيمة العادلة. استخدام درجة من الحكم المهني يلزمالتي يمكن رصدها إذا كان ممكناً، ولكن إذا كان ذلك غير ممكناً عندئٍذ 
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 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(
 لمالية )تتمة(إيضاحات حول القوائم ا

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 27صفحة 

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3

 
 المنتج تصنيف

 وثائق /خطط إن عقود التكافل هي تلك العقود التي تقبل بموجبها الشركة )شركة التأمين( مخاطر تكافل جوهرية من طرف آخر )حاملي 
التكافل في حالة أثر حادث مستقبلي محدد وغير مؤكد )الحادث المؤمن عليه( بصورة خطط التكافل( وذلك بالموافقة على تعويض حاملي 

  التكافل.خطط حاملي سلبية على 
 

وحال تصنيف العقد كعقد تكافل، فإنه يبقى كذلك طوال الفترة المتبقية منه حتى لو انخفضت مخاطر التكافل بشكل جوهري خالل الفترة ما 
 لم يتم استنفاد أو إنهاء كافة الحقوق وااللتزامات.

 
 تي تحّول المخاطر المالية بدون مخاطر التكافل الجوهرية.في قطاع التكافل العائلي لألفراد، تمثل عقود االستثمار العقود ال

 
 اختبار كفاية المطلوبات

ة يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مالي، إجراء اختبارات للتأكد من مدى كفاية مطلوبات عقود التكافل، بعد خصم تكاليف اقتناء الوثائق المؤجل
ارة ذات العالقة. وإلجراء هذه االختبارات، يتم استخدام أف إد ضل التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتعاقد عليها، ومصاريف 

اختبارات  ومعالجة المطالبات. يُحمَّل أي نقص في القيمة الدفترية مباشرةً على قائمة الدخل وذلك بتكوين مخصص للخسائر الناشئة عن 
 كفاية المطلوبات تبعا لذلك.

 
 ؤجلةمتكافل تكاليف اقتناء وثائق 

ل يتم تأجيل العموالت والتكاليف األخرى المتعلقة بشكل مباشر باقتناء أو بتجديد عقود التكافل ويتم إطفاؤها على مدار فترات عقود التكا ف
 . التي ترتبط بها، على غرار مساهمات التكافل المكتسبة. ويتم إثبات جميع تكاليف االقتناء غير المباشرة األخرى كمصاريف عند تكبدها

 ويتم تسجيل اإلطفاء في "تكاليف اقتناء الوثائق" بقائمة الدخل.
 

وذلك يتم احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستنفاد المنافع االقتصادية المستقبلية التي يتضمنها ذلك األصل 
 .بتغيير فترة اإلطفاء، ويتم اعتبار ذلك كتغير في التقديرات المحاسبية

 
ليف التكافل يتم النظر في تكاليف اقتناء وثائق  لتكا ة  اإلنتاجي المؤجلة في اختبار كفاية المطلوبات في تاريخ كل تقرير بعد تقييم األعمار 

ى  المؤجلة وما إذا كان االنخفاض في القيمة مطلوبًا. يتم تقييم األعمار اإلنتاجية المتوقعة أو ما إذا كان هناك تكافلاقتناء وثائق ال إل حاجة 
أي انخفاض في القيمة للوثائق في تاريخ كل تقرير أو بشكل أكثر تكراًرا في حالة وجود ظروف تتطلب التقييم. في عدم تحقق 

  .االفتراضات المتعلقة بربحية هذه الوثائق في المستقبل، فقد يتم تسريع إطفاء هذه التكاليف وقد يتطلب هذا أيضًا شطبها في قائمة الدخل
 

 لباتالمطا
لعالقة، بعد  ا تتكون المطالبات من المبالغ المستحقة إلى حاملي وثائق التكافل واألطراف األخرى ومن مصاريف تسوية الخسائر ذات 
 خصم االستردادات األخرى. يشتمل إجمالي المطالبات القائمة على إجمالي التكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة غير المسددة بتاريخ قائمة

المالي جنبا إلى جنب مع تكاليف التعامل مع المطالبات ذات العالقة سواءً تم التبليغ عنها أم ال من قبل المؤمن. تجنب مخصصات المركز 
ى منتجات  إل وباإلضافة  ة.  لقاء المطالبات المبلغ عنها وغير المسددة بتاريخ قائمة المركز المالي على أساس تقدير كل حالة على حد

ة المجموعة العائلية  ومنتجات التكافل العامة يجنب مخصص، وفقاً لحكم اإلدارة وخبرة الشركة السابقة، لقاء تكلفة سداد المطالبات المتكبد
  وغير المبلغ عنها المرتبطة بتكاليف التعامل مع المطالبات ذات العالقة بتاريخ قائمة المركز المالي.

 
إظهار حصة إعادة التكافل ذات الصلة بصورة منفصلة. باإلضافة إلى ذلك، ال تقوم  يتم إظهار المطالبات القائمة على أساس إجمالي، ويتم

 الشركة بخصم مطلوباتها لقاء المطالبات غير المسددة ألنه يتوقع سداد كافة المطالبات خالل سنة واحدة من تاريخ قائمة المركز المالي.
 

 احتياطي أنشطة تكافل
ضمن مخاطر تأمين جوهرية في حالة واحد فقط وهي أن حادثة مؤمنة قد تؤدي بالمؤمن بسداد يتم تحديد عقود التكافل كتلك التي تت

ود  لعق ا ل هذه  مدفوعات إضافية جوهرية في أي سيناريو ماعدا السيناريوهات التي تفتقر إلى مضمون تجاري، في بداية العقد. تبقى مث
ي يتم عقود تأمين إلى أن يتم إلغاء كافة الحقوق وااللتزامات او ا لمال نتهاءها. أي عقود ال تعتبر عقود تأمين وفقاً للمعاير الدولية للتقرير ا

  تصنيفها كعقود استثمار.
 

إثب ات يعود هذا االحتياطي لعقود التكافل العائلي لألفراد التي تؤمن على حوادث حياة اإلنسان مثل الوفاة بمرور فترة زمنية طويلة. ويتم 
ة أقساط التكافل كمطلوبات مب وحد ل ا اشرة. يتم زيادة هذه المطلوبات أو خفضها بالتغير في أسعار الوحدات كما في حالة العقود المرتبطة ب

أساس خطة التكافل أو إعادة قيمة خطة وتخفض عن طريق تكاليف حاملي  االحتياطي على  ا  التكافل. في تاريخ كل تقرير، يحسب هذ
 مستقل من خالل استخدام طريقة وحدة السعر الحالي للصندوق. طريقة التقييم االكتواري بواسطة خبير اكتواري

 
دات بالنسبة للوثائق المرتبطة بوحدات، فإن االلتزام يعادل االستثمارات األساسية. ويتم تسمية مكونات االستثمار لعقود التأمين هذه كموجو

الدخل مالية متاحة للبيع محتفظ بها لتغطية المطلوبات المرتبطة بوحدات. يتم تحمي ى  إل التأمين  ل التغيرات في القيمة العادلة لمطلوبات 
 الشامل اآلخر لتتطابق مع تغيرات القيمة العادلة لالستثمارات األساسية في الدخل الشامل اآلخر.
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 لمالية )تتمة(إيضاحات حول القوائم ا

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 28صفحة 

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3
 

 احتياطي المخاطر السارية
ل في تاريخ كل قائمة مركز مالي، يتم احتساب احتياطي  لتكاف ا ود  المخاطر السارية عندما ال تكون المساهمة غير المكتسبة في كافة عق

 غير كافية )بناءً على الخبرة الفعلية( لتلبية التكلفة المتوقعة للمطالبات المستقبلية.
 

 احتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات
لمطالبات مطروحاً منها  يتم احتساب احتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات بناءً على القيمة الحالية للمصاريف المستقبلية المفترضة وا

ة القيمة الحالية لإليرادات المستقبلية المتوقعة الناشئة عن الرسوم على جميع وثائق التكافل العائلي لألفراد. يتم حساب القيمة الحالي
 باستخدام افتراضات حذرة )الهوامش مضافة على أفضل التقديرات(.

 
 استثمارات 4
 

استثمارات الشركة كاستثمارات متاحة للبيع واستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق، فيما يلي أدناه تحليل  تصنف (أ
 االستثمارات:

 
2020ديسمبر  31  

  بآالف الرياالت السعودية
 
 

 عمليات
تكافلال   

 عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

     مدرجة -استثمارات متاحة للبيع 
 406,636 - 406,636 )ج( 4إيضاح  -ديق أمانة االستثمارية االستثمار في صنا

 6,985 6,985 - )د( 4إيضاح  -استثمار في أسهم حقوق ملكية محلية 
 ───── ───── ───── 
 406,636 6,985 413,621 
 ───── ───── ───── 

  –استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 
 )ب( 4إيضاح  -مدرجة غير    

   

 50,050 50,050 - (1كوك الهيئة العامة للطيران المدني )اإلصدار ص
 20,573 20,573 - صكوك بنك البالد

 10,159 10,159 - (1صكوك وزارة المالية )اإلصدار 
 10,448 10,448 - (2صكوك وزارة المالية )اإلصدار 
 20,087 20,087 - (3صكوك وزارة المالية )اإلصدار 

 25,134 25,134 - (4ة )اإلصدار صكوك وزارة المالي
 4,944 - 4,944 (5صكوك وزارة المالية )اإلصدار 
 4,944 - 4,944 (6صكوك وزارة المالية )اإلصدار 

 ───── ───── ───── 
 9,888 136,451 146,339 
 ───── ───── ───── 

 559,960 143,436 416,524 مجموع االستثمارات
 ═════ ═════ ═════ 

 

 
2019يسمبر د 31  

  بآالف الرياالت السعودية
 
 

 عمليات
تكافلال   

 عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

     مدرجة -استثمارات متاحة للبيع 
  376,834 -  376,834 )ج( 4إيضاح  -االستثمار في صناديق أمانة االستثمارية 

 7,035 7,035 - )د( 4إيضاح  -استثمار في أسهم حقوق ملكية محلية 
 ─────  ───── ───── 
 376,834 7,035 383,869 
 ───── ───── ───── 

 –استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 
 )ب( 4إيضاح  -مدرجة غير     

   

 50,580 50,580 - (1صكوك الهيئة العامة للطيران المدني )اإلصدار 
 20,080 20,080 - صكوك بنك البالد

 10,168 10,168 - (1ار صكوك وزارة المالية )اإلصد
 10,485 10,485 - (2صكوك وزارة المالية )اإلصدار 
 20,084 20,084 - (3صكوك وزارة المالية )اإلصدار 
 25,131 25,131 - (4صكوك وزارة المالية )اإلصدار 
 4,922 - 4,922 (5صكوك وزارة المالية )اإلصدار 
 4,922 - 4,922 (6صكوك وزارة المالية )اإلصدار 

 ───── ───── ───── 
 9,844 136,528 146,372 
 ───── ───── ───── 

 530,241 143,563 386,678 مجموع االستثمارات
 ═════ ═════ ═════ 
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 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(
  إيضاحات حول القوائم المالية

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
   

 29صفحة   

 االستثمارات )تتمة( 4
 

 موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق (ب
 

 وفقًا لألطراف المقابلة: فيما يلي تحليل لالستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
 

 2020 2019 
بآالف الرياالت  

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
   

 126,292 125,766  حكومية وشبه حكومية
 20,080 20,573  البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 - - شركات
 ─────── ────── 
 146,339 146,372 
 ══════ ══════ 

 
 الستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق وفقًا لفئة الموجودات:فيما يلي تحليل ل

 2020 2019 
 بآالف الرياالت  

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
   

 126,292 125,766 ثابتعمولة  بمعدلأوراق مالية 
 20,080 20,573 متغيرعمولة معدل بأوراق مالية 

 ──────
─ 

────── 

 146,339 146,372 
 ══════ ══════ 

 
 فيما يلي الحركة في االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق:

 
 2020 

 بآالف الرياالت السعودية
2019 

  بآالف الرياالت السعودية

 
 عمليات

تكافلال  
 عمليات

المساهمين   
 عمليات

تكافلال  
 عمليات 

 المساهمين
     

6,52813 9,844 الرصيد كما في بداية السنة  - 120,899 
 65,000 9,868 - - مشتراة خالل السنة
(50,000) - - - خالل السنةحل أجل استحقاقها   

(40) 5 أقساط / )خصومات( غير مطفأة  (28)  335 
(37) 39 إيرادات مستحقة على صكوك  4 294 

 ───── ───── ───── ───── 
 9,888 136,451 9,844  136,528 
 ═════ ═════ ═════ ═════ 

 

 جميع االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق غير مدرجة كما أنها ذات طبيعة محلية.
 

 فيما يلي تفاصيل استحقاق االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق:
 

 تاريخ االستحقاق جدول االستحقاق
 2022يناير  18 (1صكوك الهيئة العامة للطيران المدني )اإلصدار  -
 2021أغسطس  30 صكوك بنك البالد -
 2024يناير  23 (1صكوك وزارة المالية )اإلصدار  -
 2029يناير  23 (2صكوك وزارة المالية )اإلصدار  -
  

 
ق  2020ديسمبر  31في  اً ) 2.66بلغ متوسط معدل العموالت على االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقا وي : 2019٪ سن

 وياً(.٪ سن 2.86
 

 31لاير سعودي ) 146.65مبلغ  2020ديسمبر  31بلغت القيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق كما في 
  مليون لاير سعودي(. 146.89: 2019ديسمبر 
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 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
   

 30صفحة   

 االستثمارات )تتمة( 4
 

 اريةاالستثمار في صناديق األمانة االستثم -الموجودات المالية المتاحة للبيع  ج(
 

 تتكون االستثمارات المتاحة للبيع من االستثمارات في الصناديق االستثمارية التالية:
 

 

 2019 2020 اسم الصندوق
 بآالف الرياالت  

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
   

  223,023  250,844 صندوق متوازن متعدد الموجودات
  44,096  41,442 صندوق متحفظ متعدد الموجودات

  93,171  99,430 صندوق نمو متعدد الموجودات
  16,544  14,880 باللاير السعوديتداول صندوق 

 ─────── ─────── 
 406,636 376,834 
 ══════ ══════ 

 

لاتش اس بي سي شركة ديرها تتمثل االستثمارات المتاحة للبيع في عمليات التكافل استثمارات في وحدات صناديق استثمارية  ة ا عربي
  طرفًا ذا عالقة بالشركة. ا، كونهالسعودية المحدودة

 

  كانت حركة االستثمارات المتاحة للبيع المحتفظ بها لتغطية المطلوبات المرتبطة بوحدات كاآلتي:
 

 

2020 
 بآالف الرياالت

 السعودية

2019 
بآالف الرياالت 

 السعودية
   

 352,115 376,834 الرصيد كما في بداية السنة
 77,080 83,517 شتراة خالل السنةم

(83,935) مباعة خالل السنة  (97,864)  
 ────── ────── 

 376,416 331,331 
 45,503 30,220  صافي التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات

 ────── ────── 
 376,834 406,636 الرصيد كما في نهاية السنة

 ══════ ══════ 
 
  
  
 

 استثمار في أسهم حقوق ملكية محلية -لية متاحة للبيع موجودات ما د(
 

  استثمار في أسهم حقوق ملكية محلية كاآلتي: -كانت الحركة في الموجودات المالية المتاحة للبيع 
 

 

2020 
 بآالف الرياالت

 السعودية

2019 
بآالف الرياالت 

 السعودية
   

 - 7,035 الرصيد كما في بداية السنة
 6,386 - لسنةمشتراة خالل ا

 - - مباعة خالل السنة
 ────── ────── 
 7,035 6,386 

(50) صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمار  649 
 ────── ────── 

 7,035 6,985 الرصيد كما في نهاية السنة
 ══════ ══════ 
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 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
   

 31صفحة   

 االستثمارات )تتمة( 4
 

 جودة االئتمان من إجمالي االستثمارات هـ(
 2020 

بآالف الرياالت 
 السعودية

2019 
 بآالف الرياالت 

 السعودية
   

 133,327 125,766 الديون السيادية السعودية
 20,080 20,573 يةدرجة استثمار

 376,834 406,636 غير مصنفة
 - 6,985 أسهم حقوق الملكية

 ───── ───── 
  530,241 559,960 المجموع

 ═════ ═════ 
 

آند تشتمل االستثمارا اندرد  لمنهجية ست ت المصنفة ضمن االستثمارات المصنفة أعاله على تعرضات ائتمانية معادلة لتصنيف )أ( وفقًا 
 بورز. تشتمل االستثمارات غير المصنفة على استثمارات متاحة للبيع في صناديق استثمارية.

 
 العادلة لالستثمارات في نهاية فترة التقرير: تستخدم الشركة أساليب التسلسل الهرمي التالي لتحديد واالفصاح عن القيمة

 
: قياسات القيمة العادلة باستخدام األسعار المتداولة )بدون تعديل( في أسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة التي يمكن 1المستوى 

 رصدها في تاريخ القياس.
 

( التي يمكن رصدها بالنسبة 1سعار المتداولة المدرجة ضمن المستوى ): قياسات القيمة العادلة باستخدام المدخالت بخالف األ2المستوى 
 للموجودات أو المطلوبات إما مباشرة )أي األسعار( أو غير مباشرة )أي مشتقة من األسعار(.

 

أي : قياسات القيمة العادلة باستخدام مدخالت األصل أو االلتزام والتي ال تستند إلى بيانات السوق المالية ا3المستوى  لتي يمكن رصدها )
 مدخالت غير يمكن رصدها(.

 

( من التسلسل الهرمي، على 3( و)1تُصنف استثمارات الشركة المتاحة للبيع والمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ضمن المستوى )
  التوالي.

 
 مساهمات وذمم إعادة تكافل مدينة، بالصافي 5

 

  

2020 
 بآالف الرياالت

 السعودية

2019 
االتبآالف الري  

 السعودية
    

 1,823 19,196  التكافلحاملو وثائق 
 3,304 1,422  شركات إعادة التكافل

 21,800 26,028  الشركة األم للشركة -مبالغ مستحقة من البنك السعودي البريطاني 
  ────── ────── 
  46,646 26,927 

(1,386)   مخصص االنخفاض في القيمة  (521)  
  ────── ────── 
  45,260 26,406 
  ══════ ══════ 

 
 كانت حركة مخصص االنخفاض في القيمة كاآلتي: )أ(
 

  

2020 
بآالف الرياالت 

 السعودية

2019 
بآالف الرياالت 

 السعودية
    

 2,575 521  في بداية السنة
(2,054) -  الُمحّرر خالل السنة  
ل خالل السنة  - 865  المحمَّ

  ────── ────── 
 521 1,386  نهاية السنة في

  ══════ ══════ 
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 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(
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 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
   

 32صفحة   

 )تتمة( مساهمات وذمم إعادة تكافل مدينة، بالصافي 5
 

 ديسمبر: 31فيما يلي أعمار أرصدة الذمم المدينة كما في  )ب(
 متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها  

 
 المجموع

غير متأخرة السداد 
 ولم تنخفض قيمتها

 180إلى  91
 يوما  

365إلى  181  
 يوما  

 365أكثر من 
 يوما  

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

      
 64 742 1,800 42,654 45,260 2020ديسمبر  31

      
 51 417 264 25,674 26,406 2019ديسمبر  31

      
 

ل على أنها وم الشركة بتصنيف األرصدة تق ل تعدي . يتم تسجي ى حدة ة عل "متأخرة السداد وانخفضت قيمتها" وذلك على أساس كل حال
لشركة  ا أنشطة  ليس من  لمدينة.  االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل. تتمثل سياسة الشركة في الحصول على ضمانات مقابل الذمم ا

المدينة. إن األرصدة غير متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها تتضمن رصيدًا مستحقًا من البنك السعودي الحصول على ضمانات على الذمم 
لتصنيف  21.20: 2019مليون لاير سعودي ) 25.44البريطاني، الشركة األم للشركة بمبلغ  ا لمصنفة ضمن  ا مليون لاير سعودي( 

: 2019مليون لاير سعودي ) 0.63صدة متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها مبلغ االستثماري وفقًا لمنهجية ستاندرد آند بورز. تتضمن األر
لم تنخفض  0.6 لتي  ا ة  لمدين ا لذمم  مليون لاير سعودي( من البنك السعودي البريطاني. بناء على الخبرة السابقة، يُتوقع تحصيل كافة ا

  قيمتها.
 

لشركة على خضوع كافة تبرم الشركة عقود تكافل وإعادة تكافل مع أطراف أخرى معترف  ا بها وتتمتع بجدارة ائتمانية. تنص سياسة 
ظم العمالء الراغبين في المتاجرة بشروط ائتمانية إلجراءات التقييم االئتماني. وباإلضافة إلى ذلك، تتم مراقبة الذمم المدينة على أساس  منت

 من أجل خفض تعّرض الشركة لمخاطر الديون المعدومة.
 

. ولمزيد من 2020ديسمبر  31قساط المدينة كما في األ٪( من ذمم 96: 2019ديسمبر  31٪ )70سة عمالء تبلغ نسبة أكبر خم
 )ب(. 24التفاصيل، يرجى الرجوع إلى إيضاح 

 
 مصاريف مدفوعة مقدما  وموجودات أخرى 6

 
 2020 

 بآالف الرياالت السعودية
 
 

 عمليات 
 التكافل

 عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

    
- 552 من طرف ذي عالقةمطلوب   552 

 3,210 4 3,206 مبالغ مدفوعة مقدماً وأخرى
 ────── ───── ───── 

 3,758 4 3,762 
 ══════ ═════ ═════ 

 

 2019 
 بآالف الرياالت السعودية

 
 

 عمليات  
 التكافل

 عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

     
- 220  مطلوب من طرف ذي عالقة  220 

 842 293 549  ة مقدماً وأخرىمبالغ مدفوع
  ────── ───── ───── 

  769 293 1,062 
 
 

 ══════  ═════ ═════ 
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 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
   

 33صفحة   

 نقد وما يماثله 7
 

 
 

2020 
 بآالف الرياالت السعودية

 
 

 عمليات  
 التكافل

 عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

     
 12,724 752 11,972  أرصدة بنكية
 55,491 55,491 -   ودائع مرابحة

  ───── ───── ───── 
  11,972 56,243 68,215 
  ═════ ═════ ═════ 

 

 
 

2019 
 بآالف الرياالت السعودية

 
 

 عمليات  
 التكافل

 عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

     
 17,515 1,852 15,663  أرصدة بنكية
 129,471 104,399 25,072   ودائع مرابحة

  ────── ────── ────── 
  3540,7  106,251 146,986 
  ═════ ═════ ═════ 

 
حة يتم االحتفاظ بأرصدة بنكية لدى البنك السعودي البريطاني فقط، وهو الشركة األم للشركة. إضافة لذلك، لم يتم االحتفاظ بأي ودائع مراب

  .2019و 2020ديسمبر  31لدى البنك السعودي البريطاني كما في 
 

آند إن األرصدة لدى البنوك وودائ ع المرابحة مودعة لدى أطراف مقابلة ذات تصنيف ائتماني مرتفع وفقًا لمنهجية تصنيف وكالة ستاندرد 
 بورز وموديز.

 
تودع ودائع المرابحة لفترات متفاوتة تتراوح ما بين يوم وثالثة أشهر وذلك حسب المتطلبات النقدية المباشرة للشركة. تحمل ودائع 

 ٪ سنوياً(.3.64: 2019٪ سنوياً )2.4متوسط سعر عمولة متغير  2020ديسمبر  31المرابحة كما في 
 

 
 ودائع قصيرة األجل 8
 

ئع تمثل الودائع قصيرة األجل ودائع مرابحة لدى بنوك محلية باستحقاق أصلي ألكثر من ثالثة أشهر في تاريخ االقتناء. يتم إيداع هذه الودا
إن متوسط سعر  قصيرة األجل لدى أطراف مقابلة ذات تصنيف ائتماني مرتفع وفقًا لمنهجية تصنيف وكالة ستاندرد آند بورز وموديز. 

٪ 2.4٪ سنوياً. يتمثل متوسط سعر العمولة المتغير بنسبة 0.90هو  2020ديسمبر  31العمولة المتغير على ودائع المرابحة هذه كما في 
 .2019ديسمبر  31سنوياً في ودائع قصيرة األجل كما في 

 
 وديعة نظامية 9

 
مليون لاير  34٪ من رأس مالها البالغ 10تقوم الشركة بإيداع  ساما( من الالئحة التنفيذية ألنظمة التأمين الصادرة عن 58طبقاً للمادة )

ا ) %0.29بمعدل عمولة قدرها  سامامليون لاير سعودي( في بنك يتم اختياره من قبل  34: 2019سعودي ) %  1.72: 2019سنوًي
 فقط. ساماديعة النظامية في البنك السعودي البريطاني ويمكن السحب منها بعد موافقة سنويًا(. تحفظ الو

 
الحركة في احتياطي أنشطة التكافل وصافي مساهمات التكافل غير المكتسبة وتكلفة اقتناء الوثائق المؤجلة وعمولة إعادة التكافل غير  10

 المكتسبة
 

  الحركة في احتياطي أنشطة التكافل (أ
 

  2020 
الف الرياالت بآ 

 السعودية

2019 
 بآالف الرياالت 

السعودية   
   

 352,115 376,834 الرصيد كما في بداية السنة
(4,610) 16,378 التغيرات في االحتياطي خالل السنة  

(16,796) التكافلخطط تكاليف حاملي   (16,174)  
 45,503 30,220 صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات

 ──────  ────── 
 376,834 406,636 الرصيد كما في نهاية السنة

 ══════ ══════ 
 احتياطي أنشطة التكافل احتياطي برامج التكافل المرتبطة بوحدات. يمثل
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 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
   

 34صفحة   

وثائق المؤجلة وعمولة إعادة التكافل غير الحركة في احتياطي أنشطة التكافل وصافي مساهمات التكافل غير المكتسبة وتكلفة اقتناء ال 10
 المكتسبة )تتمة(

 
  الحركة في مساهمات التكافل غير المكتسبة ب(

  2020 
 صافي حصة معيدي التكافل إجمالي  
بآالف الرياالت   

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
     

(10,946) 15,703  الرصيد كما في بداية السنة  4,757 
(90,531) 118,163  مساهمات تكافل مكتتبة خالل السنة  27,632 
(99,583)  مساهمات تكافل مكتسبة خالل السنة  75,950 (23,634)  

  ────── ────── ────── 
(25,527) 34,283  الرصيد كما في نهاية السنة  8,755 

  ══════ ══════ ══════ 
  2019 
التكافل حصة معيدي إجمالي    صافي 
بآالف الرياالت   

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
     

(6,969)   9,565   الرصيد كما في بداية السنة   2,596  
(57,722) 78,073  مساهمات تكافل مكتتبة خالل السنة  20,351 
(71,935)  مساهمات تكافل مكتسبة خالل السنة  53,745 (18,190)  

  ────── ────── ────── 
(10,946) 15,703  الرصيد كما في نهاية السنة  4,757 

  ══════ ══════ ══════ 
 

 الحركة في تكاليف اقتناء الوثائق المؤجلة وعموالت إعادة التكافل غير المكتسبة ج(
 

  2020 

  
تكاليف اقتناء وثائق 

 تأمين مؤجلة
عمولة معيدي التكافل 

كتسبةغير الم  
بآالف الرياالت   

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
    

(1,910) 1,985  الرصيد كما في بداية السنة  
(8,164) 16,825  متكبدة خالل السنة  
(14,863)  مطفأة خالل السنة  5,352 

  ────── ────── 
(4,722) 3,947  الرصيد كما في نهاية السنة  

  ══════ ══════ 
    

  2019 

  
تكاليف اقتناء وثائق 

 تأمين مؤجلة
عمولة معيدي التكافل 

 غير المكتسبة
بآالف الرياالت   

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
    

(2,290)   1,019   الرصيد كما في بداية السنة  
(4,708) 6,596  متكبدة خالل السنة  
(5,630)  مطفأة خالل السنة  5,088 

  ────── ──────  
(1,910) 1,985  الرصيد كما في نهاية السنة  

  ══════ ══════ 
 

 احتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات د(
 

 6.5: 2019مليون لاير سعودي ) 7.6، قامت الشركة بتكوين احتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات بمبلغ 2020ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
طاع العائلي لألفراد. يتم احتساب االحتياطي استناًدا إلى القيمة الحالية للمصاريف المستقبلية المفترضة ناقًصا القيمة الحالية مليون لاير سعودي( يتعلق بالق

 للدخل المستقبلي الناتج عن الرسوم لجميع وثائق التكافل العائلي لألفراد.
 

 احتياطي المخاطر السارية هـ(
 

مليون لاير سعودي  2.81مليون لاير سعودي( و 2.05: 2019مليون لاير سعودي ) 6.02األقساط بمبلغ يتكون هذا االحتياطي من احتياطي عجز 
  مليون لاير سعودي( المتعلق بقطاعي التكافل العائلي للمجموعات والتكافل العام، على التوالي. 3.84: 2019)
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 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(
 لمالية )تتمة(إيضاحات حول القوائم ا

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 35صفحة 

 
 مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين 11

 
 مة المركز المالي، والحركة في االلتزام خالل السنة، القائمة على قيمتها الحالية على الشكل التالي:إن المبالغ المثبتة في قائ 11-1

 

   

2020 
 بآالف 

 الرياالت 
 السعودية

2019 
الرياالت  بآالف

السعودية    
     

 5,875 6,316   القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة
 -  -   القيمة العادلة لموجودات الخطة

 ──────  ────── 
 5,875 6,316 التزام المنافع المحددة في نهاية السنة

      
   

══════ ══════ 

 
 حركة التزام المنافع المحددة 11-2

 

   

2020 
 بآالف 

 الرياالت 
 السعودية

2019 
بآالف الرياالت 

السعودية    
     

 4,916 5,875 التزام المنافع المحددة في بداية السنة
 1,206 1,457 لدخلالمبلغ المحمل إلى قائمة ا

 610 395 المبلغ المحمل إلى قائمة الدخل الشامل
 423 34  تحويل وارد

(1,445) دفع المنافع خالل السنة  (1,280)   
 ────── ────── 

 5,875 6,316 التزام المنافع المحددة في نهاية السنة
   
      

══════ ══════ 

 ددةتسوية القيمة الحالية اللتزام المنافع المح 11-3

   

2020 
 بآالف 

 الرياالت 
 السعودية

2019 
بآالف الرياالت 

السعودية    
     

 4,916 5,875 التزام المنافع المحددة في بداية السنة
 1,206 1,457 تكلفة الخدمة الحالية

(1,445) منافع مدفوعة  (1,280)   
 423 34  تحويل وارد

 610 395 الخسارة االكتوارية من تعديالت خبرة
 ────── ─ 

─────── 
 5,875 6,316 التزام المنافع المحددة في نهاية السنة

   
   
   

══════ ══════ 

 االفتراضات االكتوارية الرئيسية 11-4
 

 2019 2020 افتراضات اكتوارية
%2.8 معدل الخصم -  2.7%    
%2.8 معدل الزيادة في الرواتب -  2.7%  

 

 قبل استنادا إلى المشورة االكتوارية وفقا لإلحصائيات والخبرات في المنطقة.يتم تحديد االفتراضات المتعلقة بالوفيات في المست
 

 حساسية االفتراضات االكتوارية 11-5
 

 بآالف الرياالت السعودية  
  األثر على التزام المنافع المحددة 
  تغيير في 

 االفتراض
 الزيادة في 
 االفتراض

 النقص في 
 االفتراض

 
 معدل الخصم

 
٪0.1 

 
95,71  

 
7,016 

 5,713 7,009 0.1٪ زيادة نمو الرواتب
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 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(
 لمالية )تتمة(إيضاحات حول القوائم ا

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 36صفحة 

 
 المطالبات 12

 

  صافي المطالبات المتكبدة (أ
2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في     
بآالف الرياالت   

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
 المجموع التكافل العام التكافل العائلي  
     

 47,053 4,730 42,323  دفوعةالمطالبات الم
(35,170)  حصة معيدي التكافل من مطالبات مدفوعة  (2,840) (38,010)  

  ───── ───── ───── 
 9,043 1,890 7,153  صافي مطالبات مدفوعة

 30,983 11,143 19,840   التغيرات في المطالبات القائمة والمتكبدة وغير المبلغ عنها
 التكافل من المطالبات القائمة التغيرات في حصة معيدي 

  والمتكبدة وغير المبلغ عنها   
 (18,749)  (7,861)  (26,610)  

  ───── ───── ───── 
 13,416 5,172 8,244   صافي المطالبات المتكبدة

  ═════ ═════ ═════ 
 

2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في     
بآالف الرياالت   

 السعودية
بآالف الرياالت 

لسعوديةا  
بآالف الرياالت 

 السعودية
 المجموع التكافل العام التكافل العائلي  
     

 39,239 12,873 26,366  المطالبات المدفوعة
(19,831)  حصة معيدي التكافل من مطالبات مدفوعة  (11,350)  (31,181)  

  ───── ───── ───── 
 8,058 1,523 6,535  صافي مطالبات مدفوعة

(9,063) 167  في المطالبات القائمة والمتكبدة وغير المبلغ عنها التغيرات  (8,896)  
 التغيرات في حصة معيدي التكافل من المطالبات القائمة 

 والمتكبدة وغير المبلغ عنها   
 1349 8,737 10,086 

  ───── ───── ───── 
 9,248 1,197 8,051   صافي المطالبات المتكبدة

  ═════ ═════ ═════  
 

  مطالبات قائمة ب(
  2020 

  
 إجمالي

حصة معيدي 
 الصافي التكافل

بآالف الرياالت   
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

     مطالبات تكافل عائلي قائمة
(25,273) 32,254   احتياطيات المطالبات القائمة  -  6,981 
عنها واحتياطيات  احتياطيات متكبدة وغير مبلغ  -

 أخرى
 26,824 (21,578)  5,246 

     
     مطالبات تكافل عام قائمة

(21,484) 24,374   احتياطيات المطالبات القائمة  -  2,890 
احتياطيات متكبدة وغير مبلغ عنها واحتياطيات   -

 أخرى
 9,559 (5,659)  3,900 

  ───── ───── ───── 
1193,0  مجموع المطالبات القائمة  (73,994)  19,017 

 
 

 ═════ ═════ ═════ 
 

  2019 
  

 إجمالي
حصة معيدي 

 الصافي التكافل
بآالف الرياالت   

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
     مطالبات تكافل عائلي قائمة

(12,877) 17,725   احتياطيات المطالبات القائمة  -  4,848 
(15,486) 21,767  متكبدة وغير مبلغ عنها واحتياطيات أخرى احتياطيات  -  6,281 

     
     مطالبات تكافل عام قائمة

(15,571) 16,669   احتياطيات المطالبات القائمة  -  1,098 
احتياطيات متكبدة وغير مبلغ عنها واحتياطيات   -

 أخرى
 6,129 (3,710)  2,419 

  ───── ───── ───── 
(47,644) 62,290  بات القائمةمجموع المطال  14,646 

  ═════ ═════ ═════ 
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 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(
 لمالية )تتمة(إيضاحات حول القوائم ا

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 37صفحة 

 
 المطالبات )تتمة( 12

 

 جودة االئتمان من حصة معيدي التكافل للمطالبات القائمة ج(
 

 2020 
 بآالف الرياالت

السعودية   

2019 
 بآالف الرياالت 

 السعودية
   

 47,644 73,994 درجة االستثمار
 ═════ ═════ 

 

 ." وفقًا لمنهجية تصنيف ستاندرد آند بورزBBB+" إلى "Aستثمارات المصنفة أعاله من تعرضات ائتمانية معادلة لتصنيف "تتكون اال
 
 

 مستحقات ومطلوبات أخرى 13
 

 
 

2020 
 بآالف الرياالت السعودية

 
 

 عمليات  
 التكافل

 عمليات
ينالمساهم  

 
 المجموع

     
8840,3 3,560 36,828  ذمم دائنة ومستحقات  

 3,824 - 3,824  مطلوب إلى أطراف ذات عالقة
 5,223 - 5,223  ذمم دائنة لوكالء

  ───── ───── ───── 
  45,875 3,560 49,435 
  ═════ ═════ ═════ 

 
 

2019 
 بآالف الرياالت السعودية

 
 

 عمليات 
 التكافل

 عمليات
 المساهمين

 
 المجموع

     
,6472 34,383  ذمم دائنة ومستحقات  37,030 

 3,244  - 3,244  مطلوب إلى أطراف ذات عالقة
 3,008 - 3,008  ذمم دائنة لوكالء

  ───── ───── ───── 
  40,635 2,647 43,282 
  ═════ ═════ ═════ 

 
 رأس المال 14

 
 

لي  لاير 10مليون سهم عادي بمبلغ  34يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من  . فيما ي سعودي لكل سهم
  :2019ديسمبر  31و 2020ديسمبر  31لشركة كما في هيكل المساهمة في ا

 كما في 31 ديسمبر 2020 
 

المساهمةنسبة  المساهمون  بآالف الرياالت السعودية 
   

 221,000 65.00٪  البنك السعودي البريطاني
 119,000 35.00٪ أخرى

 ────── ────── 
 ٪100.00 40,0003  
 
 

══════ ══════ 
 كما في 31 ديسمبر 2019 

 
المساهمةنسبة  المساهمون  بآالف الرياالت السعودية 

   
 221,000 65.00٪  البنك السعودي البريطاني

 119,000 35.00٪ أخرى
 ────── ────── 
 ٪100.00 340,000 
 ══════ ══════ 
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 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(
 لمالية )تتمة(إيضاحات حول القوائم ا

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 38صفحة 

 

 احتياطي نظامي 15
 

، تُخصص الشركة احتياطي نظامي بنسبة ساماز( من الالئحة التنفيذية لنظام التأمين الصادر عن 2) 70الشركة والمادة  وفقاً للنظام األساسي
٪ من صافي إجمالي الدخل في كل سنة حتى يتساوى االحتياطي مع كامل رأس المال. إن هذا االحتياطي غير متاح حالياً للتوزيع على 20

 المساهمين حتى تصفية الشركة.
 

 

 مخصص الزكاة وضريبة الدخل 16
   

 صافي الزكاة وضريبة الدخل المحّمل للسنة أ(
 

   

2020 
 بآالف الرياالت 

 السعودية
2019 

بآالف الرياالت 
 السعودية

     
 5,719 4,764 مخصص الزكاة

- مخصص الضريبة  (17)  
 ─────── ─────── 
 4,764 5,702 
   ══════ ══════ 

 
 الزكاة المحملة لللسنة ب(

 

 يستند مخصص الزكاة المحّمل المتعلق بالمساهمين السعوديين إلى ما يلي:
 
 

2020 
 بآالف الرياالت 

 السعودية

2019 
بآالف الرياالت 

 السعودية
   

 354,788 354,788 حقوق الملكية
 12,370 5,551 مخصصات افتتاحية وتعديالت أخرى

(79,535)  القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل  (37,576)  
 ────── ────── 
 280,804 329,582 
 ══════ ══════ 

 243,891 208,981  %74حصة المساهمين السعوديين بنسبة 
   

(22,080) حصة المساهمين السعوديين في الربح/ )الخسارة( المعّدلة للسنة  (12,771)  
 ────── ────── 

901186,  حصة المساهمين السعوديين من الوعاء الزكوي  231,120 
 ══════ ══════ 

 5,778 4,764  الزكاة المحملة للسنة
 ══════ ══════ 

 
   نشأت الفروقات بين النتائج المالية والزكوية بصورة أساسية نتيجة للمخصصات غير المسموح بها عند احتساب الربح المعّدل.

  الحركة في مخصص الزكاة ج(
 

 تي:كانت حركة مخصص الزكاة للسنة كاآل

   

2020 
 بآالف الرياالت 

 السعودية

2019 
 بآالف الرياالت 

 السعودية
     

 6,017 5,778 في بداية السنة
 5,778 4,764 المحمل خالل السنة
- تعديل السنة السابقة  (59)  

(5,551) المدفوعات خالل السنة  (5,958)  
 ────── ────── 

 5,778 4,991 في نهاية السنة
   ══════ ══════ 

 
 ضريبة الدخل المحملة للسنة د(

 
٪ من الدخل المعّدل الخاضع للضريبة من حصة األسهم المملوكة من قبل المساهمين 20تم احتساب ضريبة الدخل المحّملة للسنة الحالية بنسبة 
 األجانب. كانت حركة مخصص الضريبة للسنة كما يلي:

 

   

2020 
 بآالف الرياالت 

 السعودية
2019 

  بآالف الرياالت
 السعودية

     
- في بداية السنة  17 

- المحمل خالل السنة  (17)  
- المدفوعات خالل السنة  -  

 ────── ────── 
- في نهاية السنة  - 

   ══════ ══════ 
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 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(
 لمالية )تتمة(إيضاحات حول القوائم ا

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 39صفحة 

   
 مخصص الزكاة وضريبة الدخل )تتمة( 16

 
 وضع الربوط هـ(

 
. فيما يتعلق 2018ديسمبر  31لضريبية/ الزكوية للسنة المنتهية في ، أصدرت الهيئة الربوط ا2019ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

، فقد طلبت الشركة من الهيئة تقديم تفاصيل الربوط الضريبية/ الزكوية من أجل عرض وجهة 2018بالربوط المذكورة أعاله من الهيئة لسنة 
 31يبة/ الزكاة وربوط ضريبة االستقطاع للسنة المنتهية في نظر الشركة على إجراءات الهيئة. وبناًء على ذلك، قدمت الهيئة تفاصيل الضر

، 2019ديسمبر  31على الربوط المذكورة أعاله. بعد السنة المنتهية في  2020. قدمت الشركة استئنافاً في الربع األول من سنة 2018ديسمبر 
لشركة المعلومات المطلوبة خالل الربع األول من سنة . وقدمت ا2017إلى  2015طلبت الهيئة المعلومات المتعلقة بالسنوات الضريبية من 

. وفي الربط المعدل، قبلت الهيئة وجهة نظر الشركة فيما يتعلق 2018، قامت الهيئة بإصدار الربط المعدل لسنة 2020. خالل أبريل 2020
مليون لاير سعودي،  0.9تعرضات المتبقية البالغة بضريبة االستقطاع، وعليه، قامت الهيئة باستبعاد االلتزام اإلضافي ذي الصلة. وبالنسبة لل

. وترى اإلدارة أن موقف 2020ديسمبر  31قدمت الشركة استئنافاً إلى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية خالل السنة المنتهية في 
  الشركة قوي فيما يتعلق باالستئناف المذكور أعاله.

 
، أصدرت الهيئة ربطاً بناًء على المراجعة الضريبية التي تم إجراؤها فيما يتعلق 2020مارس  31تهي في عالوة على ذلك، خالل الربع المن

التكافل في خطط ٪ على مصاريف حاملي 5بضريبة القيمة المضافة. وفي الربط المذكور، قررت الهيئة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 
، إلى جانب 2020مارس  31حتى  2018يناير  1شركة بموجب عقود التأمين العائلي لألفراد اعتباراً من وثائق التأمين على الحياة التي تقدمها ال

، وبعد التنازل عن مبلغ 2020يونيو  30مليون لاير سعودي. خالل الربع المنتهي في  1.8غرامات مقابل السداد المتأخر بمبلغ مجموعه 
 2020يونيو  18مليون لاير سعودي. واستجابة لذلك، قدمت الشركة خطاب اعتراض في  0.8الغرامة، أصدرت الهيئة فواتير للتسوية بمبلغ 

عبر بوابة الهيئة تعترض فيه على فواتير السداد الصادرة. وإلى جانب هذا الخطاب، قامت الشركة بتقديم المدفوعات وقدمت اعتراضها على 
رفضت فيه الهيئة االعتراض.  2020يوليو  13على خطاب االعتراض هذا بتاريخ  تسوية جميع الفواتير التي أصدرتها الهيئة. وتم استالم رد

   ، قدمت الشركة اعتراضاً إلى األمانة العامة للجان الضريبية وننتظر رداً منها.2020سبتمبر  30وخالل الربع المنتهي في 
 

 فائض توزيع دائن 17
 

   

2020 
 بآالف الرياالت

السعودية   

2019 
بآالف الرياالت 

عوديةالس    
     

 6,593 6,593 يناير 1فائض توزيع دائن افتتاحي كما في 
- مجموع اإليرادات العائدة لعمليات التأمين خالل السنة  -  

- التكافل فائض مدفوع لحاملي وثائق  -  
 ─────── ────── 

 6,593 6,593 ديسمبر 31فائض توزيع دائن ختامي كما في 
 ══════ ══════ 
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 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(
  إيضاحات حول القوائم المالية

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
   

 40صفحة   

 التكافل خططلتكافل المكتسبة ومصاريف حاملي صافي مساهمات ا 18
 

2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في     
 التكافل   

 العائلي
 التكافل 
 العام

 
 المجموع

بآالف الرياالت   
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

     
,681201 49,080 152,601  إجمالي مساهمات التكافل المكتتبة  

- 16,796  التكافلخطط تكاليف حاملي   16,796 
(48,704)  مساهمات إعادة التكافل المسندة  (42,782)  (91,486)  

(3,369)  التغيرات في إجمالي مساهمات التكافل غير المكتسبة  (15,211)  (18,580)  
 14,582 14,283 299  التغيرات في حصة معيدي التكافل من مساهمات غير مكتسبة

  ───── ───── ───── 
 122,993 5,370 117,623  التكافلخطط صافي مساهمات التكافل المكتسبة ومصاريف حاملي 

  ═════ ═════ ═════ 
     

 

2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في     
 التكافل   

 العائلي
 التكافل 
 العام

 
 المجموع

بآالف الرياالت   
 السعودية

بآالف الرياالت 
ةالسعودي  

بآالف الرياالت 
 السعودية

     
 155,153 26,651 128,502  إجمالي مساهمات التكافل المكتتبة

- 16,174  التكافلخطط تكاليف حاملي    16,174 
(35,439)  مساهمات إعادة التكافل المسندة  (23,238)  (58,677)  

(6,718)  التغيرات في إجمالي مساهمات التكافل غير المكتسبة  580 (,1386)  
(864) 4,841  التغيرات في حصة معيدي التكافل من مساهمات غير مكتسبة  3,977 

  ───── ───── ───── 
 110,489 3,129 107,360  التكافلخطط صافي مساهمات التكافل المكتسبة ومصاريف حاملي 

  ═════ ═════ ═════ 
     

 
 إعادة واستحقاق الوثائق 19

 
ةبآالف الرياالت السعودي    
  2020 2019 

    
 49,070 42,511  إعادة وثائق التكافل

 32,618 24,629  استحقاق وثائق التكافل
  ────── ────── 

  67,140 81,688 
  ══════ ══════ 
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 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 41صفحة 

 
 

 مصاريف عمومية وإدارية 20
 

  2020 
 بآالف الرياالت السعودية

 عمليات  
 التكافل

 عمليات 
 المساهمين

 

 المجموع

 30,966 4,335 26,631 تكاليف موظفين
 4,515  - 4,515 تكاليف صيانة تكنولوجيا المعلومات

 3,025  - 3,025 نفقات قانونية ومهنية
 602  84 518 مصاريف إيجار

 1,874 1,874  - مصاريف مجلس اإلدارة واللجنة
,3381  - 1,338 التسويق واإلعالن  

 866  - 866 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
 6,549 2,278 4,271  أخرى

 ────── ────── ────── 
 41,164 8,571 49,735 
 ══════ ══════ ══════ 

  2019 
 بآالف الرياالت السعودية

 عمليات  
 التكافل

 عمليات 
 المساهمين

 

 المجموع

 31,181 - 31,181 تكاليف موظفين
 3,909 - 3,909 ة تكنولوجيا المعلوماتتكاليف صيان

 6,342 - 6,342 نفقات قانونية ومهنية
 610 - 610 مصاريف إيجار

 2,105 2,105 - مصاريف مجلس اإلدارة واللجنة
 1,081 - 1,081 التسويق واإلعالن

(2,054) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  - (2,054)  
 7.512 2,292 5.220  أخرى

 ─────── ─────── ─────── 
 46,289  4,397  50,686  
 ══════ ══════ ══════ 

    
 

 خسارة السهم األساسية 21
 

سط تُحتسب مبالغ الخسارة للسهم الواحد بتقسيم صافي الخسارة للسنة العائدة إلى المساهمين العاديين بعد الزكاة وضريبة الشركة على المتو
 اريخ التقرير على النحو التالي:المرجح لعدد األسهم العادية القائمة في ت

 
 2020  2019 

     
   

 صافي الخسارة للسنة العائدة إلى المساهمين بعد الزكاة والضريبة )بآالف الرياالت السعودية(
 

)31,302( 
 

(24,800)  
   ══════ ══════ 

  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية
 )العدد باآلالف(

 
34,000 

 
34,000 

 ══════ ══════ 
(0.73) )0.92( خسارة السهم )لاير سعودي(  

 ══════ ══════ 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية 22

 

ستند قياس القيمة العادلة هي السعر الذي قد يستلم مقابل بيع أصل أو دفعه لتسوية التزام في معاملة نظامية بين مشاركي السوق بتاريخ القياس. وي
 على افتراض بأن العملية تتم إما:القيمة العادلة 

 في السوق الرئيسي المتاح لألصل أو االلتزام؛ أو 
 .في ظل غياب سوق رئيسي، في أكثر األسواق منفعة لألصل أو االلتزام 

 

يم الدفترية المدرجة في القوائم ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة في هذه القوائم المالية بشكل جوهري عن الق
ابلة بسبب المالية. يُفترض أن النقد وما يماثله والودائع قصيرة األجل والودائع النظامية لها قيم عادلة تقارب بشكل معقول قيمها الدفترية المق

على صكوك غير  3مطفأة والمصنفة كمستوى طبيعتها قصيرة األجل. تشتمل االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق المدرجة بالتكلفة ال
 مدرجة. تم قياس القيمة العادلة من قبل اإلدارة باستخدام أسعار الوسيط.

 

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة
 تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد واالفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية:

 

 هي أسعار معلنة في أسواق نشطة للموجودات أو المطلوبات المشابهة التي تستطيع المنشأة الوصول إليها بتاريخ القياس. :1المستوى 
 

: األسعار المدرجة في األسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقييم أخرى يتم تحديد كافة مدخالتها الهامة وفق 2المستوى 
 لمالحظة في السوق.بيانات قابلة ل

 

 : طرق تقييم ال تستند أي من مدخالتها الجوهرية على بيانات يمكن رصدها في السوق.3المستوى 
 

 القيم الدفترية والقيمة العادلة أ(
 

سلسل الهرمي للقيمة يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستوياتها في الت
  العادلة لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة.

 القيمة العادلة  2020ديسمبر  31
1المستوى  القيمة الدفترية بآالف الرياالت السعودية 2المستوى   3المستوى    المجموع 

      
- 413,621 413,621 موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة  -  413,621 

      جودات مالية متاحة للبيعمو -
      

       موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة
- 146,339  موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق -  -  146,650 146,650 
- 120,345 ودائع قصيرة األجل -  -  120,345 120,345 
- 34,000 وديعة نظامية -  -  34,000 34,000 
- 68,215 د وما يماثلهالنق -  -  68,215 68,215 

 368,899 -  -  369,210 369,210 
      
      المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

- احتياطي أنشطة التكافل -  -  406,636 -  406,636 
 -  -  406,636 -  406,636 

 القيمة العادلة  2019ديسمبر  31
1المستوى  القيمة الدفترية ياالت السعوديةبآالف الر 2المستوى   3المستوى    المجموع 

      
      موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

- 383,869 383,869 موجودات مالية متاحة للبيع -  -  383,869 
      

       موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة
- 146,372  حتى تاريخ االستحقاقموجودات مالية محتفظ بها  -  -   146,895  146,895 
- 66,277 ودائع قصيرة األجل -  -  66,277 66,277 
- 34,000 وديعة نظامية -  -  34,000 34,000 
- 146,986 النقد وما يماثله -  -  146,986 146,986 

 393,635 -  -  394,158 394,158 
      

      ة العادلة من خالل قائمة الدخلالمطلوبات المالية المقاسة بالقيم
- احتياطي أنشطة التكافل -  -  376,834 -  376,834 

 -  -  376,834 -  376,834 
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ً مع طريقة إعداد التقارير الداخلية للشركة، اعتمدت اإلدارة قطاعات األعمال بشأن أنشطة الشركة. فيما يلي تحليل بإجم الي تماشيا
التكافل وصافي مساهمات التكافل المكتسبة خطط مساهمات التكافل المكتتبة وصافي مساهمات التكافل المكتتبة ومصاريف حاملي 

األخرى  ليف  التكا و وإيرادات الرسوم والعمولة وصافي المطالبات المتكبدة وإعادة واستحقاق قيمة وثائق التكافل وتكاليف اقتناء الوثائق 
لخسارة( من ذات الصلة وفائ ا لفائض/ ) ض االكتتاب ودخل االستثمارات والمصاريف العمومية واإلدارية وصافي الفائض/ )العجز(، ا

عمليات التكافل وصافي الربح وشراء موجودات غير ملموسة وسيارات واإلطفاء واالستهالك والموجودات غير الملموسة واالستثمارات 
لمكتسبة المتاحة للبيع ومساهمات تكافل مدينة بال ا صافي وحصة معيدي التكافل من المطالبات القائمة ومن إجمالي مساهمات التكافل غير 

لعموالت  ا ودخل  وتكاليف اقتناء وثائق مؤجلة ومجموع الموجودات واحتياطي أنشطة التكافل وإجمالي مساهمات التكافل غير المكتسبة 
 طاع من قطاعات األعمال المذكورة أدناه.وإجمالي المطالبات القائمة ومجموع المطلوبات وفقا لكل ق

 
لنق د ال تشمل موجودات القطاع أرصدة معيدي التكافل المدينة والمبالغ المدفوعة مقدماً والذمم المدينة األخرى والمطلوب من المساهمين وا

 وما يماثله. وبناءً على ذلك يتم تضمينها في الموجودات غير المخصصة.
 

ائنة ال تشمل مطلوبات القطاع م لد خصص منافع نهاية الخدمة للموظفين وتوزيع الفائض المستحق وأرصدة معيدي التكافل الدائنة والذمم ا
 ومبالغ مستحقة الدفع وأخرى والمطلوب إلى المساهمين، وبناءً على ذلك يتم تضمينها في المطلوبات غير المخصصة.

 

 

 عمليات 
 المساهمين

بآالف الرياالت 
 السعودية

 تكافل عائلي
 لألفراد

 )حماية وادخار(
بآالف 

الرياالت 
 السعودية

تكافل عائلي 
للمجموعات )حماية 

 وادخار(
بآالف الرياالت 

 السعودية

 التكافل العام
بآالف الرياالت 

 السعودية

 المجموع
بآالف الرياالت 

 السعودية
        2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

- إجمالي مساهمات التكافل المكتتبة  51883,  69,083 49,080 201,681 
- صافي مساهمات التكافل المكتتبة  99,358 21,335 6,298 126,991 
-  صافي مساهمات التكافل المكتسبة  99,358 18,264 5,371 122,993 

- إيرادات الرسوم والعموالت  -  -  5,352 5,352 
- إيرادات االكتتاب األخرى  -  -  2,190 2,190 

- مجموع اإليرادات  99,358 18,264 12,913 130,535 
- صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة  (67,998)  (7,386)  (5,173)  (80,557)  

- التغيرات في احتياطي أنشطة تكافل  (16,378)  -  -  (16,378)  
 تغيرات في احتياطي لبنود 

 غير مرتبطة بوحدات   
-  (1,137)  -  -  (1,137)  

- المخاطر الساريةتغيرات في احتياطي   -  (3,977)  1,030 (2,947)  
-  التكافلتكاليف اقتناء وثائق   (1,840)  (9,714)  (3,309)  (14,863)  

    ─────    ─────  ───── ─────  ───── 
- صافي دخل االكتتاب للسنة  12,005 (2,813)  5,461 14,653 
(8,571) مصاريف عمومية وإدارية  (14,357)  (13,432)  (13,375)  (49,735)  
 1,425  -  - 1,425  - دخل من خصومات الكمية

 2,911 117 119 59 2,616 إيرادات من الودائع
- 110 110 3,763 دخل من الصكوك  3,983 

- 225 إيرادات توزيعات أرباح  -  -  225 
 ───── ─────  ───── ─────  ───── 

مجموع الدخل/)الخسارة( للسنة قبل الزكاة 
 والضريبة

 
(9671,)  

 
(758)  

 
(16,016)  

 
(7,797)  

 
(26,538)  

(4,764) الزكاة والضريبة للسنة  -  -  -  (4,764)  
 ───── ─────  ───── ─────  ───── 

 مجموع الدخل/)الخسارة( للفترة
 بعد الزكاة والضريبة   

 
(6,731)  

 
(758)  

 
(16,016)  

 
(7,797)  

 
(31,302)  

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 
      

- 576 شراء موجودات غير ملموسة  -  -  576 
- 763 إطفاء  -  -  763 

- 67 استهالك  -  -  67 
 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 
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 عمليات 
 المساهمين
بآالف 

الرياالت 
 السعودية

 تكافل عائلي
 لألفراد

 )حماية وادخار(
بآالف الرياالت 

 السعودية

تكافل عائلي 
للمجموعات 

 )حماية وادخار(
بآالف الرياالت 

 السعودية

 التكافل العام
بآالف الرياالت 

 السعودية

 المجموع
بآالف الرياالت 

 السعودية
         2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

- إجمالي مساهمات التكافل المكتتبة  77,080 51,422 26,651 155,153 
- ل المكتتبةصافي مساهمات التكاف  92,299 16,938 3,413 112,650 

-  صافي مساهمات التكافل المكتسبة  92,299 15,061 3,129 110,489 
- إيرادات الرسوم والعموالت  639 -  4,449 5,088 

- مجموع اإليرادات  92,938 15,061 7,578 115,577 
- صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة  (83,385)  (6,354)  (1,197)  (90,936)  

- التغيرات في احتياطي أنشطة تكافل  4,610  -     -    4,610 
- تغيرات في احتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات  (891)   -     -    (891)  

- تغيرات في احتياطي المخاطر السارية  -  (1,481)  (1,417)  (2,898)  
-  تكافل تكاليف اقتناء وثائق ال  (1,569)  (2,007)  (2,054)  (5,630)  

  ───── ─────     ───── ─────  ───── 
- صافي دخل االكتتاب للسنة  11,703 5,219 2,910 19,832 
(4,397) مصاريف عمومية وإدارية  (17,681)  (15,749)  (12,859)  (50,686)  
- دخل من خصومات الكمية  1,524  -     -    1,524 

662 279 349 5,546 إيرادات من الودائع  6,440 
 3,792    -  2 2 3,788 دخل من الصكوك

 ───── ─────  ───── ─────  ───── 

 مجموع الدخل/)الخسارة( للسنة قبل الزكاة والضريبة
 

4,937 
 

(4,103)  
 
(10,249)  

 
(9,683)  

 
(19,098)  

(5,702) الزكاة والضريبة للسنة  -   -     -    (5,702)  
 ───── ─────  ───── ─────  ───── 

 مجموع الدخل/)الخسارة( للفترة بعد الزكاة والضريبة
 
(765)   

 
(4,103)  

 
(10,249)  

 
(9,683)  

 
(24,800)  

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 
      

- 1,226 شراء موجودات غير ملموسة  -  -  1,226 
- 869 إطفاء  -  -  869 

 استهالك
 

71 -  -  -  71 

      2020ديسمبر  31
- 2,029 غير ملموسة موجودات  -  -  2,029 

- 8 موجودات ثابتة  -  -  8 
  ═════ ═════     ═════  ═════ ═════ 

      الموجودات
 68,215 2,156 2,459 7,357 56,243  نقد وما يماثله

 120,345 10,015 10,015 5,007 95,308 ودائع قصيرة األجل
-  مساهمات وذمم إعادة تكافل مدينة، بالصافي  -  23,407 21,853 45,260 

 حصة معيدي التكافل من مساهمات
  التكافل غير المكتسبة   

 
-  

 
-    

 
5,625 

 
19,902 

 
25,527 

 73,994 27,143 46,030 821  - حصة معيدي التكافل من المطالبات القائمة
 3,947 2,402 1,545    -  - تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

 413,621    -    - 406,636 6,985 ة للبيعموجودات مالية متاح
 146,339    - 4,944 4,944 136,451 موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

- 34,000 وديعة نظامية  -  -  34,000 
- موجودات غير مصنفة  -  -  -  10,411 

     ───── 
 941,659     مجموع الموجودات

     ═════ 
      المطلوبات

 25,014 21,539 2,987 488  -  أرصدة معيدي التكافل الدائنة
 34,283 22,765 11,518    -  -  مساهمات غير مكتسبة

 4,722 4,722    -    -    -  عمولة معيدي التكافل غير المكتسبة
 93,011 33,933 56,030 3,048    - إجمالي المطالبات القائمة

 8,836 2,812 6,024    -    - احتياطي المخاطر السارية
 7,607    -    - 7,607    - احتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات

 6,316 1,766 1,964 2,586    - مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين
 406,636    -    - 406,636    -  احتياطي أنشطة تكافل
 65,631     مطلوبات غير موزعة

     ───── 
 652,056     تمجموع المطلوبا

     ═════ 
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 عمليات 

 المساهمين
بآالف الرياالت   

 السعودية

 تكافل عائلي
 لألفراد

 )حماية وادخار(
بآالف الرياالت 

 السعودية

تكافل عائلي 
للمجموعات 

 )حماية وادخار(
بآالف الرياالت 

 السعودية

  عام
 تكافل

بآالف الرياالت 
يةالسعود  

 المجموع
بآالف الرياالت   

 السعودية
      2019ديسمبر  31

- - 2,216 موجودات غير ملموسة  -  2,216 
- - 75 موجودات ثابتة  -  75 

  ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 
      الموجودات

 146,986  14,551   11,218   14,966 106,251  نقد وما يماثله
- - 66,277 ودائع قصيرة األجل  -  66,277 

-  مساهمات وذمم إعادة تكافل مدينة، بالصافي  - 23,020 3,386 26,406 
حصة معيدي التكافل من مساهمات التكافل غير 

  المكتسبة
-  -  5,326   5,620  10,946 

- حصة معيدي التكافل من المطالبات القائمة  743   27,620   19,281  47,644 
- ن مؤجلةتكاليف اقتناء وثائق تأمي  -  1,214   771  1,985 

-  376,834   7,035  موجودات مالية متاحة للبيع  -  383,869 
-  4,922   4,922   136,528  موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  146,372 

- - 34,000 وديعة نظامية  -  34,000 
- موجودات غير مصنفة  - -  -  7,708 

     ───── 
 872,193     الموجوداتمجموع 

 
    ═════ 

      المطلوبات
-  أرصدة معيدي التكافل الدائنة  80 11,971  3,813  15,864 

-  مساهمات غير مكتسبة  - 8,149  7,554  15,703 
-  عمولة معيدي التكافل غير المكتسبة  - -   1,910  1,910 

- إجمالي المطالبات القائمة  2,595 36,897  22,798  62,290 
- احتياطي المخاطر السارية  - 2,047  3,842  5,889 

- احتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات  6,470 -  -  6,470 
- مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين  1,996   1,728   2,151  5,875 

-  احتياطي أنشطة تكافل  376,834 -  -  376,834 
- مطلوبات غير موزعة  - -  -  60,008 

     ───── 
 550,843     مجموع المطلوبات

 
 توجد جميع الموجودات التشغيلية واألنشطة الرئيسية للشركة في المملكة العربية السعودية.

 
 
 

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 
 الحماية

واالدخار   
بآالف الرياالت 

 السعودية

 
 الممتلكات 

الحوادثو  
بآالف الرياالت  

 السعودية

 
 
ارات*السي  

بآالف الرياالت 
 السعودية

 
 

 المجموع
بآالف الرياالت 

 السعودية
     إجمالي مساهمات التكافل المكتتبة

- 297 83,518 أفراد  83,815 
- 5 11 منشآت متناهية الصغر  16 

- 7,979 222 منشآت صغيرة  8,201 
- 15,628 1,405 شركات متوسطة  17,033 

- 25,171 67,445 منشآت كبيرة  ,61692  
 ────── ────── ────── ────── 
 152,601 49,080 -  201,681 
 

 * حتى تاريخه ال تقوم الشركة باكتتاب منتجات السيارات.
══════ ══════ ══════ ══════ 

 
 
 

 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 
 الحماية 
 واالدخار

بآالف الرياالت 
 السعودية

 
 الممتلكات

والحوادث   
ياالت بآالف الر

 السعودية

 
 

 *السيارات
بآالف الرياالت 

 السعودية

 
 

 المجموع
بآالف الرياالت 

 السعودية
     إجمالي مساهمات التكافل المكتتبة

- 288 77,080 أفراد   77,368  
- منشآت متناهية الصغر  8 -   8  

- 2,010 29 منشآت صغيرة   2,039  
- 2,518 328 شركات متوسطة   2,846  

- 21,827 51,065 بيرةمنشآت ك   72,892  
 ────── ────── ────── ────── 
 128,502 26,651 -  155,153 
 

 * حتى تاريخه ال تقوم الشركة باكتتاب منتجات السيارات.
══════ ══════ ══════ ══════ 
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 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(
  إيضاحات حول القوائم المالية

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
   

 46صفحة   

 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة 24
 

لمالكينمجلس اإلدارة، وكبار موظفي اإلدارة، وشركات تعتبر تمثل األطراف ذات العالقة كبار المساهمين، وأعضاء  ا األطراف  ه   هذ
. يتم اعتماد جوهري، ومنشآت أخرى مسيطر عليها مباشرة أو بصورة مشتركة أو تمارس عليها هذه األطراف نفوذاً الرئيسيين لها

 سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة.
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة أ(
 

 فيما يلي تفاصيل المعامالت الهامة التي تمت مع أطراف ذات عالقة خالل السنة:
 

 
 

2020 
 بآالف الرياالت

السعودية   

2019 
بآالف الرياالت     

 السعودية
 البنك السعودي البريطاني 

 )مساهم في الشركة(
  

 55,855 72,132  مساهمات
 23,942 39,826 المطالبات المدفوعة

   مصاريف أخرى
 2,997 3,423 تكاليف صيانة تكنولوجيا المعلومات ومصاريف متعلقة بها -

 709 72  دخل من استثمارات في ودائع مرابحة
 نفوذمنشآت أخرى مسيطر عليها بصورة مباشرة أو مشتركة أو يُمارس عليها 

 جوهري من قبل أطراف ذات عالقة
  

 3,798 3,925 مدفوعة تكاليف اقتناء وثائق
   

   آي بي اس ايه -إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة 
 1,141 1,634  مساهمات

 1,524 1,425 اتخصم على استثمارات مرتبطة بوحد
 

وبموجب تشتمل "المصاريف األخرى" على تكاليف خدمات مختلفة بموجب اتفاقية إدارة مبرمة بين البنك السعودي البريطاني والش ركة. 
 هذه االتفاقية، سيقوم البنك السعودي البريطاني بتقديم خدمات تشغيلية للشركة بما في ذلك استخدام الموجودات الثابتة والبنية التحتية

 الخاصة بتكنولوجيا المعلومات مقابل مبلغ متفق عليه من قبل الطرفين.
 

 أرصدة لدى أطراف ذات عالقة ب(
 

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

   2020 2019 
 المبالغ بآالف الرياالت السعودية إيضاحات الطبيعة 

     المحدودة السعودية اتش اس بي سي العربية
 376,834 406,636 )ج(4 الموجودات موجودات مالية متاحة للبيع*

 220 552 6 الموجودات اتبطة بوحدخصم على موجودات مالية مرت
     

     البنك السعودي البريطاني
 21,800 26,028 5 الموجودات إجمالي -مساهمات تكافل مدينة 

 17,515 12,724 7 الموجودات أرصدة بنكية
 34,000 34,000 9 الموجودات وديعة نظامية

427,13 46,405 )ب( 12 المطلوبات إجمالي المطالبات القائمة  
 2,114 2,894 13 المطلوبات مصاريف أخرى بموجب اتفاقية مستوى الخدمة

 176 - 13 المطلوبات عمولة أرباح مستحقة
     

     وكالة ساب للتأمين المحدودة
 954 930 13 المطلوبات عمولة مستحقة

     
 تحت اإلدارةالتكافل * موجودات حاملي وثائق 

 
التقرير غير مضمونة. سيتم السداد نقداً. لم يجنب مخصص جوهري لالنخفاض في القيمة بتاريخ التقرير. يتم  إن األرصدة القائمة بتاريخ

 إجراء التقييم بتاريخ التقرير وذلك بفحص المركز المالي لألطراف ذات العالقة والسوق الذي تعمل فيه هذه األطراف وعوامل أخرى.
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 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(
 لمالية )تتمة(إيضاحات حول القوائم ا

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 47صفحة 

 
 )تتمة( معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة 24
 

  تعويضات كبار موظفي اإلدارة ج(
 

ي ملخص بتعويض العليا موظفي اإلدارةو ،التنفيذيين وغير التنفيذيين أعضاء مجلس اإلدارةجميع يقصد بكبار موظفي اإلدارة  ل . فيما ي
 كبار موظفي اإلدارة للسنة:

 

 
2020 

 بآالف الرياالت السعودية
2019 

 بآالف الرياالت السعودية
  عمليات 

 التكافل
 عمليات 

 المساهمين
 عمليات 
 التكافل

 عمليات 
 المساهمين

     
  رواتب ومنافع أخرى )بما في ذلك منافع نهاية الخدمة(

5,956 
  

- 
 

5,278    
 

- 
 948 - 2,389 - أتعاب مجلس اإلدارة ولجان أخرى

 ═════ ═════ ═════ ═════ 
          

 7 5 7 5 عدد من كبار موظفي اإلدارة
 ═════ ═════ ═════ ═════ 

 
 الموجودات المالية المتاحة للبيع المتعلقة بوثائق مرتبطة بوحدات د(
 

: 2019مليون لاير سعودي ) 406.64بمبلغ  2020ديسمبر  31تتكون الموجودات المالية المتاحة للبيع المتعلقة بوثائق مرتبطة بوحدات كما في 
المحدودة وهي السعودية ارات مرتبطة بوحدات من صناديق مشتركة تدار من قبل اتش اس بي سي العربية مليون لاير سعودي( من استثم 376.83

 طرف ذو عالقة بالشركة.
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 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(
 لمالية )تتمة(إيضاحات حول القوائم ا

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 48صفحة 

 
 معلومات إضافية 25

 
 المركز المالي

 بآالف الرياالت السعودية 
 2020 2019 
 
 
 

 
 عمليات 
 التكافل

 
 عمليات 

 المساهمين

 
 

 المجموع

 
 عمليات 
 التكافل

 
 عمليات 

 المساهمين

 
 

 المجموع
       الموجودات

 146,986 106,251 40,735 68,215 56,243 11,972  نقد وما يماثله
,27766  -  120,345 95,308 25,037 ودائع قصيرة األجل  66,277 

0626,4 45,260  - 45,260 مساهمات وذمم إعادة تكافل مدينة، بالصافي  -  26,406 
 10,946 - 10,946 25,527  - 25,527 حصة معيدي التكافل من مساهمات التكافل غير المكتسبة

 47,644    -  47,644 73,994  - 73,994 حصة معيدي التكافل من المطالبات القائمة
 1,985    -  1,985 3,947  3,947 تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

(22,077) 22,077 - (31,656) 31,656 مليات المساهمين/ التكافلمطلوب من/ )إلى( ع  - 
 383,869 7,035 376,834 413,621 6,985 406,636 موجودات مالية متاحة للبيع

 146,372 136,528 9,844 146,339 136,451 9,888 موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
 1,062 293 769 3,762 4 3,758 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

 75 75    -  8 8    - موجودات ثابتة
 2,216 2,216    -  2,029 2,029    - موجودات غير ملموسة

 34,000 34,000    -  34,000 34,000  - وديعة نظامية
 4,355 4,355    -  4,612 4,612    - إيرادات مستحقة من وديعة نظامية

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 872,193 334,953 537,240 941,659 303,984 637,675 مجموع الموجودات

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
       المطلوبات

 43,282 2,647 40,635 49,435 3,560 45,875 مستحقات ومطلوبات أخرى
14,99    - مخصص الزكاة وضريبة الدخل  4,991 -  5,778 5,778 

 15,864  - 15,864 25,014    - 25,014  أرصدة معيدي التكافل الدائنة
 15,703  - 15,703 34,283    - 34,283  مساهمات غير مكتسبة

 1,910  - 1,910 4,722    - 4,722  عمولة معيدي التكافل غير المكتسبة
193,01    - 93,011 إجمالي المطالبات القائمة  62,290 -  62,290 

 5,889    - 5,889 8,836    - 8,836 احتياطي المخاطر السارية
 6,470    - 6,470 7,607    - 7,607 احتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات

 5,875  - 5,875 6,316    - 6,316 مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين
936,5    - 6,593 6,593 - 6,593 فائض توزيع دائن  

 376,834    - 376,834 406,636 - 406,636  احتياطي أنشطة تكافل
 4,355 4,355    - 4,612 4,612 -  إيرادات مستحقة من وديعة نظامية

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 550,843 12,780 538,063 652,056 13,163 638,893  مجموع المطلوبات

 ─────── ───────  ─────── ─────── ─────── ─────── 
 -    -     -  - - - فائض عمليات التكافل

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 550,843 12,780 538,063 652,056 13,163 638,893 مجموع المطلوبات وفائض عمليات التكافل

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  
       حقوق المساهمين

  340,000   340,000     -  340,000 340,000 -  رأس المال
 14,788 14,788    -  14,788 14,788 - احتياطي نظامي

(1,218) إعادة قياس التزامات منافع التقاعد  - (1,218)  (823)  - (823)  
 649 649 - 599 599 - احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع

(64,566) -  خسائر متراكمة  (64,566)   -    (33,264)  (33,264)  
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 (1,218)  290,821 289,603 (823)  322,173 321,350 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

ات التكافل وحقوق مجموع المطلوبات وفائض عملي
 872,193 334,953 537,240 941,659 303,984 637,675 المساهمين

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(
 لمالية )تتمة(إيضاحات حول القوائم ا

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 49صفحة 

 
 

 معلومات إضافية )تتمة( 25
 

 قائمة الدخل
 

 بآالف الرياالت السعودية 
 2020 2019 
 عمليات  

 التكافل
 عمليات 

 المساهمين
 

عالمجمو  
 عمليات 
 التكافل

 عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

       إيرادات
       إجمالي مساهمات التكافل المكتتبة

-   152,601 تكافل عائلي -  152,601 128,502  -    128,502 
- 49,080 تكافل عام -  49,080 26,651  -    26,651 
  ─────  ───────  ─────  ─────── ─────── ─────── 

- 201,681  إجمالي مساهمات التكافل المكتتبة  201,681 155,153  -    155,153 
       مساهمات إعادة التكافل المسندة

(14,122) مساهمات إعادة التكافل المحلية المسندة -  -  (14,122)  (7,999)  -    (7,999)  
(77,364) مساهمات إعادة التكافل األجنبية المسندة -  -  (77,364)  (0,6785)   -    (50,678)  

- 16,796 التكافلخطط تكاليف حاملي   16,796 16,174  -    16,174 
  ─────  ───────  ─────  ─────── ───────    ─────── 

- 126,991 صافي مساهمات التكافل المكتتبة  126,991 112,650  -    112,650 
(18,580)  التغيرات في إجمالي مساهمات التكافل غير المكتسبة  -  (18,580)  (6,138)   -    (6,138)  

- 14,582 التغيرات في حصة معيدي التكافل من مساهمات غير مكتسبة  14,582 3,977  -    3,977 
  ─────  ───────  ─────  ─────── ───────    ─────── 

- 122,993 صافي مساهمات التكافل المكتسبة  122,993 110,489  -    110,489 
- 5,352  ت الرسوم والعموالتإيرادا  5,352 5,088  -    5,088 

- 2,190 إيرادات االكتتاب األخرى  2.190 -  -  -  
  ─────  ───────  ─────  ─────── ───────    ─────── 

- 130,535 مجموع اإليرادات  130,535 115,577  -    115,577 
  ─────  ───────  ─────  ─────── ───────    ─────── 

       كاليف ومصاريف االكتتابت

(47,053) إجمالي المطالبات المدفوعة  -  (47,053)  (39,239)   -    (39,239)  
- 38,010 حصة معيدي التكافل من مطالبات مدفوعة  38,010 31,181  -    31,181 

(67,140) إعادة واستحقاق الوثائق  -  (67,140)  (81,688)   -    (81,688)  
  ─────  ───────   ─────  ─────── ───────    ─────── 

(76,183) صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة  -  (76,183)  (89,746)   -    (89,746)  
(3,924) التغيرات في المطالبات القائمة، بالصافي  -  (3,924)  682  -    682 

(450) تغيرات في مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها، بالصافي  -  (450)  (1,872)   -    (1,872)  
  ─────  ───────  ─────  ─────── ───────    ─────── 

(80,557) صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة  -  (80,557)  (90,936)   -    (90,936)  
(16,378) التغيرات في احتياطي أنشطة تكافل  -  (16,378)  4,610  -    4,610 

(1,137) مرتبطة بوحدات تغيرات في احتياطي لبنود غير  -  (1,137)  (891)   -    (891)  
(2,947) تغيرات في احتياطي المخاطر السارية  -  (2,947)  (2,898)   -    (2,898)  

(14,863)  التكافلتكاليف اقتناء وثائق   -  (14,863)  (5,630)   (5,630)  
  ─────  ───────  ─────  ─────── ───────    ─────── 

- (115,882) ومصاريف االكتتاب مجموع تكاليف  (115,882) (95,745)   -    (95,745)  
  ─────  ───────  ─────  ─────── ───────    ─────── 

- 14,653  صافي دخل االكتتاب  14,653 19,832  -    19,832 
 ───── ─────── ───── ─────── ───────    ─────── 

       )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى
(41,164) مصاريف عمومية وإدارية  (8,571)  (49,735)  (46,289)  (4,397)  (50,686)  
- 1,425 دخل من خصومات الكمية  1,425 1,524  -    1,524 

 6,440 5,546 894 2,911 2,616 295 إيرادات من الودائع
 3,792 3,788 4 3,983 3,763 220 دخل من الصكوك

- 225 225    - إيرادات توزيعات أرباح  -  -  
 ─────── ─────── ─────── ─────── ───────    ─────── 

(43,867) (41,191) (1,967) (39,224)  مجموع مصاريف تشغيلية أخرى، بالصافي  4,937 (38,930)  
 ─────── ─────── ─────── ─────── ───────    ─────── 

صافي الخسارة / )الدخل( للفترة قبل التوزيع والزكاة 
 ةوالضريب

(24,571) (1,967) (26,538)  (24,035)  4,937 (19,098)  

تحمل المساهمين للعجز/ )تحويل الفائض إلى المساهمين( 
(24,035) 24,035  (24,571) 24,571 من عمليات التكافل  -  

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
- لضريبةصافي الخسارة العائدة إلى المساهمين قبل الزكاة وا  (26,538)  (26,538)  -  (19,098)  (19,098)  

       
- الزكاة والضريبة للفترة  (4,764)  (4,764)  - (5,702)  (5,702)  

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

-   صافي الخسارة العائدة إلى المساهمين قبل الزكاة والضريبة  (31,302)  (31,302)  -  (,80024)  (24,800)  
 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 
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 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 50صفحة 

 
 معلومات إضافية )تتمة( 25
 

 قائمة الدخل الشامل
 بآالف الرياالت السعودية 

 2020 2019 
 
 
 

 
 عمليات

تكافلال  

 
 عمليات 

 المساهمين

 
 

 المجموع

 
 عمليات 
 التكافل

 
 عمليات 

 المساهمين

 
 

 المجموع
       

 صافي الخسارة العائدة إلى المساهمين بعد الزكاة والضريبة
 

-  
 

(31,302)  
 

(31,302)  
 

-  
 

(24,800)  
 
(24,800)  

        
       الدخل الشامل اآلخر  

        
       بنود سيعاد تصنيفها لقائمة الدخل في الفترات الالحقة

        
  –ثمارات المتاحة للبيع تغيرات في القيمة العادلة لالست -

 غير محققة   
 

30,220 
 

-    
 

30,220 
 

45,503 
 

-    
 

45,503 
        

  –تغيرات في القيمة العادلة الحتياطي أنشطة التكافل 
 غير محققة   

 
(30,220)  

 
-    

 
(30,220)  

 
(45,503)  

 
-    

 
(45,503)  

       
(50) ية المتاحة للبيعاحتياطي القيمة العادلة للموجودات المال -  -    (50)  649 -    649 

       
       

       بنود لن يعاد تصنيفها لقائمة الدخل في الفترات الالحقة
       

 إعادة قياس التزامات منافع التقاعد -
 

(395)  
 

-    
 

(395)  
 
(610)  

 
-    

 
(610)    

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

(445) مجموع )الخسارة( / الدخل الشامل للسنة  (31,302)  (31,747)  39 (24,800)  (24,761)    
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 قائمة التدفقات النقدية

 
 

 بآالف الرياالت السعودية 
 2020 2019 
 
 

ات عملي  
 التكافل

 عمليات
المساهمين   

 
 المجموع

 عمليات
 التكافل

 عمليات
 المساهمين

 
 المجموع

       التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 صافي الخسارة للفترة قبل التوزيع والزكاة والضريبة
 

 -    
 

(26,538)  
 

(26,538)  
 

 -    
 

(19,098)  
 

(19,098)  
       

       دية:تعديل لبنود غير نق
 869 869    -  763 763    -  إطفاء

 71 71    -  67 67    -  استهالك
(216)  دخل من الصكوك  (3,801)  (4,017)   (4)  (3,822)  (3,826)  

34    34    -  40 40    -  إطفاء العالوة من صكوك  
(5) إطفاء الخصم من صكوك  - (5)     

(4,5692) حصة المساهمين من العجز/ الفائض  24,569 -    (24,035)  24,035 -    
 مخصص االنخفاض في قيمة المساهمات 

 وذمم إعادة التكافل المدينة   
 

865 
 

- 
 

865 
 

(2,054)  
 

- 
 

(2,054)  
 1,206 - 1,206 1,457 - 1,457 مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 
 (22,468) (4,900)  (27,368) (24,887)  2,089 (22,798)  

       التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
(18,854) مساهمات وذمم إعادة تكافل مدينة، صافي  -    (18,854)  (11,702)  -    (11,702)  

(66,277) - (54,068) (54,068) - ودائع مرابحة  (66,277)  
(14,581)  كافل غير المكتسبةحصة معيدي التكافل من مساهمات الت   -    (14,581)  (3,977)  -    (3,977)  

 10,086    - 10,086 (26,350)    -  (26,350) حصة معيدي التكافل من المطالبات القائمة
(1,962) مؤجلةتكافل تكاليف اقتناء وثائق    -    (1,962)  (966)  -    (966)  

(29,802) موجودات مالية متاحة للبيع  05  (29,752)  (24,719)  (6,386)  (31,105)  
 170 96 74 (2,700) 289 (2,989) مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

 23,904 1,234 22,670 6,153 913 5,240 مستحقات ومطلوبات أخرى
 9,984    - 9,984 9,150    -  9,150  أرصدة معيدي التكافل الدائنة

 6,138    - 6,138 18,580    -  18,580  لمكتسبةإجمالي مساهمات التكافل غير ا
(380) 2,812    -  2,812  عمولة معيدي التكافل غير المكتسبة  -    (380)  

(8,896) 30,721    -  30,721 إجمالي المطالبات القائمة  -    (8,896)  
 2,898    - 2,898 2,947    -  2,947 احتياطي المخاطر السارية

 891    -  891 1,137    -  1,137 د غير مرتبطة بوحداتاحتياطي لبنو
 24,719    - 24,719 29,802    -  29,802  احتياطي أنشطة تكافل

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 
 (16,617) (57,716) (74,333) 1,933 (69,244)  (67,311)  

(1,411)  منافع نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين، صافي المحّول  - (1,411)  (857)             -  (857)  
-  زكاة وضريبة مدفوعة  (5,551)  (5,551)    -  (5,958)  (5,958)  

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 
(75,202) 1,076 (81,295) (63,267) (18,028) صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية  (74,126)  

   ─────  ───── ─────   ─────  ───── ───── 
       التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 50,000 50,000 - - - - استحقاق موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
(9,840) - - - شراء موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  (65,369)  (75,209)  

 3,528 3,528 - 3,100 3,100 - دخل مستلم من الصكوك
(576) - شراء موجودات غير ملموسة  (576)  - (1,226)  (1,226)  

-  - شراء موجودات ثابتة  - -  -  - 
-  - متحصالت من بيع موجودات ثابتة  - -  -  - 

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 
(9,840) 2,524 2,524 - صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة االستثمارية  (13,067)  (22,907)  

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 
       التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

(208) - 10,735 (10,735)  مطلوب من/ )إلى( عمليات المساهمين/ التكافل، صافي  208 - 
 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

(8,972) (78,771) (50,008) (28,763) ما يماثلهصافي التغير في النقد و  (88,061)  (97,033)  
 244,019 194,312 49,707 146,986 106,251 40,735 نقد وما يماثله في بداية السنة

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 
 146,986 106,251 40,735 68,215 56,243 11,972 نقد وما يماثله في نهاية السنة

 ═════  ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 
       معلومات تكميلية غير نقدية:

       

 صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
 

30,220 
 

- 
 

30,220 
 

45,503 
 

- 
 

45,503 
صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع في 

 ةأسهم حقوق الملكية المحلي
 

- 
 

(50)  
 

(50)  
 

- 
 

649 
 

649 
 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 
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 إدارة المخاطر 26

 

 حوكمة المخاطر
 

لهيكل  ا التي تستخدم  لموضوعة  ا تتمثل حوكمة المخاطر الخاصة بالشركة في مجموعة من السياسات واإلجراءات والوسائل الرقابية 
الستراتيجية. تتركز فلسفة الشركة في قبول المخاطر المرغوب بها والمعروفة والتي تتوافق مع الخطة التنظيمي الحالي لتحقيق األهداف ا

التأمين  ة  إعاد االستراتيجية المتعلقة بإدارة وقبول المخاطر والمعتمدة من مجلس اإلدارة. تتعرض الشركة لمخاطر متنوعة مثل مخاطر 
لتشغيلية ومخاطر أسعار العموالت ومخاطر السوق وإدارة ا ا والمخاطر  لسيولة  ا لموجودات والمطلوبات ومخاطر االئتمان ومخاطر 

 بأشكالها المتنوعة بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر مخاطر االمتثال.
 

إطار  لشركة  ا ى  عمل تم تأسيس هيكل تنظيمي محكم داخل الشركة لتحديد ومتابعة ومراقبة وتقييم المخاطر المطبقة على أعمالها. تتبن
"خطوط الدفاع الثالثة" كجزء من إطار حوكمة المخاطر. يتم تفويض مسؤوليات إدارة المخاطر عبر خط الدفاع األول )مسؤولي 
اخلية( فهو  لد ا اإلدارات(، في حين يتم إسناد مسؤوليات الرصد إلى الخط الثاني )قسم إدارة المخاطر(. أما خط الدفاع الثالث )المراجعة 

 شراف مستقلة.مكلف بمسؤوليات إ
 

 مجلس اإلدارة
   

يتحمل مجلس اإلدارة المسؤولية النهائية عن اإلطار العام إلدارة مخاطر المؤسسة. يقوم مجلس اإلدارة بفحص وإقرار إطار إدارة 
    املة للمخاطر.المخاطر سنويًا. ويحدد مجلس اإلدارة أيضًا الرغبة في المخاطرة وتحمل المخاطر ويعتمد أيضًا اإلستراتيجية والرؤية الش

 

 لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة

إطار  تم تعيين لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة من قِبل مجلس اإلدارة لفحص إطار عمل إدارة مخاطر المؤسسة الشامل وإقرار 
لمخاطر عمل مجلس اإلدارة. تم تكليف لجنة مخاطر منبثقة عن مجلس اإلدارة باإلشراف وتقديم المش ا ورة بشأن جميع المسائل المتعلقة ب

واإلشراف  ويات  األول ذات المستوى العالي وتوفير التوجيه االستراتيجي لقسم إدارة المخاطر بما في ذلك تحديد رؤية المخاطر وتحديد 
/ مسؤول شؤون على تنفيذ مبادرات المخاطر التحويلية الرئيسية. تقوم اللجنة بفحص تقارير المخاطر التي أعدها قسم إد طر  لمخا ا ارة 

ارة  المخاطر وتحديد استجابة مناسبة لتحديد المخاطر بما يتماشى مع الرغبة في المخاطرة بما في ذلك اقتراح استراتيجيات مناسبة إلد
و المخاطر مثل نقل المخاطر )على سبيل المثال استخدام إعادة التأمين( أو تقليل المخاطر )على سبيل المثال تحسين الضوا أ بط الداخلية( 

 تقديم مبادرات المخاطر االستراتيجية.

  لجنة إدارة المخاطر

وسياسة  لمخاطرة،  وهي لجنة اإلدارة العليا المعينة من قبل مجلس اإلدارة لفحص مسائل إدارة المخاطر بما في ذلك فحص الرغبة في ا
ه اللجنة تقاريرها إلى لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة المخاطر والمخاطر الناشئة. يرأس اللجنة مسؤول شؤون المخاطر. تقدم هذ

  وهي اللجنة الرئيسية لتصعيد وفحص جميع أمور إدارة المخاطر الجوهرية.
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 إدارة المخاطر )تتمة( 26

  
 حوكمة المخاطر )تتمة(

 
  مسؤول شؤون المخاطر

   
 رة المخاطر التي تحدد بشكل واضح جميع أنواع المخاطر المختلفة المتعلقة بساب يقوم بوضع إطار عمل إدارة المخاطر وسياسة إدا

 تكافل وأسلوبها في إدارة هذه المخاطر. كما يقوم بتحديد األدوار والمسؤوليات لدى ساب تكافل فيما يتعلق بإدارة المخاطر.

 ل يعمل على تسهيل وضع سجل المخاطر الذي يحدد جميع المخاطر المختلفة التي ت األعما واجهها ساب تكافل عبر مختلف خطوط 
 والمهام من خالل التواصل مع رؤساء األقسام المعنيين.

  يراقب بشكل مستمر سجل المخاطر لدى ساب تكافل للتأكد من رصد المخاطر المادية وضوابط الرقابة الرئيسية وااللتزام بسياسة
 تقبل المخاطر الشاملة.

 اطر، تم تحديد المخاطر الرئيسية لبرنامج ساب تكافل وقدمت إلى لجنة المخاطر المنبثقة عن المجلس وبناءً على نتائج تقييمات المخ
 لفحصها واعتمادها.

 .يراقب خطة العمل كما تم وضعها من خالل األعمال للتخفيف من المخاطر المختلفة  

 الزمنية المتفق عليها. يعمل على وضع آلية الرصد والتتبع لضمان تصحيح اإلجراءات المخففة ضمن الحدود 

  يعمل على وضع إطار عمل إلعداد التقارير والرصد مما يساعد اإلدارة على تحديد وتقييم واإلبالغ عن المخاطر وإدارتها في جميع
 أقسام األعمال لضمان االلتزام باإلطار والسياسة المحددة الخاصة بتقبل المخاطر.

 ة والطرق المتبعة للتخفيف منها:فيما يلي ملخص للمخاطر التي تواجهها الشرك
 

 مخاطر التأمين أ(
 

ن إن المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب عقود التأمين تتمثل في أن المطالبات الفعلية ومدفوعات المنافع أو توقيتها، تختلف ع
ع المدفوعة والمستجدات الالحقة لمطالبات طويلة التوقعات. ويمكن أن يحدث ذلك بسبب تكرار المطالبات وجسامة مبالغ المطالبات والمناف

  األجل. ولهذا، فإن هدف الشركة هو ضمان توفر احتياطيات كافية لتغطية هذه المطلوبات.
 

تبرم الشركة عقود إعادة التأمين كجزء من برنامج التخفيف من المخاطر. يتم إسناد مساهمات إعادة التأمين على أساس نسبي وغير نسبي. 
لى إن الغ إ الشامل  البية العظمى من إعادة التأمين النسبي يتم على أساس إعادة تأمين الحصة المحددة وذلك للتخفيف من تعرض الشركة 

فئات معينة من األعمال. إن إعادة التأمين غير النسبي هي في األساس إعادة تأمين فائض الخسارة وتهدف إلى التخفيف من صافي تعرض 
 . تختلف حدود االستبقاءات بالنسبة إلعادة تأمين فائض الخسارة وفقا لنوع المنتج والمنطقة.الشركة لخسائر الكوارث

 
يتم تقدير المبالغ القابلة لالسترداد من عقود إعادة التأمين بطريقة تتوافق مع مخصص المطالبات القائمة ووفقا لعقود إعادة التأمين. 

كة، فإن هذا ال يعفيها من التزاماتها المباشرة تجاه حاملي الوثائق، وبالتالي فإنها تتعرض وبالرغم من وجود ترتيبات إعادة تأمين لدى الشر
رضة لمخاطر االئتمان بشأن مساهمات إعادة التأمين المسندة إلى الحد الذي ال يستطيع فيه أي من معيدي التأمين من الوفاء بالتزاماته المفت

زيعات الشركة لمساهمات إعادة التأمين بحيث ال تعتمد على معيد تأمين واحد وال تعتمد بموجب ترتيبات إعادة التأمين. يتم تنويع تو
  عمليات الشركة بشكل جوهري على أي عقد واحد إلعادة التأمين.

 
 التكافل العائلي

 
مؤمن عليه. يتم إدارة هذه المخاطر بالنسبة للتأمين العائلي لألفراد، تتمثل المخاطر الرئيسية في الوفاة والعجز )الدائم أو المؤقت( للطرف ال

وإجراء  ة،  لجيد ا الصحة  من خالل استراتيجية اكتتاب فعالة ومحددة المعالم. هناك مستويات مختلفة لالكتتاب تشتمل على اإلعالن عن 
ومات استبيان طبي، والحصول على تقارير من األخصائيين/ االستشاريين وإجراء فحوصات طبية شاملة. كما تقوم الشركة بتق ييم معل

ـ الحماية المالية ومستوى المعيشة واألخطار المهنية للتأكد من درجة المخاطر التي يتحملها المؤمن عليه، وإذا كان من الممكن تصنيفها ك
 "حياة عادية".
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 مخاطر التأمين )تتمة( أ(

 
. تعتبر مخاطر بالنسبة للتأمين العائلي للمجموعات، تتمثل المخاطر ال ه رئيسية في الوفاة والعجز )الدائم أو المؤقت( للطرف المؤمن علي

الوفاة مركبة بسبب تركز المخاطر مثل تواجد الموظفين في أماكن العمل. لدى الشركة استراتيجية اكتتاب واضحة المعالم وهناك مستويات 
االستشاريين، مختلفة للتغطية تشتمل على اإلعالن عن الصحة الجيدة، وإجراء اس تبيان طبي والحصول على تقارير من األخصائيين/ 

وإجراء فحوصات طبية شاملة. كما تقوم الشركة بدراسة طبيعة العمل الذي تقوم به المجموعة، وحجم المجموعة، والسكان حسب المنطقة 
 الجغرافية، والخلفية الثقافية، والعمالة اليدوية/ غير اليدوية.

 
السلبية تتم حماية محافظ ال ائج  لنت ا لشركة من  ا تأمين العائلي لألفراد والمجموعات من خالل ترتيبات إعادة التأمين الفعالة التي تحمي 

  للوفيات/ للحاالت المرضية.

هات عالوة على ذلك، تقوم الشركة بممارسة اختبار الجهد سنويًا على األقل لتقدير التأثير المحتمل للمركز المالي للشركة بموجب سيناريو
 مختلفة تغطي مخاطر االكتتاب والتشغيل ومخاطر الطرف المقابل.

 التكافل العام
 

تقوم الشركة بإصدار وثائق تأمين عام قصيرة األجل والتي يتوقع أن ينتج عنها مطالبات قصيرة األجل فقط، وبالتالي فإنه من غير 
في التخفيف من مخاطر التأمين العام. تشمل المنتجات الرئيسية ما  المحتمل أن ينتج عنها تغيرات جوهرية في االحتياطيات. وهذا يساعد

 يلي:
 

 كافة مخاطر الممتلكات ومخاطر الحريق وتوقف األعمال والحوادث الشخصية
ط باالكتت اب في بالنسبة لعقود التأمين المتعلقة بالممتلكات، تتمثل المخاطر الرئيسية في اندالع الحرائق وتوقف األعمال. تقوم الشركة فق

  هذه الوثائق حسب المتعارف عليه وشروط اتفاقية إعادة التأمين والدليل اإلرشادي لالكتتاب الخاص بالشركة.
 

ام باس ال يتم إصدار هذه العقود بالرجوع إلى قيمة االستبدال للعقارات ومحتوياتها المؤمن عليها. تعتبر تكلفة إعادة بناء العقارات والقي تبد
لمطلوب إلعادة بدء العمليات التي تؤدي إلى توقف األعمال بمثابة العوامل الرئيسية التي تؤثر على حجم المطالبات. المحتويات والوقت ا

االحتفاظ  لدى الشركة تغطية إعادة تأمين على هذه األضرار وذلك لوضع حد للخسائر المتعلقة بالمطالبات الفردية. الحد األقصى لصافي 
 ة يقتصر على مليون لاير سعودي وفقًا لترتيبات إعادة التأمين المعمول بها.بالشركة فيما يتعلق بالمطالب

 
بالنسبة لعقود تأمين الحوادث الشخصية، فتتمثل المخاطر األساسية في الوفاة والعجز لألشخاص المؤمن عليهم بسبب وسائل عرضية. لدى 

 قة بالمطالبات الفردية.الشركة إعادة التأمين لهذه المطالبات وذلك لوضع حد للخسائر المتعل
 

 منتجات الشحن البحري
بالنسبة للتأمين البحري، تتمثل المخاطر الرئيسية في فقدان أو وقوع أضرار على الشحنات وكذلك الحوادث التي ينتج عنها فقدان البضاعة 

 المشحونة بشكل جزئي أو كلي.
 

لشركة تتمثل استراتيجية التكافل للشحن البحري في التأكد من تنوع وثا ا وم  لشحن. تق ا ئق التكافل بحيث تغطي الشحن والسفن وخطوط 
 بإعادة التأمين وذلك للحد من الخسائر الناجمة عن المطالبات الفردية.

 
 تكرار وحجم المطالبات

  
ئية واالقتصادية من الممكن أن يتأثر تكرار وحجم المطالبات بالعديد من العوامل مثل الكوارث الطبيعية والفيضانات واالضطرابات البي

أعاله. قامت  والجوية وتركيز المخاطر وأعمال الشغب المدني وما إلى ذلك. تقوم الشركة بإدارة هذه المخاطر من خالل التدابير المبينة 
ة  إعاد الشركة بالحد من مخاطرها من خالل فرض خصومات ووضع حدود عليا للمطالبات على بعض العقود، وكذلك استخدام ترتيبات 

مين من أجل الحد من التعرض ألحداث كارثية )على سبيل المثال، األعاصير والزالزل واألضرار الناجمة عن الفيضانات(. إن التأ
لما  ا  وفًق لمخاطر  الغرض من استراتيجيات التأمين وإعادة التأمين هذه هو الحد من التعرض للكوارث بناءً على رغبة الشركة في تقبل ا

لة  1العام من ذلك حالياً هو الحد من أثر حدث كارثي واحد، في حالة التكافل العام:  تقرره اإلدارة. إن الهدف مليون لاير سعودي وفي حا
مليون لاير سعودي. قد يقرر مجلس اإلدارة زيادة أو تقليل الحد األقصى المسموح به بناءً على ظروف السوق وعوامل  1التكافل العائلي: 

 أخرى.
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  تركيز مخاطر التأمين

 
تقوم الشركة بمراقبة تركز مخاطر التأمين بشكل أساسي حسب قطاعات األعمال. وبالنسبة لخطر الحريق والممتلكات يعتبر مبنى معين 

ة والمباني المجاورة، والتي من الممكن أن تتأثر بواقعة مطالبة واحدة كمكان واحد.  لمتعدد ا وبالمثل لخطر التأمين البحري، فإن المخاطر 
ة المشمولة في رحلة سفينة واحدة تعتبر كخطر واحد أثناء تقييم تركيز المخاطر. تقوم الشركة بتقييم تركيز التعرض لمخاطر التأمين الفردي

أي تركيز جوهري والتراكمية وتضع سياستها في إعادة التأمين للحد من التعرض لها حتى مستويات مقبولة  للشركة. ليس لدى الشركة 
. يعرض الجدول أدناه تركيز المطالبات القائمة واالشتراكات غير المكتسبة بحسب 2019و 2020ديسمبر  31لمخاطر التأمين كما في 

 قطاعات األعمال في تاريخ التقرير:
 

 
احتياطيات مطالبات  )المبالغ بآالف الرياالت السعودية( 2020

 قائمة - إجمالي
احتياطيات مطالبات 

 قائمة - صافي

  إجمالي
مساهمات غير 

 مكتسبة

  صافي
مساهمات غير 

 مكتسبة
    - - 2,227 3,048  التكافل العائلي لألفراد

 5,894 11,518 9,999 56,030 التكافل العائلي للمجموعات
 2,862 22,765 6,790 33,933 التكافل العام

 93,011 19,016 34,283 8,756 
     
 

احتياطيات مطالبات  )المبالغ بآالف الرياالت السعودية( 2019
 قائمة - إجمالي

احتياطيات مطالبات 
 قائمة - صافي

  إجمالي
مساهمات غير 

 مكتسبة

  صافي
مساهمات غير 

 مكتسبة
-  - 1,852 2,595  التكافل العائلي لألفراد  

32,82 8,149 9,277 36,897 التكافل العائلي للمجموعات  
 1,934 7,554 3,517 22,798 التكافل العام

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

      مصادر التقديرات غير المؤكدة لمدفوعات المطالبات المستقبلية

أ اإلبالغ عنها  تم  و ال، المصدر الرئيسي لعدم التأكد من التقديرات في تاريخ قائمة المركز المالي تتعلق بتقييم المطالبات القائمة، سواءً 
لبات  لمطا ا أن تطور  وتشتمل على التكاليف المتوقعة لتسوية المطالبات. يتمثل االفتراض األساسي الذي يستند إلى تقديرات االلتزام في 
لبات  المطا المستقبلية للشركة سوف يتبع نمطًا مماثالً لخبرة تطور المطالبات السابقة. ويشمل ذلك افتراضات فيما يتعلق بمتوسط تكاليف 

كاليف معالجة المطالبات وعوامل تضخم المطالبة وأرقام المطالبات لسنوات الحوادث كل على حدة. وتستخدم األحكام النوعية اإلضافية وت
لتغيرات في عوامل  ا لتقييم الحد الذي يمكن أن تكون االتجاهات السابقة ال تنطبق في المستقبل، على سبيل المثال: حدث لمرة واحدة، و

وإجراءات السوق مثل الس لوك العام تجاه المطالبات والظروف االقتصادية: وكذلك العوامل الداخلية مثل مزيج المحفظة وشروط الوثيقة 
 التعامل مع المطالبات. ويستخدم المزيد من األحكام لتقييم مدى أثر العوامل الخارجية مثل القرارات القضائية والتشريعات الحكومية على

ر من اإلدارة وضع أحكام هامة عند تقدير المبالغ المستحقة لحاملي الوثائق الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب التقديرات. ويتطلب األم
األحكام وعدم  عقود التأمين. تستند هذه التقديرات بالضرورة إلى افتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة وربما كبيرة من 

ة  التأكد، وقد تختلف النتائج الفعلية لنوعي ا األحكام  عن تقديرات اإلدارة مما يؤدي إلى تغيرات مستقبلية في المطلوبات المقدرة. تُستخدم 
وك  لسل ا لتقييم مدى عدم تطبيق التوجهات السابقة في المستقبل، على سبيل المثال الحدث لمرة واحدة، والتغيرات في عوامل السوق مثل 

ستخدم المزيد من األحكام لتقييم مدى أثر العوامل الخارجية مثل القرارات القضائية العام من المطالبة والظروف االقتصادية. وي
 والتشريعات الحكومية على التقديرات.

 اإلجراءات المستخدمة في تحديد االفتراضات
 

لنتيجة المقصود من العملية المستخدمة في تحديد االفتراضات الحتساب احتياطي المطالبات القائمة هو أن يؤدي إلى تقدي ل ة  رات محايد
لنهائي ا ة  لف التك و ة األكثر احتماالً أو المتوقعة. طبيعة العمل تجعل من الصعب جداً التكهن بشكل مؤكد بالنتيجة المحتملة لمطالبة معينة 

وفرة من جهات للمطالبات المبلغ عنها. يتم تقييم كل مطالبة مبلغ عنها لكل حالة على حدة مع مراعاة ظروف المطالبة، والمعلومات المت
 دة.المعاينة واألدلة التاريخية عن حجم المطالبات المماثلة. وتتم مراجعة تقديرات الحالة بانتظام ويتم تحديثها كلما توافرت معلومات جدي
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 اإلجراءات المستخدمة في تحديد االفتراضات )تتمة(

 
ة تقدير  تنطوي تقديرات لي لمتعلقة بعم المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها بشكلٍ عام على حالة من عدم التأكد تزيد في حدتها عن تلك ا

ط تكاليف تسوية المطالبات المعلنة بالفعل للشركة والتي تتوفر فيها معلومات عن حدث المطالبة. وتأخذ عملية التقدير في عين االعتبار نم
  عنها في الماضي وتفاصيل برامج إعادة التأمين.المطالبات المبلغ 

 
 يتم تقدير التكلفة النهائية اللتزام المطالبات باستخدام مجموعة من أساليب عرض المطالبات االكتوارية القياسية، مثل طريقة تشين الدر

 وطريقة بورنهوتر وفيرغسون.
 

لعرض تطور يتمثل االفتراض األساسي الكامن وراء هذه األساليب في أن خبر ة الشركة السابقة في تطور المطالبات يمكن استخدامها 
وسط المطالبات المستقبلية وبالتالي تكاليف المطالبات النهائية. وعلى هذا النحو، تستنبط هذه الطرق تطور الخسائر المدفوعة والمتكبدة ومت

المطالبات  التكلفة لكل مطالبة وأعداد المطالبات على أساس التطور الملحوظ للسنوات السابقة ونسب الخسارة المتوقعة. يتم تحليل تطور 
األعمال  التاريخية بشكل أساسي عن طريق سنوات الحوادث، ولكن يمكن أيضًا تحليلها حسب المنطقة الجغرافية، باإلضافة إلى خطوط 

ل وأنواع المطالبات الهامة. عادة ما يتم التعامل مع المطالبات الكبيرة بشكل منفصل إما ع ن طريق حجزها بالقيمة االسمية لتقديرات تعدي
الخسارة أو أن يتم عرضها بشكل منفصل من أجل إظهار تطورها المستقبلي. في معظم الحاالت، ال يتم وضع افتراضات واضحة 

مة هي تلك بخصوص المعدالت المستقبلية لمعدالت التضخم أو الخسارة في المطالبات. وبدالً من ذلك، فإن االفتراضات المستخد
لتقييم  لحد االفتراضات الضمنية في بيانات تطور المطالبات التاريخية التي تستند إليها التوقعات. يتم استخدام األحكام النوعية اإلضافية  ا

خارجية أو الذي يتم فيه عدم تطبيق االتجاهات السابقة في المستقبل )على سبيل المثال ، إظهار الحادث لمرة واحدة، والتغيرات في عوامل 
لقضائية،  ا سوقية مثل السلوكيات العامة تجاه المطالبات، والظروف االقتصادية، ومستويات تضخم المطالبات، والقرارات والتشريعات 
وكذلك العوامل الداخلية مثل مزيج المحفظة، وخصائص السياسة وإجراءات التعامل مع المطالبات( من أجل الوصول إلى التكلفة النهائية 

 رة للمطالبات التي تعرض النتيجة المحتملة من نطاق النتائج المحتملة، مع األخذ في االعتبار جميع حاالت عدم التأكد المعنية.المقد
 

تم تحديد مطالبات المساهمات بحيث أن مجموع مخصصات مطالبات المساهمات )احتياطي المساهمات غير المكتسبة واحتياطي عجز 
ية المطلوبات( يكون كافياً لخدمة المصاريف والمطالبات المستقبلية المتوقعة والمحتمل حدوثها للوثائق المساهمات نتيجة اختبار كفا

ة ع لمعتمد ا ى السارية المفعول بتاريخ قائمة المركز المالي. يتم تحديد المطلوبات المستقبلية المتوقعة باستخدام التقديرات واالفتراضات  ل
  لعقود وتوقعات األحداث المستقبلية والتي يعتقد بأنها ستكون معقولة.الخبرة خالل الفترة المنتهية من ا

 
   حساسية المطالبات

 
 

ل ف تعتقد الشركة أن مطلوبات المطالبات بموجب عقود التأمين القائمة في نهاية السنة كافية. مع ذلك، فإن هذه المبالغ غير مؤكدة وقد تخت
وليس من المدفوعات الفعلية عن مطلوبات المطالبات الوا ة.  ردة بالقوائم المالية. تتحسس مطلوبات مطالبات التأمين بافتراضات متعدد

  الممكن تحديد مقدار حساسية بعض المتغيرات كالتغيرات في التشريعات وعدم التأكد من التقديرات.
 

 ما يلي:إن التغير المفترض في نسبة المطالبة وصافي إعادة التأمين، سيؤثر على صافي نتائج االكتتاب ك
 

 2020 2019 
 المبالغ بآالف الرياالت السعودية %10 -أثر التغير في نسبة صافي المطالبات بنسبة +/

 48 148 الحوادث والمسؤوليات
 41 38 البحري
 95 315 ممتلكات
 1,008 1,589 اتالمجموع
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 ور المطالباتتط
 

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

 
 إن تطور مطلوبات التأمين يوفر مقياساً لمقدرة الشركة على تقدير القيمة النهائية للمطالبات.

 
رت تسعى الشركة إلى االحتفاظ باحتياطيات كافية تتعلق بعمليات التأمين وذلك لمواجهة التطورات السلبية للمطالبات المستقبلية، وكلما تطو

طيا االحتيا ت المطالبة وأصبحت التكلفة النهائية للمطالبة أكثر تأكيداً، فإن التطورات السلبية ستنتهي مما يترتب على ذلك إلغاء جزء من 
المجنبة في سنوات الحوادث السابقة. ولالحتفاظ باحتياطيات كافية، ستقوم الشركة بتحويل مبالغ االحتياطيات المعكوسة في سنوات سابقة 

 إلى احتياطيات الحوادث للسنة الحالية حيث أن تطور المطالبات سيكون أقل درجة وهناك عدم تأكد أكبر من التكلفة النهائية للمطالبات.
 

 ّور المطالبات  جدول تط
 

 جدول تطور المطالبات إلجمالي إعادة التأمين:
 

 المبالغ بآالف الرياالت السعودية 2020
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 وما قبلها سنة وقوع الحادث

        تقدير خسارة المطالبات النهائية

7,1173 54,787 63,579 63,245 290,174 في نهاية سنة الحادث -   72,525 72,525 
 35,577    - 35,577 46,758 48,474 57,030 270,015 بعد سنة واحدة - 
 46,345    -    - 46,345 48,779 54,691 261,477 بعد سنتين - 
 48,085    -    -    - 48,085 52,403 263,987 بعد ثالث سنوات - 
 51,903    -    -    -    - 51,903 243,609 بعد أربع سنوات - 
 243,586    -    -    -    -    - 243,586 بعد خمس سنوات - 

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

  56,627 32,013 6,343 4,558 908 577 12,228 مطالبات القائمةاحتياطيات ال

 219  إضافة: مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها واحتياطيات أخرى
388 

323 590 2,264 32,600 36,384 

 93,011 64,613 8,607 5,148 1,231 965 12,447 المطلوبات المثبتة في قائمة المركز المالي

 المبالغ بآالف الرياالت السعودية 2019

 المجموع 2019 2018 2017 2016 2015 2014 وما قبلها سنة وقوع الحادث

        تقدير خسارة المطالبات النهائية

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

846,75  48,474  57,030  47,611  222,403 بعد سنة واحدة -    -  46,758  

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

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

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

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

  428,737  37,117  46,758  48,779  52,403  43,687 199,993 ت المتراكمةالتقدير الحالي للمطالبا

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

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

 86  ير مبلغ عنها واحتياطيات أخرىإضافة: مطالبات متكبدة وغ
 

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

 12,312 المطلوبات المثبتة في قائمة المركز المالي
 

140 1,339 2,450 7,842 38,207 62,290 
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 مخاطر التأمين )تتمة( أ(

 
 جدول تطّور المطالبات )تتمة(

 
 صافي إعادة التأمين:جدول تطور المطالبات 

 

 المبالغ بآالف الرياالت السعودية 2020
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 وما قبلها سنة وقوع الحادث
        تقدير خسارة المطالبات النهائية

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

,75571 بعد سنة واحدة -   15,463 12,192 9,593 9,300 -    9,300 

 9,481    -    - 9,481 12,251 14,995 69,315 بعد سنتين - 

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

 14,386    -    -    -    - 14,386 69,000 بعد أربع سنوات - 

 68,947    -    -    -    -    - 68,947 بعد خمس سنوات - 

 161,373 47,206 9,300 9,481 12,053 14,386 68,947 التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة

 151,504 40,512 7,582 8,309 11,831 14,322 68,947 المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه

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

 9,147 8,069 752 119 67 80 59  ة: مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها واحتياطيات أخرىإضاف

 19,016 14,763 2,470 1,291 289 144 59 المطلوبات المثبتة في قائمة المركز المالي

        

 المبالغ بآالف الرياالت السعودية 2019
 
 

 المجموع 2019 2018 2017 2016 2015 2014 وما قبلها سنة وقوع الحادث

        تقدير خسارة المطالبات النهائية

  9,608  9,608  11,493  15,462  16,596  13,279  67,767 في نهاية سنة الحادث - 

-  9,593  12,192  15,463  12,537  59,218 بعد سنة واحدة -    9,593  

-  12,251  14,995  11,701  57,614  بعد سنتين -   -   5112,2   

-   14,627  11,476  57,750  بعد ثالث سنوات -   -  -   14,627  

-   11,373  57,627 بعد أربع سنوات -   -  -   -   11,373  

-  57,630  بعد خمس سنوات -   -  -  -  -   57,630  

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

,082115   

   57,630  المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه
11,316   14,262   11,723   8,118   6,087   

109,136  

- احتياطيات المطالبات القائمة  57  365  528  1,475  3,521  5,946   

 8,700 7,448 991 160 40 13 48  إضافة: مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها واحتياطيات أخرى

 14,646 10,969 2,466 688 405 70 48 لوبات المثبتة في قائمة المركز الماليالمط
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 مخاطر إعادة التأمين ب(

 
ا على غرار شركات التأمين األخرى، وللحد من الخسائر المالية التي قد تنتج عن مطالبات التأمين الكبيرة، تقوم الشركة ضمن سياق عمله

االعتيادي بإبرام اتفاقيات مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين. إن هذه الترتيبات تؤمن تنوع أكبر في األعمال وتسمح لإلدارة 
 بمراقبة الخسائر المحتملة التي قد تنشأ عن المخاطر الكبيرة وتؤمن قدرات نمو إضافية. األثر جزء كبير من عمليات إعادة التأمين بموجب

 ة تأمين التعهدية واالختيارية والفائضة عن الخسارة.عقود إعاد
 

 تماشيًا مع الهدف بتوفير الضمان من الدرجة األولى والربحية المستمرة للمساهمين، فان الشركة تتبنى فلسفة متحفظة فيما يتعلق باكتتاب
 المخاطر وترتيب برامج إعادة التأمين.

   
ة نتيجة إعسار معيدي التأمين، تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي لمعيدي التأمين ومتابعة عالوة على ذلك، ولتقليل تعرضها لخسائر جوهري

أن  لشركة  ا التركيز على مخاطر االئتمان الناشئة عن أقاليم جغرافية مماثلة واألنشطة أو الخصائص االقتصادية لمعيدي التأمين. تعتبر 
 ا مع معيدي التأمين بتصنيف ائتماني جيد.مخاطر إعادة التأمين في الحد األدنى نتيجة تعامالته

 
لمطالبات  إن عقود اعادة التأمين ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حاملي الوثائق ونتيجة لذلك فان الشركة تبقى مسؤولة عن جزء من ا

 تكافل.القائمة المعاد تأمينها للحد الذي يعجز معيد التأمين عن الوفاء بالتزاماته بموجب عقود إعادة ال
 

 مخاطر السوق وإدارة الموجودات والمطلوبات ج(

 مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار السوق. تشتمل مخاطر
عار الفائدة السوقية )مخاطر أسعار العموالت( السوق على ثالثة أنواع من المخاطر: أسعار صرف العمالت األجنبية )مخاطر العملة( وأس

 وأسعار السوق )مخاطر األسعار األخرى(.

ويتم  - لسياسة  ا تحدد سياسة مخاطر السوق في الشركة تقييم وتحديد األمور التي تشكل مخاطر السوق للشركة. تتم مراقبة االلتزام ب
فحص السياسة بانتظام للتأكد من صحتها ومالءمتها للتغيرات في  اإلبالغ عن االنتهاكات والمخالفات إلى لجنة مخاطر الشركة. يتم

 بيئة المخاطر.
ة  - تم وضع المبادئ التوجيهية لتوزيع الموجودات وبنية حدود المحفظة، لضمان دعم تلك الموجودات لمطلوبات حاملي الوثائق المحدد

 ماشى مع توقعاتهم.واحتفاظ بالموجودات لتزويد حاملي الوثائق باإليرادات واألرباح بما يت

مخاطر االستثمار على الخطة تُصدر الشركة وثائق االستثمار المرتبطة بالوحدات. في األعمال المرتبطة بالوحدات، يتحمل حامل 
لذلك، فإن  لصندوق.  ا الموجودات المودعة في الصناديق المرتبطة بالوحدات حيث ترتبط منافع الوثيقة مباشرة بقيمة الموجودات في 

 ليس لديها أي مخاطر جوهرية على الموجودات المالية المرتبطة بالوحدات. الشركة
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لوقت يعمل مجلس االدارة على التأكد من أن مخاطر السوق الكلية هي ضمن في مستويات مقبولة وتتماشى مع  ا وفي  رأس المال المتاح. 

الذي يحدد فيه مجلس االدارة التوجهات واألهداف االستراتيجية، فإن مهمة إدارة المخاطر المتعلقة بمخاطر السوق تقع بشكل رئيسي على 
لسوق  عاتق فريق لجنة االستثمار الذي يقوم بدوره بإعداد التوقعات التي توضح آثار مختلف التغيرات المحتملة في الظروف ا السائدة في 

وم  وتق وعة  ظة متن بشأن التعرض للمخاطر. يتم الحد من هذه المخاطر عن طريق االختيار السليم لألوراق المالية. تحتفظ الشركة بمحف
لصكوك ا أسواق  ؤثر على   بإجراء مراقبة منتظمة للتطورات في األسواق المعنية. إضافة إلى ذلك، تتم مراقبة العوامل الرئيسية التي ت

 وتحليل األداء المالي والتشغيلي للشركات المستثمر فيها.
 

 تتكون مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر العملة ومخاطر أسعار العموالت ومخاطر األسعار األخرى.
 

 مخاطر العملة
 األجنبية.مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة أداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت 

 
إن معظم معامالت الشركة الرئيسية هي بالريـال السعودي والدوالر األمريكي. تقوم اإلدارة بمراقبة تقلبات أسعار تحويل العمالت وتعمل 

 وفقاً لذلك، وتعتقد أن مخاطر العمالت األجنبية ليست جوهرية ألن اللاير السعودي مرتبط بالدوالر األمريكي.
 

 اطر العمالت:مخ-تحليل الحساسية 
 2020  2019 
 بآالف الرياالت السعودية 

  في أسعار الصرف %10-األثر على القيمة الدفترية بنسبة +/
  أرصدة إعادة التكافل المدينة

 314  81 دوالر أمريكي
 

 

 مخاطر أسعار العموالت
لمخاطر  تقوم الشركة باالستثمار في األوراق المالية ولديها ودائع خاضعة لمخاطر أسعار ا لعموالت  ا أسعار  طر  العموالت. تمثل مخا

لحد من  ا . يتم  ة الناجمة عن التغيرات في أسعار العموالت مما يؤدي الى تخفيض العائد الكلي على األوراق المالية المرتبطة بعمولة ثابت
عدل متغير. ال يوجد لدى الشركة تركيز مخاطر أسعار العمولة من خالل مراقبة التغيرات في أسعار العمولة واالستثمار في أدوات ذات م

 جوهري في مخاطر أسعار العموالت.
 

ة.  لمالي ال تنشأ مخاطر أسعار العموالت عن احتمال أثر التغيرات في أسعار العموالت على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات ا
  يوجد لدى الشركة تركزات جوهرية في مخاطر أسعار العموالت.

  
حساسية الدخل تمثل أثر التغيرات المفترضة في أسعار العموالت بما في ذلك كافة البنود القابلة للتغيير األخرى التي بقيت ثابتة، على  إن

. إن التغير 2019ديسمبر  31ربح الشركة لسنة واحدة وذلك على أساس الموجودات المالية بسعر متغير والمحتفظ بها كما في 
ة ذات سعر متغير  30االفتراضي بمقدار  لية بعمول نقطة أساس في المتوسط المرجح ألسعار العموالت على أرصدة الموجودات الما

ألف لاير سعودي( في  449: 2019ألف لاير سعودي ) 228سيؤثر على دخل العمولة بمبلغ  2020ديسمبر  31والمحتفظ بها كما في 
  السنة.

 
ودائع مرابحة وصكوك. إن ودائع المرابحة قصيرة األجل بطبيعتها والتي تستحق خالل  تتكون استثمارات الشركة التي تحمل عمولة من

 .4سنة ويتم اإلفصاح عن استحقاق محفظة الصكوك في اإليضاح رقم 
 

 :2019و 2020ديسمبر  31فيما يلي استثمارات الشركة المحملة وغير المحملة بعموالت، وتواريخ استحقاقها كما في 
 

 
 المجموع غير محملة بعمولة أكثر من سنة واحدة أقل من سنة واحدة الرياالت السعوديةالمبالغ بآالف 

  عمليات التأمين
2020 25,037 9,888 - 34,925 
2019 25,072 9,844 - 34,916 

     
     عمليات المساهمين

2020 171,370 115,878 - 287,248 
2019 170,676 136,528 - 307,204 
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 مخاطر السوق وإدارة الموجودات والمطلوبات )تتمة( ج(
   

 مخاطر األسعار األخرى
 

ات في مخاطر األسعار األخرى هي المخاطر المتعلقة بالتقلب في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب التغير
ة أسعار السوق )بخالف تلك الناشئة عن  ا أد مخاطر أسعار العموالت أو مخاطر العملة(، سواء كانت هذه التغيرات نتيجة عوامل خاصة ب

 مالية معينة أو بالجهة المصدرة لها أو عوامل لها أثر على جميع األدوات المالية المتداولة في السوق.
 

لعدم مليون لاير سعودي(، و 660: 2019مليون لاير سعودي ) 617تبلغ استثمارات الشركة  هي معرضة لمخاطر أسعار السوق نتيجة 
التأكد من القيمة المستقبلية لألوراق المالية المستثمر فيها. تقوم الشركة بالحد من طبيعة مخاطر السوق هذه وذلك بتنويع محفظتها 

 االستثمارية والمتابعة الجادة للتطورات في السوق.
 

  أسعار السوق لالستثمارات على ربح الشركة: ٪ في10 -فيما يلي أثر التغير االفتراضي بنسبة +/
 

   

   
 

 تغير في القيمة العادلة
 بآالف الرياالت السعودية

التأثير على ربح الشركة بآالف الرياالت 
 السعودية

 +/- 1,311 +/- 61,545 2020ديسمبر  31

65,971 -+/  2019ديسمبر  31   /+- 1,959  
 

لضرورة 2019و 2020ديسمبر  31حفظة كما في يستند تحليل الحساسية أعاله على وضع الم . وبالتالي فإن تحليل الحساسية ال يعبر با
 عن أثر التغيرات المستقبلية في قيمة االستثمارات المملوكة من قبل الشركة على موجوداتها.

 
  مخاطر االئتمان د(

 
لخسارة مخاطر االئتمان هي المخاطر المتعلقة بعدم قدرة طرف ما في أداة مالية على ا لوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر 

القي مة مالية. بالنسبة لكافة فئات األدوات المالية المحتفظ بها لدى الشركة، يمثل الحد األقصى لمخاطر االئتمان التي تتعرض لها الشركة 
 الدفترية المفصح عنها في قائمة المركز المالي.

 
 إلجراءات الموضوعة لتقليل مخاطر االئتمان التي تتعرض لها الشركة:فيما يلي بياناً بالسياسات وا

 
  .لتقليل تعرضها للخسائر الكبيرة الناجمة عن إفالس شركات إعادة التأمين، تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي لشركات إعادة التأمين

أنها ذات مستوى مقبول، من حيث الضمان، بما  وكشرط مسبق، يجب أن يكون األطراف التي يتم إعادة التأمين لديها مصنفة على
 يؤيد متانة وضعهم المالي.

 .تقوم الشركة بمراقبة الذمم المدينة بموجب عقود التأمين وإعادة التأمين بصورة مستمرة لتقليل تعرضها لمخاطر الديون المعدومة 
 ة  تقوم الشركة بالحد من المخاطر المتعلقة بالوكالء والوسطاء وذلك بوضع حدود لمدين ا الذمم  ائتمان لكل وكيل ووسيط، ومراقبة 

 القائمة.
  باألخذ بعين االعتبار طبيعة االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق فإنه يوجد مخاطر ائتمان ضئيلة. يودع النقد وما يماثله

ها النقد وما يماثله مصنفة على أنها ذات لدى بنوك محلية معتمدة من اإلدارة. وكشرط مسبق، يجب أن تكون البنوك التي يودع لدي
 مستوى ضمان مقبول، بما يؤيد متانة وضعها المالي.
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 )د( مخاطر االئتمان )تتمة(

 
  يبين الجدول التالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة لعناصر قائمة المركز المالي ذات العالقة:

 
 2020 

 بآالف الرياالت السعودية
 عمليات  

 التكافل
 عمليات 
ينالمساهم  

   
 - 45,260 مساهمات وذمم إعادة تكافل مدينة، صافي
 - 73,994 حصة معيدي التكافل من المطالبات القائمة

 56,243 11,972 نقد وما يماثله
 95,308 25,037 ودائع قصيرة األجل

 136,451 9,888 ى تاريخ االستحقاقموجودات مالية محتفظ بها حت
 34,000 - وديعة نظامية

 - 552 ذمم مدينة أخرى
 ───────── ─────── 
 166,703 322,002 
 
 

════════ ════════ 

 
 

2019 
 بآالف الرياالت السعودية

 عمليات  
 التكافل

 عمليات 
 المساهمين

   
 - 26,406 مساهمات وذمم إعادة تكافل مدينة، صافي
 - 47,644 حصة معيدي التكافل من المطالبات القائمة

 106,251 40,735 نقد وما يماثله
 66,277 - ودائع قصيرة األجل

 136,529 9,843 موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
 34,000 -  وديعة نظامية

 - 220 ذمم مدينة أخرى
 ───────── ─────── 
 124,848 343,057 
 ════════ ═══════ 

 
 تركيز مخاطر االئتمان

 
لي  تتركز مخاطر االئتمان عندما تؤثر التغيرات في العوامل االقتصادية أو الصناعية على مجموعة من األطراف المقابلة التي يعتبر إجما

كة بتنفيذ جميع أنشطة االكتتاب تعرضها لمخاطر االئتمان جوهرياً بالنسبة إلجمالي مخاطر االئتمان التي تتعرض لها الشركة. وتقوم الشر
أطراف  في المملكة العربية السعودية. تقوم الشركة بتنويع محفظة األدوات المالية الخاصة بها على نحو جوهري، وإبرام معامالت مع 

  مقابلة جديرة باالئتمان، وبالتالي فإنها تعمل على التخفيف من التركزات الهامة لمخاطر االئتمان.
 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 الرياالت السعودية المبلغ بآالف
استثماريةدرجة   ستثماريةدرجة غير ا   غير مصنفة 

- 146,372 146,339 موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق   -  -   -  
- 3,135 806 مساهمات وذمم إعادة تكافل مدينة، صافي   -  44,454 23,271 

- 146,986 68,215 نقد وما يماثله  -  -  -  
- حصة معيدي التكافل من المطالبات القائمة  -  -  -  73,994 47,644 

- 34,000 34,000 وديعة نظامية  -  -  -  
- ذمم مدينة أخرى   -  -  -  552 220 

- 66,277 120,345 ودائع قصيرة األجل  -  -  -  
 369,705 396,770 -  -    119,000 71,135 
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 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(
 لمالية )تتمة(إيضاحات حول القوائم ا

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 63صفحة 

 
 إدارة المخاطر )تتمة( 26
 

  مخاطر السيولة هـ(
 

أ يضاً تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها الشركة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة باألدوات المالية. وفيما يتعلق بالكوارث، هناك 
 متوقعة.مخاطر سيولة تتعلق بالفروقات الزمنية بين إجمالي التدفقات النقدية الصادرة وعمليات استرداد إعادة التأمين ال

 
 فيما يلي بيان بالسياسات واإلجراءات الموضوعة للتخفيف من مخاطر السيولة التي تتعرض لها الشركة:

 
  تنص سياسة السيولة الخاصة بالشركة على أن يتم تقييم وتحديد أسباب مخاطر السيولة التي تتعرض لها الشركة. يتم مراقبة مدى

لتأكد من االلتزام بهذه السياسة، ويتم إبالغ لجنة  ل ظام  انت المخاطر بالمخالفات والمخاطر التي يتم التعرض لها. يتم مراقبة السياسة ب
 صلتها بذلك، كما يتم مراقبة التغيرات في بيئة المخاطر.

 
  وفر وذلك لضمان ت الموجودات  ق  وضع إرشادات بشأن توزيع الموجودات، وهياكل الحدود الخاصة بالمحفظة، ومحافظ استحقا

 كافية للوفاء بالتزامات التأمين.األموال ال
 
  ه لتي تندرج ضمن هذ ا وضع خطط تمويل طارئة تبين الحد األدنى من األموال الالزمة للوفاء بالحاالت الطارئة وتبيان األحداث 

 الخطط.
 
 المطالبات وذلك  تتضمن عقود إعادة التكافل فائض الخسارة المتعلقة بالكوارث نصوصاً تسمح بالسحب الفوري لألموال من أجل سداد

 في حالة زيادة الحوادث عن حجم معين.
 

 جداول االستحقاق
لتعاقدية  ا يلخص الجدول أدناه تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات للشركة )إلدارة مخاطر السيولة( وذلك على أساس االلتزامات 

أساس المتوقعة المتبقية. بالنسبة لمطلوبات عقود التأمين، وموجودات إعادة التأ مين، ومحفظة االستحقاق، تحدد تواريخ االستحقاق على 
وحدات تعتبر  طة ب المرتب التوقيت الزمني المقدر لصافي التدفقات النقدية الصادرة من مطلوبات التأمين التي تم إثباتها. إن المطلوبات 

إخطار مستحقة الدفع أو قابلة للتحويل عند الطلب، وتدرج في عمود "لغاية سنة واحدة" من هذ ا التحليل. يتم اعتبار التسديدات بموجب 
 وكأن اإلخطار قد تم تقديمه فوراً.

 
 ---------------------------- 2020 ---------------------------  
 عمليات المساهمين عمليات التكافل 

 

 حتى
 سنة واحدة

بآالف الرياالت 
 السعودية

أكثر من سنة 
 واحدة

بآالف الرياالت 
 السعودية

 
 المجموع

بآالف الرياالت 
 السعودية

 حتى
 سنة واحدة

بآالف الرياالت 
 السعودية

أكثر من سنة 
 واحدة

بآالف الرياالت 
 السعودية

 
 المجموع

بآالف الرياالت 
 السعودية

       الموجودات

 6,985 - 6,985 406,636 - 406,636 موجودات مالية متاحة للبيع
 136,451 136,451 - 9,888 9,888 - خ االستحقاقموجودات مالية محتفظ بها حتى تاري

 - - - 45,260 - 45,260 مساهمات وذمم إعادة تكافل مدينة، صافي
 - - - 73,994 - 73,994 حصة معيدي التكافل من المطالبات القائمة

 56,243 - 56,243 11,972 - 11,972 نقد وما يماثله
 95,308 - 95,308 25,037 - 25,037 ودائع قصيرة األجل

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

  
       المطلوبات

 - - - 406,636 - 406,636  احتياطي أنشطة تكافل
 - - - 93,011 - 93,011 إجمالي المطالبات القائمة

 - - - 25,014 - 25,014 صدة معيدي التكافل الدائنةأر
 3,560 - 3,560 45,875 - 45,875 مستحقات ومطلوبات أخرى

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 570,536 - 570,536 3,560 - 3,560 
 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 
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 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(
 لمالية )تتمة(إيضاحات حول القوائم ا

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 64صفحة 

   
 إدارة المخاطر )تتمة( 26

 
 السيولة )تتمة( مخاطر هـ(

 ---------------------------- 2019 ---------------------------  
 عمليات المساهمين عمليات التكافل 

 

 حتى
 سنة واحدة

بآالف الرياالت 
 السعودية

أكثر من سنة 
 واحدة

بآالف الرياالت 
 السعودية

 
 المجموع

بآالف الرياالت 
 السعودية

 حتى
 سنة واحدة

 بآالف الرياالت
 السعودية

أكثر من سنة 
 واحدة

بآالف الرياالت 
 السعودية

 
 المجموع

بآالف الرياالت 
 السعودية

       الموجودات

 7,035       - 7,035 376,834       - 376,834 موجودات مالية متاحة للبيع

 136,529 136,529  9,843 9,843       - موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
       -       -       - 26,406       - 26,406 مساهمات وذمم إعادة تكافل مدينة، صافي
       -       -       - 47,644       - 47,644 حصة معيدي التكافل من المطالبات القائمة

 106,251       - 106,251 40,735       - 40,735 نقد وما يماثله
 66,277       - 66,277 -       - - ودائع قصيرة األجل

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 491,619 9,843 501,462 179,563 136,529 316,092 
 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 

  
       المطلوبات

       -       -       - 376,834       - 376,834  احتياطي أنشطة تكافل
       -       -       - 62,290       - 62,290 المطالبات القائمةإجمالي 

       -       -       - 15,864       - 15,864 أرصدة معيدي التكافل الدائنة
 2,648       - 2,648 40,634       - 40,634 مستحقات ومطلوبات أخرى

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 495,622 -       495,622 2,648 -       2,648 
 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 

 
 المخاطر التشغيلية و(

 

قنية تتمثل المخاطر التشغيلية في مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناجمة عن مجموعة متنوعة من القضايا المرتبطة بالعمليات والت
مليات الشركة سواًء داخل الشركة أو خارجها عند مقدمي الخدمات للشركة، وكذلك من عوامل خارجية أخرى غير والبنية التحتية الداعمة لع

لوك مخاطر االئتمان، ومخاطر السوق والسيولة مثل تلك التي تنشأ من المتطلبات النظامية والتنظيمية ومعايير المحاسبة المتعارف عليها من س
   التشغيلية من جميع أنشطة الشركة. إدارة االستثمار. تنشأ المخاطر

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

  أهدافها االستثمارية من تحقيق عوائد للمستثمرين.
 

ابة على المخاطر التشغيلية على عاتق مجلس اإلدارة. هذه المسؤولية تشمل الرقابة في المجاالت تقع المسؤولية األساسية لتطوير وتنفيذ الرق
   التالية:
 متطلبات الفصل المالئم للمهام بين مختلف الوظائف واألدوار والمسؤوليات. -
 المتطلبات الالزمة لتحقيق التسوية ورصد المعامالت. -
 األخرى.االمتثال للمتطلبات النظامية والتنظيمية  -
 توثيق عناصر الرقابة واإلجراءات. -
  متطلبات للتقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تواجهها، ومدى كفاية الرقابة واإلجراءات لمواجهة المخاطر التي تم تحديدها. -
  المعايير األخالقية ومعايير العمل. -

 

  لخبرة، وتشجع التواصل الفعال المتعلقة بإدارة المخاطر التشغيلية.تضمن اإلدارة العليا أن لدى موظفي الشركة ما يكفي من التدريب وا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 328

 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(
 لمالية )تتمة(إيضاحات حول القوائم ا

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 65صفحة 

 
 إدارة المخاطر )تتمة( 26

 
 إدارة رأس المال ز(

 
 توضع األهداف من قبل الشركة للحفاظ على رأس مال قوي وذلك لدعم أهداف الشركة تسعى الفائدة للمساهمين.

 
ضمان قدرتها على االستمرار كمنشأة مستمرة وااللتزام بمتطلبات رأس المال الصادرة عن الجهات التنظيمية تقوم الشركة بإدارة رأسمالها ل

بخصوص متطلبات السوق الذي تعمل فيه، وزيادة عوائد المساهمين من خالل االستخدام األمثل لرصيد الديون وحقوق الملكية. يتكون هيكل 
  ة إلى المساهمين والتي تشتمل على رأس المال المدفوع واالحتياطيات والخسائر المتراكمة.رأس مال الشركة من حقوق الملكية العائد

 
( من الالئحة التنفيذية لنظام التأمين التي تبين هامش المالءة المطلوب، يجب على الشركة 66في المادة ) ساماوفقاً للتوجيهات التي وضعتها 

 على من الطرق الثالث التالية التي نصت عليها الالئحة التنفيذية لنظام التأمين:االحتفاظ بهامش المالءة المطلوب باعتماد األ
 

 مليون لاير سعودي 100الحد األدنى لمتطلبات رأس المال  •
 هامش المالءة لألقساط •
 هامش المالءة للمطالبات •

 

ديسمبر  31. يتكون هيكل رأس مال الشركة كما في تلتزم الشركة بجميع متطلبات رأس المال المفروضة من الخارج مع هامش مالءة سليمة
مليون لاير سعودي وخسائر متراكمة بمبلغ  14.8مليون لاير سعودي واحتياطيات نظامية بمبلغ  340من رأس مال مدفوع بمبلغ  2020

مليون لاير  14.8مية بمبلغ مليون لاير سعودي واحتياطيات نظا 340: رأس مال مدفوع بمبلغ 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 64.57
 مليون لاير سعودي في قائمة المركز المالي. 33.26سعودي وخسائر متراكمة بمبلغ 

 
  وبرأي مجلس اإلدارة، التزمت الشركة بالكامل لمتطلبات رأس المال المفروضة من الخارج خالل الفترة المالية المذكورة.

    
 الموافقة على القوائم المالية 27
 

 .2021مارس  15الموافق ، هـ 1442شعبان  2وائم المالية من قِبل مجلس اإلدارة بتاريخ اعتمدت الق
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ملحق 2: القوائم المالية االفتراضية لشركة والء للتأمين للسنة المالية المنتهية  11-2
بتاريخ 31 ديسمبر 2020م لغرض صفقة االندماج.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شركة والء للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 المعلومات المالية التصورية 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 وتقرير تأكيد المحاسب القانوني المستقل 
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 التعاوني شركة والء للتأمين 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 المعلومات المالية التصورية 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

    
    

 صفحة    المحتويات  
    

 1 - 2 المحاسب القانوني المستقل عن تجميع المعلومات المالية التصورية المضمنة في نشرة االكتتاب تأكيدتقرير 
    

 3 - 4  المالي التصورية قائمة المركز 
    

 5 - 6  التصورية الدخلقائمة 
    

 7  التصورية قائمة الدخل الشامل 
    

 8 - 15 إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية 
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  شركة والء للتأمين التعاوني 
  )شركة مساهمة سعودية(

  التصورية )غير المراجعة( قائمة المركز المالي 
   2020ديسمبر  31كما في 

 )بآالف الرياالت السعودية(  
 ( 3)إيضاح  

  الموجودات 
  769,094 النقد وما في حكمه 
  337,619 ودائع قصيرة االجل 

  378,280 بالصافي –أقساط تأمين وذمم معيدي التأمين مدينة  
  389,017 المكتسبة حصة معيدي التأمين من األقساط غير 

  209,648 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 
  84,937 حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها 

  138,959 حصة معيدي التأمين من االحتياطيات الحسابية
  29,302 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة 

 1,075,750 االستثمارات  
  117,728 مستحق من عمليات التأمين

  94,005 مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 
  50,000 ودائع طويلة االجل

 81,928  الشهرة 
  14,248 ممتلكات ومعدات، بالصافي

  36,749 موجودات غير ملموسة
  85,058 وديعة نظامية

  14,726 إيرادات وديعة نظامية مستحقة 
  3,882  إيرادات عمولة مستحقة 

 3,910,930  مجموع الموجودات 
  

  مطلوبات
  34,794   مطالبات مستحقة الدفع لحملة وثائق التأمين 

  201,625  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 
  257,828  مستحقة الدفع أرصدة معيدي التأمين 

  824,247  غير مكتسبةتأمين أقساط 
  25,194  عموالت معيدي التأمين غير مكتسبة 

  290,126  مطالبات تحت التسوية 
  207,360  المطالبات المتكبدة غير مبلغ عنها  

  138,959  ةالحسابي  اتإجمالي االحتياطي 
  117,728  إلى عمليات المساهمين ستحقم

  28,040  تعويض نهاية الخدمة 
  33,855  الدخل الزكاة وضريبة 

  14,726  لى ساما إ مستحقة  ةإيرادات عمولعائد 
 16,367  فائض متراكم مستحق الدفع

 8,836  الساريةمخاطر الاحتياطي 
 7,607  احتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات 

 406,636  تكافل أنشطة  احتياطي 
 26,010 احتياطي اقساط تأمين اضافية

 8,642  ات فنية أخرى احتياطي
 2,648,580 مجموع المطلوبات

 
 

 تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية التصورية. 
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- 4 - 

  شركة والء للتأمين التعاوني 
  ) مساهمة سعودية شركة (

  قائمة المركز المالي التصورية )غير المراجعة( )تتمة( 
   2020ديسمبر  31كما في 

 الرياالت السعودية( )بآالف  
 ( 3)إيضاح  
  

  حقوق الملكية 
  850,583  رأس المال 

  246,207  علوة إصدار 
  63,327  احتياطي نظامي 

  81,304  أرباح مبقاة 
  21,989  احتياطي القيمة العادلة على االستثمارات المتاحة للبيع

 (1,060)  التأمين احتياطي إعادة قياس المنافع المحددة لعمليات 
 1,262,350 مجموع حقوق الملكية 

  
 3,910,930 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية التصورية. 
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  شركة والء للتأمين التعاوني 
  سعودية( )شركة مساهمة  

  قائمة الدخل التصورية )غير المراجعة( 
   2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )بآالف الرياالت السعودية(  
 ( 3)إيضاح  

  اإليرادات 
 1,674,384 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

  أقساط إعادة تأمين المسندة 
 (25,799)  ة محلي  -
 (673,732) ةأجنبي  -

  16,796 خطط التكافل   حامليتكاليف 

  991,649  
 (14,722)  مصاريف فائض الخسارة  

  976,927  صافي أقساط التأمين المكتتبة 
 (128,434) التغيرات في أقساط غير مكتسبة 

  71,112 التغيرات في حصة معيدي التأمين من أقساط غير مكتسبة 
  919,605  صافي أقساط التأمين المكتسبة 

  46,399 عموالت إعادة تأمين
  13,408 إيرادات اكتتاب أخرى 

  979,412  اإليرادات  إجمالي 
  

  تكاليف ومصاريف اإلكتتاب  
  638,512  إجمالي المطالبات المدفوعة 

  83,647 الوثائق واستحقاقات تصفيات
  34,580 بالمطالباتمتعلقة مصاريف متكبدة  

 (104,190) من المطالبات المدفوعة  التأمينحصة معيدي 
  652,549  المدفوعة والمنافع األخرى صافي المطالبات 

  94,889 التغيرات في مطالبات تحت التسوية 
 (56,104)  التغيرات في حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية 

 (39,059)  التغيرات في مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها  
 (14,300)  غير مبلغ عنها من مطالبات متكبدة التأمين  إعادةالتغيرات في حصة مطالبات 

  637,975  المتكبدة والمنافع األخرى  صافي المطالبات 
  

  21,040 ضافية  تأمين إ أقساط اتاحتياطي 
 (22,467)  احتياطيات فنية أخرى 

  63,092 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين
  16,378 احتياطي انشطة تكافل  التغيرات في

  1,137  تغيرات في احتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات 
  2,947  تغيرات في احتياطي المخاطر السارية

  32,365 مصاريف اكتتاب أخرى 
  752,467  اإلكتتاب  مجموع تكاليف ومصاريف

    226,945  صافي دخل االكتتاب 
 

 تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية التصورية.
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     شركة والء للتأمين التعاوني 
     )شركة مساهمة سعودية( 

     قائمة الدخل التصورية )غير المراجعة( )تتمة( 
         2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )بآالف الرياالت السعودية(     
 ( 3)إيضاح     
     

 226,945    صافي دخل االكتتاب )تتمة( 
     

       أخرى تشغيلية إيرادات   /  )فمصاري (
 (9,021)    مشكوك في تحصيلها  عكس ذمم مدينة( / مخصص)

 (190,718)    مصاريف عمومية وإدارية 
  1,425     عمولة من اإلستثمارات   ايرادات
  12,535     دائع من الو ايرادات  
  9,303     صكوك من الايرادات  

  3,244     محققة من استثمارات  توزيعات أرباح  
 (173,232)     األخرى  ات التشغيليةف و مجموع المصر 

     

 53,713    الفائض اسناد و  الدخل الزكاة وضريبة  قبل  صافي الدخل للسنة
     

 (25,144)     الزكاة
 (1,122)     ضريبة الدخل 

  27,447     اجمالي الدخل للسنة 
     

 (7,626)     عائد إلى عمليات التأمين الفائض ال صافي
  19,821     صافي الدخل العائد إلى المساهمين 

     
     

          ربحية السهم 
      0.24    والمخفض   األساسي ربحية السهم

 83,118    ( باآلالف)  عاديةالمتوسط المرجح لعدد األسهم ال 
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  شركة والء للتأمين التعاوني 
  )شركة مساهمة سعودية( 

  التصورية )غير المراجعة(  الدخل الشاملقائمة 
   2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )بآالف الرياالت السعودية(  
 ( 3)إيضاح  
  

   27,447 صافي الدخل للسنة 
  الدخل الشامل اآلخر 

  البنود التي لن ُيعاد تصنيفها إلى قائمة الدخل في السنوات الالحقة 
 (39) إللتزام المنافع المحددة  االكتوارية  الخسائر

  ُيعاد تصنيفها إلى قائمة الدخل في السنوات الالحقة تم / قد البنود التي قد 
  استثمارات المتاحة للبيع 

 3,789 صافي التغير في القيمة العادلة  -
 500 صافي المبالغ المحولة إلى قائمة الدخل  -

 31,697 للسنة  لمجموع الدخل الشام 
  

 (7,982) صافي الدخل الشامل العائد إلى عمليات التأمين 
 23,715 العائد إلى المساهمين  للسنة  الدخل الشامل صافي 
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 شركة والء للتأمين التعاوني 
 مساهمة سعودية( )شركة 

 إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية 
  2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 معلومات عن الشركات  .1
 شركة والء للتأمين التعاوني 

هـ  1428جمادى اآلخر    19شركة والء للتأمين التعاوني )"الشركة" أو "والء " أو "المستحوذ"( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في  
، الظهران،  4513ان عنوان الشركة المسجل هو ص. ب  .  2051034982م( بموجب السجل التجاري رقم  2007يوليو    4)الموافق  

 سعودية.الخبر الجنوبية، المملكة العربية ال
يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في القيام بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه األعمال بما في ذلك إعادة التأمين وأنشطة  

دسي  للشركة في التأمين الطبي وتأمين المركبات والتأمين البحري وتأمين الحريق والتأمين الهن   الوكاالت. تتمثل قطاعات األعمال الرئيسية
 وتأمين الطاقة وتأمين الطيران والتأمينات العامة األخرى. 

  11.8مليون ريال سعودي وذلك من خلل إصدار    646.4مليون ريال سعودي الى    528رأس مال الشركة من    تم زيادةخلل العام  
 .العربي الوطني للتأمين التعاونيشركة متليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك على  حواذ ت مليون سهم جديد للس

 

 ركة ساب تكافل ش
"( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري  اعليه  شركة ساب تكافل )"ساب" أو "المستحوذ

  مالي السعودي "تداول". ساب مسجلة بالسوق ال (. 2007يونيو    6هـ )الموافق    1428  ىولجمادى اال   20بتاريخ    1010234032رقم  
 ، المملكة العربية السعودية.  11413، الرياض  9086عنوان المكتب المسجل لساب هو ص.ب 

. تشمل خطوط أعمالها الرئيسية األسرة الفردية  العلقةاألنشطة ذات    كافةعمليات التكافل و مزاولة  تتمثل األنشطة الرئيسية لساب في  
. يعمل ساب فقط في المملكة  ةعامال تكافل  وخدمات المجموعة(  -األفراد( ، المجموعة العائلية )الحماية واالدخار  -)الحماية واالدخار 
 العربية السعودية. 

رياالت سعودية لكل    10مليون سهم بقيمة   34يتكون من    2020ديسمبر   31مليون ريال سعودي كما في   340  سابيبلغ رأس مال  
 سهم. 

 

 ساب  االندماج المحتمل بين والء و 
لتقييم االندماج المحتمل  تفاهم"(  الملزمة )"مذكرة  ( ، وقعت والء وساب مذكرة تفاهم غير  2021يوليو    14هـ ) 1442ذو الحجة    4في  
 . أسهم عملية مبادلة ضمنت ت  الشركتينبين 

توقيع مذكرة  تاريخ  تنتهي مذكرة التفاهم بتوقيع اتفاقية االندماج أو عند انقضاء فترة الحصرية المحددة في مذكرة التفاهم التي تبدأ من  
في  كما    2022فبراير    24حتى  الحقًا  تم تمديده    حيث،    سبقمذكرة التفاهم أيهما أ   وقيعيومًا على تاريخ ت   180انقضاء  وحتى  التفاهم  

. لألطراف الحق في إنهاء مذكرة التفاهم قبل فترة الحصرية بناًء على اتفاق متبادل  2022يناير    9  بتاريخمذكرة التفاهم    المذكرة اإللحاقية
  2022فبراير    24في   اتفاقية اندماج ملزمة )"اتفاقية االندماج"( مع ساب  والء عن توقيع   ت ، أعلن   2022فبراير    27في    بين الطرفين.

عادي لمساهمي  سهم    20,418,619تبادل أسهم، حيث ستصدر والء    عمليةوالتي اتفقت بموجبها الشركتان على االندماج من خلل  
 . ساب المؤهلين

 

 أساس إعداد وعرض المعلومات المالية التصورية  .2
وقائمة الدخل الشامل    دخل ثيرات على قائمة المركز المالي وقائمة الأيضاحات المرفقة الت إلتوضح هذه المعلومات المالية التصورية وا

في حين،    .2020يناير    1كما لو كانت قد حدثت في    والءمن قبل    ("ندماجال"ا )  سابالمحتملة على    االندماجخر الناتجة عن عملية  آلا
، وهو تاريخ توقيع  2022فبراير    24بتاريخ  ولغايات احتساب قيمة العوض مقابل االستحواذ، على اساس سعر اإلغلق لسهم والء  

 اتفاقية االندماج. 
)يشار إليهما مًعا باسم    2020  ديسمبر   31كما في    ساب و   والءتستند المعلومات المالية التصورية إلى القوائم المالية التاريخية المراجعة ل

 .االندماجكما تم تعديلها لعكس أثر  ( "مندمجكيان "
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 للتأمين التعاوني شركة والء  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية )تتمة( 
  2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )تتمة(  أساس إعداد وعرض المعلومات المالية التصورية  .2
أسهم    مبادلةعملية  ريال سعودي من قبل والء لمساهمي ساب، في    10سهم بقيمة    20،418،619عن طريق إصدار    الندماجيتم ا

 (.3)إيضاح  سهم في ساب لكل سهم في والء  0.60054761764706 معدلب 
رياالت سعودية   10مليون سهم بقيمة   85مليون ريال سعودي يتكون من  850.56بعد االندماج ، سيكون رأس مال الشركة المندمجة 

 لكل سهم. 
يستند عرض المعلومات المالية التصورية للكيان المندمج على افتراضات تصورية معينة وتم إعدادها ألغراض التوضيح فقط، وبسبب  
 طبيعتها، فإن قائمة المركز المالي التصورية وقائمة الدخل التصورية تعالجان حالة افتراضية ولذلك، ال تمثلن وال تعطيان صورة حقيقية 

ز المالي واألداء المالي عند إتمام صفقة االندماج. علوة على ذلك، فإن المعلومات المالية التصورية ال تكون ذات معنى إال  للمرك
في   المنتهية  المالية  للسنة  لشركة والء وساب  التاريخية  المالية  القوائم  مع  المالية  2020ديسمبر    31باالقتران  المعلومات  تأخذ  . ال 

 بار التأثير اإليجابي للتعاضد المتوقع نتيجة عملية االندماج أو التكاليف المتكبدة لتحقيق االندماج. التصورية في االعت 
تم إعداد المعلومات المالية التصورية وعرضها على أساس السياسات المحاسبية لشركة والء كما هو موضح في قوائمها المالية المراجعة  

السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل شركة والء كما هو موضح في قوائمها المالية  . إن  2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في  
 ال تختلف بشكل جوهري عن تلك المستخدمة من قبل ساب.  2020ديسمبر   31المراجعة للسنة المنتهية في 

 : سابو تم إجراء تعديلت العرض التالية لضمان اتساق العرض لقائمة المركز المالي ما بين شركة والء  
٪ من رأس المال، فإن الهيكل الجديد سيؤدي إلى تغير في الوديعة  10حيث أن شركة والء ملزمة باالحتفاظ بوديعة نظامية ال تقل عن  (أ

ة  شركالنظامية. وعليه، تم احتساب الوديعة النظامية الجديدة بناء على رأس المال الناتج بعد االندماج بما يتوافق مع المتطلبات النظامية ل 
 . مليون ريـال سعودي كتعديل تصوري بتحويل المبلغ إلى النقد وما في حكمه بعد اتمام صفقة االندماج 13,58والء. تم احتساب مبلغ 

 . متوافقةالمندمجة بطريقة   ةشركلتتوافق مع عرض ال شركاتتم إجراء بعض عمليات إعادة التصنيف لحسابات ال  ( ب
مليون ريال    4,646مليون ريال سعودي إلى    528رأس مال شركة والء من    تم زيادة ،  2020  سنةخلل    1في اإليضاح    ورد كما   ( ج

شركة متليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني  مليون سهم جديد للستحواذ على    11,8سعودي من خلل إصدار  
مليون سهم. لغرض تجميع    62.699  بلغ  2020ديسمبر    31كما في    ة لعدد األسهم القائم  مما نتج عنه متوسط مرجح   للتأمين التعاوني

سهم كما    20,418,619 يتم احتساب عدد األسهم التي ستصدرها شركة والء لمساهمي ساب والبالغةسية ،  تصوير المالية ال  القوائمهذه  
  : كما يلي والءفي  القائمة  لمتوسط المرجح لعدد أسهما وقد تم احتساب . 2020يناير  1لو كانت قد صدرت في 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 62,699 مع ساب   اإلندماجالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة في والء قبل 

 20,419 أ( -3عدد األسهم التي ستصدرها والء )إيضاح 
 83,118 مع ساب   اإلندماج بعدالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة في والء  
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 شركة والء للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية )تتمة( 
  2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 تعديالت تصورية  .3
 تعتمد التعديلت التصورية على تقديرات أولية وافتراضات قابلة للتغيير. 
 فيما يلي التعديلت التصورية المضمنة في المعلومات المالية التصورية: 

 لتسجيل إصدار أسهم شركة والء للتأمين إلى مساهمي شركة ساب:  (أ
على أساس معامل مبادلة األسهم بمعدل    اإلندماجوالصادرة مقابل    ألغراض المعلومات المالية التصورية، تم احتساب عدد األسهم الجديدة

 سهم في ساب لكل سهم في والء كما هو موضح أدناه:  0.60054761764706
 34,000,000 ساب العدد القائم ألسهم 

    0.60054761764706 ( د 3 معامل المبادلة )إيضاح
 20,418,619 عدد األسهم التي ستصدر في والء 

  
 بالرياالت السعودية(  (

 ريال سعودي للسهم(  10القيمة األسمية لألسهم المصدرة من قبل والء لمساهمي ساب )
204,186,190 

   646,397,060 رأس المال القائم لوالء  
 850,583,250 مجموع رأس المال والء بعد االندماج 

 

 لتسجيل علوة إصدار ألسهم والء عند االندماج:  ( ب
يتم احتساب عوض الشراء على اساس سعر اغلق والء في اليوم السابق للتوقيع على االتفاقية شراء السهم، أي سعر االغلق في  

. يعتمد مقابل الشراء على  )تداول(  السوق المالية السعوديةريال سعودي لكل سهم في    17حيث كان سعر االغلق    2022فبراير    24
  السعر اإلرشادي للسهم. 

 لرياالت السعودية( با  (
 347,116,523 ريـال سعودي للسهم(  17سهم بقيمة   20,418,619إجمالي العوض )

   ( 204,186,190) ساب مساهمي القيمة األسمية لألسهم المصدرة من والء إلى : يطرح
 142,930,333 صدار اإل عالوة 

 

 : 2020ديسمبر   31أصول ساب كما في لتسجيل الشهرة التي تمثل الزيادة في مجموع العوض على صافي  ( ج
  

 بالرياالت السعودية(  (
 289,603,333 ( 1)ج 2020ديسمبر   31صافي أصول ساب كما في 

   347,116,523 ( 2يطرح: إجمالي العوض المدفوع مقابل حقوق مساهمي ساب )ج
 57,513,190 ( 1ج-2الشهرة )ج

 

  االندماج:  التفاقيةلتسجيل معامل المبادلة وفقًا   ( د
 ساب   والء 

الملكية    مجموع في  العائدة  حقوق  كما  )بآالف    2021سبتمبر    30للمساهمين 
 300,106  869,538 ( ةغير مدقق - ةالسعودي  تالرياال

 (22,711)  8,618 التعديلت المتفق عليها
غير   -   ةالسعودي   ت)بآالف الرياالمساهمين  لل العائدة  حقوق الملكية المعدلة    مجموع

 277,395  878,156 ( 1د)  (ةمدقق
 34,000,000  64,639,706 ( 2دعدد األسهم القائمة )سهم( ) 

 8,16  13,59 د( 2د / 1القيمة الدفترية المعدلة لكل سهم )ريال سعودي( )
 0.60054761764706   (3د سهم عادي في ساب( )  لكلمعدل المبادلة )عدد الحصة العادية في والء 
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 شركة والء للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية )تتمة( 

  2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 . تعديالت تصورية )تتمة( 3
 قائمة المركز المالي التصورية )غير مراجعة( ( هـ

          
          

  إيضاح  

 والء 
 )المستحوذ( 
  (مراجعة)

 ساب 
)المستحوذ  

 عليه( 
   (مراجعة)

  تعديالت
  تصورية 

 التصورية 
 ( غير مراجعة )

 )بآالف الرياالت السعودية(    
          الموجودات 

 769,094  13,582  68,215  687,297  أ 2 النقد وما في حكمه 
 337,619  -  120,345  217,274   ودائع قصيرة االجل 

 378,280  -  45,260  333,020   بالصافي –أقساط تأمين وذمم معيدي التأمين مدينة  
 389,017  -  25,527  363,490   حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة 

 209,648  -  46,757  162,891   حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 
المطالبات المتكبدة غير حصة معيدي التأمين من 

 84,937  -  27,237  57,700   المبلغ عنها 
 138,959  -  -  138,959   حصة معيدي التأمين من االحتياطيات الحسابية

 29,302  -  3,947  25,355   تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة 
 1,075,750  -  559,960  515,790   االستثمارات  
 117,728  -  31,656  86,072   عمليات التأمينمستحق من 

 94,005  -  3,762  90,243   مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى 
 50,000  -  -  50,000   ودائع طويلة االجل

 81,928  57,513  -  24,415  ج  3 الشهرة 
 14,248  -  8  14,240   ممتلكات ومعدات، بالصافي

 36,749  -  2,029  34,720   ملموسةموجودات غير 
 85,058  (13,582)  34,000  64,640  د  2 وديعة نظامية

 14,726  -  4,612  10,114   إيرادات وديعة نظامية مستحقة 
 3,882  -  -  3,882   إيرادات عمولة مستحقة 

 3,910,930  57,513  973,315  2,880,102   مجموع الموجودات 
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 شركة والء للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية )تتمة( 
  2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 . تعديالت تصورية )تتمة( 3
 )تتمة(  ( قائمة المركز المالي التصورية )غير مراجعة(هـ

      ساب      

   
 والء 

مستحوذ( )ال   
)المستحوذ  

 التصورية   تعديالت   عليه( 
 (غير مراجعة )  تصورية   (مراجعة)  (مراجعة)  إيضاح  
 )بآالف الرياالت السعودية(    

        
  

          مطلوبات
 34,794  -  -  34,794    مطالبات مستحقة الدفع لحملة وثائق التأمين 

 201,625  -  49,435  152,190   مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 
مستحقة الدفع أرصدة معيدي التأمين     232,814  25,014  -  257,828 

غير مكتسبة تأمين أقساط     789,964  34,283  -  824,247 
 25,194  -  4,722  20,472   عموالت معيدي التأمين غير مكتسبة 

 290,126  -  56,628  233,498   مطالبات تحت التسوية 
 207,360  -  36,383  170,977   المطالبات المتكبدة غير مبلغ عنها  

ة الحسابي  اتحتياطي إجمالي اإل     138,959  -  -  138,959 
إلى عمليات المساهمين ستحق م    86,072  31,656  -  117,728 

 28,040  -  6,316  21,724   تعويض نهاية الخدمة 
 33,855  -  4,991  28,864   الزكاة وضريبة الدخل 

لى ساما إمستحقة  ة إيرادات عمولعائد     10,114  4,612  -  14,726 
 16,367  -  6,593  9,774   فائض متراكم مستحق الدفع 

سارية المخاطر الاحتياطي     -  8,836  -  8,836 
 7,607  -  7,607  -     احتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات

أنشطة تكافل  احتياطي    -  406,636  -  406,636 
 26,010  -  -  26,010   احتياطي اقساط تأمين اضافية 

ات فنية أخرى احتياطي     8,642  -  -  8,642 
 2,648,580  -  683,712  1,964,868   مجموع المطلوبات 

          

          حقوق الملكية 
أ 3 رأس المال    646,397  340,000  (135,814)  850,583 

ب  3 علوة إصدار    103,277  -  142,930  246,207 
 63,327  (14,788)  14,788  63,327   احتياطي نظامي 

 81,304  64,566  (64,566)  81,304   أرباح مبقاة 
  ة متاحال اتاالستثمار احتياطي القيمة العادلة على 

 (599)  599  21,989   للبيع
 

21,989 
عمليات  لمحددة  ال منافع الاحتياطي إعادة قياس 

 1,218  (1,218)  (1,060)   التأمين 
 

(1,060) 
 1,262,350  57,513  289,603  915,234   مجموع حقوق الملكية 

          

 3,910,930  57,513  973,315  2,880,102   مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 
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 شركة والء للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية )تتمة( 
  2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 . تعديالت تصورية )تتمة( 3
 )غير مراجعة(  التصوريةالدخل قائمة (  ح

      ساب    والء    
 التصورية   تعديالت   )المستحوذ عليه(   )المستحوذ(    

 (غير مراجعة )  تصورية   (مراجعة)  (مراجعة)  إيضاح  
 )بآالف الرياالت السعودية(    

          اإليرادات 
 1,674,384   -  201,681  1,472,703   إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

          أقساط إعادة تأمين المسندة 
 (25,799)  -  (13,933)  (11,866)   ة محلي  -
 (673,732)  -  (76,578)  (597,154)   ةأجنبي  -

 16,796  -  16,796  -   تكاليف حاملي خطط التكافل 
   (609,020)  (73,715)  -  (682,735) 

 (14,722)    -  (975)  (13,747)   مصاريف فائض الخسارة  
 976,927  -  126,991  849,936   صافي أقساط التأمين المكتتبة 

 (128,434)    (18,580)  (109,854)   التغيرات في األقساط غير المكتسبة 
التغيرات في حصة معيدي التأمين من أقساط  

 71,112  -  14,582  56,530   غير مكتسبة 
 919,605  -  122,993  796,612   صافي أقساط التأمين المكتسبة 

 46,399    5,352  41,047   عموالت إعادة تأمين
 13,408  -  2,190  11,218   إيرادات اكتتاب أخرى 

 979,412  -  130,535  848,877   اإليرادات  إجمالي 
          

          تكاليف ومصاريف اإلكتتاب  
 638,512  -  46,075  592,437   إجمالي المطالبات المدفوعة 

 83,647  -  67,140  16,507   الوثائق واستحقاقات تصفيات
 34,580  -  978  33,602   بالمطالباتمتعلقة مصاريف متكبدة  

 (104,190)  -  (38,010)  (66,180)   مطالبات المدفوعة   من حصة معيدي التأمين
 652,549  -  76,183  576,366   المدفوعة والمنافع األخرى صافي المطالبات 

 94,889  -  22,236  72,653   التغيرات في مطالبات تحت التسوية 
التغيرات في حصة معيدي التأمين من 

 (56,104)  -  (8,298)  (47,806)   مطالبات تحت التسوية 
 (39,059)  -  8,748  (47,807)   التغيرات في مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها  

من  التأمين  إعادةالتغيرات في حصة مطالبات 
 (14,300)  -  (18,312)  4,012   غير مبلغ عنها  مطالبات متكبدة 
 637,975  -  80,557  557,418   المتكبدة والمنافع األخرى  صافي المطالبات 
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 شركة والء للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية )تتمة( 
  2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 . تعديالت تصورية )تتمة( 3
 )تتمة(  التصورية )غير مراجعة( التصوريةالدخل قائمة (  ح

      ساب    والء    
 التصورية   تعديالت   )المستحوذ عليه(   )المستحوذ(    

 (غير مراجعة )  تصورية   (مراجعة)  (مراجعة)  إيضاح  
 )بآالف الرياالت السعودية(    

          )تتمة(  تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
 21,040  -  -  21,040   تأمين إضافية   أقساط اتاحتياطي 

 (22,467)  -  -  (22,467)   احتياطيات فنية أخرى 
 63,092  -  14,863  48,229   تكاليف اكتتاب وثائق تأمين

 16,378  -  16,378  -   احتياطي انشطة تكافل  التغيرات في
 1,137  -  1,137  -   تغيرات في احتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات 

 2,947  -  2,947  -   تغيرات في احتياطي المخاطر السارية
 32,365  -  -  32,365   مصاريف اكتتاب أخرى 

 752,467  -  115,882  636,585   اإلكتتاب  مجموع تكاليف ومصاريف
 226,945  -  14,653  212,292   صافي دخل االكتتاب 

          

            أخرى تشغيلية إيرادات   /  )فمصاري (
مشكوك في   ( / عكس ذمم مدينةمخصص)

 (9,021)  -  (866)  (8,155)   تحصيلها
 (190,718)  -  (48,869)  (141,849)   مصاريف عمومية وإدارية 

عمولة من اإلستثمارات   ايرادات    -  1,425  -  1,425 
 12,535  -  2,911  9,624   ايرادات من الودائع 

 9,303  -  3,983  5,320   ايرادات من الصكوك 
محققة من استثمارات  توزيعات أرباح      3,019  225  -  3,244 
 (173,232)  -  (41,191)  (132,041)   األخرى  ات التشغيليةف و مجموع المصر 

          
الزكاة وضريبة الدخل   صافي الدخل للسنة قبل

 53,713   -  (26,538)  80,251   الفائض  اسنادو 
          

 (25,144)  -  (4,764)  (20,380)   الزكاة
 (1,122)  -  -  (1,122)   ضريبة الدخل 

 27,447  -  (31,302)  58,749   اجمالي الدخل للسنة 
          

عائد إلى عمليات التأمين ال الفائض صافي    (7,626)  -  -  (7,626) 
 19,821  -  (31,302)  51,123   صافي الدخل العائد إلى المساهمين 

          
          

          ربحية السهم 
          

ج  2 ربحية السهم األساسي والمخفض    0.82  (0.92)    0.24 
          

( باآلالف)  العاديةالمتوسط المرجح لعدد األسهم     62,699  34,000    83,118 
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 شركة والء للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية )تتمة( 
  2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 . تعديالت تصورية )تتمة( 3
 التصورية )غير مراجعة(  الدخل الشامل ( قائمة ح

      ساب    والء    
 التصورية   تعديالت   )المستحوذ عليه(   )المستحوذ(    

 (غير مراجعة )  تصورية   (مراجعة)  (مراجعة)  إيضاح  
 )بآالف الرياالت السعودية(    
    

 27,447  -  (31,302)  58,749   صافي الدخل للسنة 
          

          الدخل الشامل اآلخر 
قائمة  البنود التي لن ُيعاد تصنيفها إلى  

          الدخل في السنوات الالحقة 
 (39)  -  (395)  356   إللتزام المنافع المحددة االكتوارية  الخسائر

ُيعاد تصنيفها إلى  تم/ قد البنود التي قد 
          قائمة الدخل في السنوات الالحقة 

          استثمارات المتاحة للبيع 
 3,789  -  (50)  3,839   صافي التغير في القيمة العادلة  -
 500  -  -  500   صافي المبالغ المحولة إلى قائمة الدخل  -

 31,697  -  (31,747)  63,444   للسنة  لمجموع الدخل الشام 
          

صافي الدخل الشامل العائد إلى عمليات  
 (7,982)  -  -  (7,982)   التأمين 

العائد إلى  للسنة  صافي الدخل الشامل 
 23,715  -  (31,747)  55,462   المساهمين 
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ملحق 3: الرأي المقدم من المستشار المالي 11-3
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 جميع  11-4
ً
ملحق 4: النظام األساسي لشركة ساب للتكافل وعقد التأسيس شامال

التعديالت.

 اسم الشركة
   شركة ساب للتكافل 

 وزارة التجارة  النظام االساسي
 )إدارة حوكمة الشركات( 

 سسججلل  جتجتاارريي  
  

1010234032 

ههــ  2144//01//19االلتتااررييخخ     
مم   2020//09//07 ااململووااففقق  

 فيصل العلياني  

  29 من 1 صفحة ررققمم  االلصصففححةة  

 م2020-06-29*تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ تم الشهر * *

 

 

 PART I الباب األول 
  INCORPORATION تأسيس الشركة 

  
 Article (1) - Incorporation المادة األولى: التأسيس: 

  
ا مراقبسسسسك تسسسسركان التسسسس مي  ألحكسسسساا ن سسسسا وفقسسسسا  تؤسسسسس  
، ون سسسساا التسسسسركان، ون سسسساا السسسسسو  الماليسسسسك التعسسسساوني
، والن سسسسسساا األساسسسسسسسي للتسسسسسسركك، التنفيذيسسسسسسكولوائحسسسسسس  
تسسسسركك مسسسسسايمك سسسسسعوييك بسسسسي  مسسسسالكي األسسسسس ا وتكسسسسو  

 المبينك أحكام ا أيناه.

The Company shall be established in accordance with 
the Cooperative Insurance Companies Control Act, the 
Companies Regulations, the Capital Market Law and 
its implementing regulations and SABB’s TAKAFUL 
By-Laws as a Saudi joint stock company between the 
shareholders pursuant to the provisions set forth 
hereunder. 

  
  Article (2) – Name of the Company المادة الثانية: اسم الشركة: 

  
 تسسسسركك سسسسسال للتكافسسسسل. ويسسسسي تسسسسركك مسسسسسايمك سسسسسعوييك

 )ويتار ل ا فيما بعي بالتركك(.
"SABB TAKAFUL COMPANY, a Saudi Joint Stock 
Company" (hereinafter referred to as the “Company”). 

  
  Article (3) – Objectives of the Company المادة الثالثة: أغراض الشركة: 

  
فسسسسي فسسسسرن التسسسس مي  مزاولسسسسك أ مسسسسال التسسسس مي  التعسسسساوني 
 تباتسسسسر وللتسسسسركك أ العسسسساا وتسسسس مي  الحمايسسسسك وا ي سسسسار 

جميسسسسسم األ مسسسسسال التسسسسسي يلسسسسسزا القيسسسسساا ب سسسسسا لتحقيسسسسس  
ن سسسسساا ل أغراضسسسسس ا وتمسسسسسار  التسسسسسركك أنتسسسسس ت ا وفقسسسسسا  

مراقبسسسسك تسسسسركان التسسسس مي  التعسسسساوني و ئحتسسسس  التنفيذيسسسسك 
واألحكسسسسسسساا الصسسسسسسسايرا مسسسسسسس  المؤسسسسسسسسسك واألن مسسسسسسسك 

فسسسسسي المملكسسسسسك العربيسسسسسك السسسسسسعوييك والقوا سسسسسي السسسسسساريك 
وبعسسسسسسي الحصسسسسسسول  لسسسسسسم التسسسسسسرا ي  ال زمسسسسسسك مسسسسسس  

 الم تصك إ  وجين. الج ان

Transact cooperative insurance operations in General 
Insurance, Saving and Protection Insurance products 
and the company has to transact all related activitie to 
achive these purpose in accordance with the provisions 
of the Cooperative Insurance Companies Control Act 
and its implementing regulations as well as SAMA’s 
provisions and other applicable laws and regulations in 
the Kingdom of Saudi Arabia, provided that all the 
required licenses (if any) have been obtained from the 
concerned authorities. 

  
 Article (4) – Participation & Acquisition المادة الرابعة: المشاركة والتملك في الشركات: 

of Companies 
  

يجسسسسسسسوز للتسسسسسسسركك إنتسسسسسسسا  تسسسسسسسركان ذان مسسسسسسسسؤوليك 
كمسسسسا يجسسسسوز  مسسسسسايمك مسسسس  تسسسس   واحسسسسي محسسسسيويا، أو

ل سسسسسا أ  تمتلسسسسسل األسسسسسس ا والحصسسسسس  فسسسسسي تسسسسسركان 
أ سسسرا قائمسسسك أو تنسسسيمه مع سسسا ول سسسا حسسس  ا تسسسترال مسسسم 
الغيسسسسسسر فسسسسسسي ت سسسسسسسي  التسسسسسسركان المسسسسسسسايمك أو ذان 

 لسسسسسسم أ  تكسسسسسسو  التسسسسسسركان –المسسسسسسسؤوليك المحسسسسسسيويا 
التسسسي تأنتسسس يا التسسسركك أو تتسسسترل في سسسا أو تنسسسيمه مع سسسا 

The Company shall establish companies with limited 
liability or sole individual. The company may also 
acquire shares or stocks in, merge with or participate 
with others to establish joint stock companies or 
companies with limited liability that  perform activities 
similar to those it undertakes or which may help it to 
realize its objectives to carry out all the activities stated 
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 اسم الشركة
   شركة ساب للتكافل 

 وزارة التجارة  النظام االساسي
 )إدارة حوكمة الشركات( 

 سسججلل  جتجتاارريي  
  

1010234032 

ههــ  2144//01//19االلتتااررييخخ     
مم   2020//09//07 ااململووااففقق  

 فيصل العلياني  

  29 من 2 صفحة ررققمم  االلصصففححةة  

 م2020-06-29*تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ تم الشهر * *

ل الماليسسسسك أو تسسسسزاول أ مسسسسا   تسسسسبي ك ب  مال سسسسا أو األ مسسسسا
وذلسسسسسل بعسسسسسي  -التسسسسسي تعاون سسسسسا  لسسسسسم تحقيسسسسس  غرضسسسسس ا

اسسسسستيفا  مسسسسا تت لبسسسس  األن مسسسسك والتعليمسسسسان المتبعسسسسك فسسسسي 
يسسسسذا التسسسس  ، وبعسسسسي الحصسسسسول  لسسسسم موافقسسسسك مؤسسسسسسك 

 النقي العربي السعويي.
 

under this Article upon meeting all the requirements of 
the applicable regulations and instructions, and 
obtaining all the required approvals from the Saudi 
Arabian Monetary Agency ("SAMA"). 

 Article (5) – Head Office لشركة: المادة الخامسة: المركز الرئيس ل
  

المركسسسسسز السسسسسرئي  للتسسسسسركك فسسسسسي ميينسسسسسك مقسسسسسر يكسسسسسو  
الريسسسسساا فسسسسسي المملكسسسسسك العربيسسسسسك السسسسسسعوييك، ويجسسسسسوز 
بقسسسرار مسسس  الجمعيسسسك العامسسسك غيسسسر العاييسسسك نقسسسل المركسسسز 
السسسسرئي  إلسسسسم أي ميينسسسسك أ سسسسرا فسسسسي المملكسسسسك العربيسسسسك 

السسسسسعويي السسسسسعوييك بموافقسسسسك مؤسسسسسسك النقسسسسي العربسسسسي 
وللتسسسسسسسركك أ  تنتسسسسسسسو ل سسسسسسسا فرو سسسسسسسا  أو مكاتسسسسسسسل أو 
تسسسسسسسوكي ن يا سسسسسسسل المملكسسسسسسسك العربيسسسسسسسك السسسسسسسسعوييك أو 
 ارج سسسسسسا بعسسسسسسي موافقسسسسسسك مؤسسسسسسسسك النقسسسسسسي العربسسسسسسي 

 السعويي.

The Company’s head office shall be in the city of 
Riyadh, KSA. The head office may, with the approval 
of Extra Ordinary Gneral Assembly Meeting resolution 
to transfer to any other city in the Kingdom of Saudi 
Arabia after getting SAMA approval. The Company 
may establish branches, offices or agencies for the 
Company within or outside the Kingdom of Saudi 
Arabia after obtaining the approval of SAMA. 

  
 Article (6) – Duration of the Company المادة السادسة: مدة الشركة: 

  
( تسسسسسم وتسسسسسعو  سسسسسنك مي ييسسسسك تبسسسسيأ 99مسسسسيا التسسسسركك )

مسسس  تسسساريا قيسسسييا فسسسي السسسسجل التجسسساري، وتجسسسوز إ السسسك 
الجمعيسسسسك العامسسسسك غيسسسسر  تصسسسسيرهمسسسسيا التسسسسركك بقسسسسرار 

 العاييك قبل انت ا  يذه الميا بسنك  لم األقل.

The duration of the Company shall be ninety-nine (99) 
Gregorian years commencing on the date of its entry 
into the Commercial Register. The duration of the 
Company may be extended by resolution of the 
Extraordinary General Assembly taken at least one 
year prior to the expiration of the this term. 

  

 PART II الباب الثاني 
 القواعد

 التي تلتزم بها الشركة  
 في مباشرتها لألعمال  
 واالغراض المحددة لها 

PRINCIPLES TO BE FOLLOWED 
BY THE COMPANY IN ITS 
OPERATIONS AND THE 

ATTAINMENT OF ITS 
OBJECTIVES 

  
 Article (7) –Investments of the المادة السابعة: استثمارات الشركة: 

Company 
  

تسسسست مر التسسسركك مسسسا يتجمسسسم لسسسيي ا مسسس  أمسسسوال المسسسؤم  
ل سسسسا والمسسسسسايمي  فسسسسي التسسسسركك وفقسسسسا  للقوا سسسسي التسسسسي 
يضسسسسع ا مجلسسسس  اميارا وبمسسسسا   يتعسسسسارا مسسسسم ن سسسساا 
مراقبسسسسك تسسسسركان التسسسس مي  التعسسسساوني و ئحتسسسس  التنفيذيسسسسك 

الصسسسسسايرا  سسسسس  مؤسسسسسسسك النقسسسسسي واألحكسسسسساا واللسسسسسوائ  
 قك.العربي السعويي أو أي ج ك أ را ذان   

the Company shall invest the funds collected from the 
Policyholders and the Shareholders in accordance with 
the rules set by the Board of Directors without prejudice 
to the Cooperative Insurance Companies Control Act 
and its implementing regulations and all relevant rules 
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and instructions issued by SAMA or any other 
concerned authority.  

  

 PART III الباب الثالث 
 Capital & Shares رأس المال واالسهم: 

  
 Article (8) – Capital of the Company المادة الثامنة: رأس المال: 

  
   مائسسسسسك وأربعسسسسسو  ( 340رأ  مسسسسسال التسسسسسركك يسسسسسو )

( أربعسسسسسسسك 34مليسسسسسسو  ي سسسسسسسعويي، مقسسسسسسسا إلسسسسسسم )
و   سسسسو  مليسسسسو  سسسسس ا متسسسسساويك القيمسسسسك بقيمسسسسك اسسسسسميك 

(  تسسسسسسسرا ريسسسسسسسا ن سسسسسسسسعوييك للسسسسسسسس ا الواحسسسسسسسي 10)
 وجميع ا أس ا  اييك نقييك.

The share capital of the Company shall be three 
hundred and forty million Saudi Riyals (SR 
340,000,000) divided into thirty four million 
(34,000,000) equal registered shares with nominal 
value of ten Saudi Riyals (SR10) each and it is a normal 
shares. 

  
 Article (9) – Subscription of the Capital المادة التاسعة: االكتتاب في األسهم: 

  
المسسسسسايمو  بكامسسسسل رأ  مسسسسال التسسسسركك، وتسسسسا اكتتسسسسل 

 يفم القيمك كاملك.
The Shareholders have subscribed in the Company's 
share capital in full, and the subscription amount has 
been fully paid. 

  
 

 

 Article (10) – Shares Register المادة العاشرة: سجل المساهمين: 
  

التسسسركك وفقسسسا  ألحكسسساا ن سسساا السسسسو  الماليسسسك  أسسسس اتتسسسياول 
 ولوائح  التنفيذيك.

Trading in the Company's shares shall be in 
accordance with the Capital Market Law and its 
implementing regulations. 

  
 Article (11) – Issue of Shares المادة الحادية عشرة: إصدار االسهم: 

  
تكسسسسو  أسسسسس ا التسسسسركك اسسسسسميك و  يجسسسسوز أ  تصسسسسير ب قسسسسل 
مسسس  قيمت سسسا ا سسسسميك وإنمسسسا يجسسسوز أ  تصسسسير بسسس  لم مسسس  
يسسسسذه القيمسسسسك، وفسسسسي يسسسسذه الحالسسسسك األ يسسسسرا يضسسسسا  فسسسسر  
القيمسسسسك فسسسسي بنسسسسي مسسسسستقل ضسسسسم  حقسسسسو  المسسسسسايمي . و  
يجسسسسسوز توزيع سسسسسا ك ربسسسسسا،  لسسسسسم المسسسسسسايمي ، والسسسسسس ا 

فسسسسمذا ملسسسسل غيسسسسر قابسسسسل للتجزئسسسسك فسسسسي مواج سسسسك التسسسسركك، 
السسسسسس ا أتسسسسس ا  متعسسسسسييو  وجسسسسسل  لسسسسسي ا ا  ي تسسسسساروا 

المتعلقسسسك بسسس ،  الحقسسسو أحسسسييا لينسسسول  سسسن ا فسسسي اسسسستعمال 
ويكسسسسسو  يسسسسسؤ   األتسسسسس ا  مسسسسسسؤولي  بالتضسسسسسام   سسسسس  

 ا لتزامان الناتئك م  ملكيك الس ا.

All the shares of the company are nominal and they 
may not be issued at less than their nominal value. 
However, the shares may be issued at a value higher 
than their nominal value, in which case the difference 
in value shall be added to the Shareholders' equity and 
may not be distributed as profits among the 
Shareholders. A share shall be indivisible vis-à-vis the 
Company. In the event that a share is owned by 
several persons, they shall select one person from 
amongst them to exercise, on their behalf, the rights 
pertaining to the share, and they shall be jointly 
responsible for the obligations arising from the 
ownership of the share. 
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 Article (12) – Transfer of Shares المادة الثانية عشرة: تداول األسهم: 
  

 ب سسسسسا يكتتسسسسسل التسسسسسي األسسسسسس ا تسسسسسياول يجسسسسسوز   -1
  سسسس  الماليسسسسك القسسسسوائا نتسسسسر بعسسسسي إ  المؤسسسسسسو 

( 12)  سسسس  من مسسسسا كسسسسل تقسسسسل   مسسسساليتي  سسسسسنتي 
 ،التسسسركك ت سسسسي  تسسساريا مسسس  تسسس را    تسسسر ا نسسسي

وبعسسسسسسي الحصسسسسسسول  لسسسسسسم موافقسسسسسسك المؤسسسسسسسسك. 
 يسسسسيل بمسسسسا األسسسسس ا يسسسسذه صسسسسكول  لسسسسم ويؤتسسسسر
 والمسسسسيا التسسسسركك ت سسسسسي  وتسسسساريا نو  سسسسا  لسسسسم
 .تياول ا في ا  يمنم التي

 األسسسس ا ملكيسسسك نقسسسل الح سسسر فتسسسرا  سسس ل يجسسسوز  -2
 المؤسسسسسي  أحسسسي مسسس  الحقسسسو  بيسسسم ألحكسسساا وفقسسسا  
 المؤسسسسسي  أحسسسي ور سسسك مسسس  أو آ سسسر مؤسسسس  إلسسسم
 التنفيسسسذ حالسسسك فسسسي أو الغيسسسر إلسسسم وفاتسسس  حالسسسك فسسسي

 المفلسسسسس ، أو المعسسسسسسر المؤسسسسسس  أمسسسسسوال  لسسسسسم
 األسسسسس ا تلسسسسل امسسسست ل أولويسسسسك تكسسسسو  أ   لسسسسم

 . اآل ري  للمؤسسي 
 بسسس  يكتتسسسل مسسسا  لسسسم المسسسايا يسسسذه أحكسسساا تسسسسري -3

 قبسسسسل المسسسسال رأ  زيسسسسايا حالسسسسك فسسسسي المؤسسسسسسو 
 .الح ر ميا انقضا 

1- The shares subscribed for by the Founders shall not 
be transferable before publishing the financial 
statements for two full fiscal years, each consisting 
of twelve (12) months from the date of incorporation 
of the Company and after obtaining SAMA approval. 
A notation shall be made on the respective share 
certificates, indicating their class, the date of 
incorporation of the Company and the lock-up 
period.  

 
2- However, the title to the shares may still be 

transferred during the lock-up period in accordance 
with the legal provisions for the sale of rights from 
one Founder to another or from the heirs of a 
deceased Founder to a third party or in the case of 
execution on the insolvent or bankrupt Founder, 
provided that the other Founders shall have the right 
of first refusal.  

 
3- This Article provisions shall apply to shares 

subscribed for by the Founders in case of 
increasing the capital before the expiry of the lock-
up period. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Article (13) – Increase of Capital المادة الثالثة عشرة: زيادة رأس المال: 
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 زيسسسسايا تقسسسسرر أ  العاييسسسسك غيسسسسر العامسسسسك للجمعيسسسسك -1
موافقسسسسسسك المؤسسسسسسسسك  بعسسسسسسي التسسسسسسركك مسسسسسسال رأ 

 رأ  يكسسسسو  أ  وبتسسسسر  وييئسسسسك السسسسسو  الماليسسسسك،
و  يتسسسستر  أ  يكسسسسو   .كسسسسام    يفسسسسم قسسسسي المسسسسال

رأ  المسسسال قسسسي يفسسسم كسسسام   إذا كسسسا  الجسسسز  غيسسسر 
المسسسسسيفون مسسسسس  رأ  المسسسسسال يعسسسسسوي إلسسسسسم أسسسسسس ا 
صسسسسيرن مقابسسسسل تحويسسسسل أيوان ييسسسس  أو صسسسسكول 
تمويليسسسك إلسسسم أسسسس ا ولسسسا تنتسسس ق بعسسسي المسسسيا المقسسسررا 

 لتحويل ا إلم أس ا.
للجمعيسسسسسك العامسسسسسك غيسسسسسر العاييسسسسسك فسسسسسي جميسسسسسم  -2

صسسسسيرا  نسسسسي األحسسسسوال أ  ت صسسسس  األسسسسس ا الم
زيسسسسايا رأ  المسسسسال أو جسسسسز ا  من سسسسا للعسسسساملي  فسسسسي 
التسسسسسركك والتسسسسسركان التابعسسسسسك أو بعضسسسسس ا، أو أي 
مسسسس  ذلسسسسل. و  يجسسسسوز للمسسسسسايمي  ممارسسسسسك حسسسس  
األلويسسسسسسسك  نسسسسسسسي إصسسسسسسسيار التسسسسسسسركك ل سسسسسسسس ا 

 الم صصك للعاملي . 
 قسسسسرار صسسسسيور وقسسسسن – للسسسسس ا المالسسسسل للمسسسسسايا  -3

 رأ  زيسسسسسايا  لسسسسسم بالموافقسسسسسك العامسسسسسك الجمعيسسسسسك
 باألسسسسسسس ا ا كتتسسسسسسال فسسسسسسي األولويسسسسسسك – المسسسسسسال
 نقييسسسسك، حصسسسس  مقابسسسسل تصسسسسير التسسسسي الجييسسسسيا
 – وجسسسسسسسين إ  – بسسسسسسس ولويت ا يسسسسسسسؤ   ويبلسسسسسسس 
 بسسسسسسمب غ ا أو يوميسسسسسسك صسسسسسسحيفك فسسسسسسي بالنتسسسسسسر
 زيسسسسسايا قسسسسسرار  سسسسس  المسسسسسسجل البريسسسسسي بواسسسسسس ك

 وتسسسساريا وميتسسسس  ا كتتسسسسال وتسسسسرو  المسسسسال رأ 
 .وانت ائ  بيايت 

 العمسسسل وقسسس  العاييسسسك غيسسسر العامسسسك للجمعيسسسك يحسسس  -4
 بزيسسسايا ا كتتسسسال فسسسي للمسسسسايمي  األولويسسسك بحسسس 
 إ  سسسسسا  أو نقييسسسسسك حصسسسسس  مقابسسسسسل المسسسسسال رأ 

 التسسسسي الحسسسسا ن فسسسسي المسسسسسايمي  لغيسسسسر األولويسسسسك
 . التركك لمصلحك مناسبك ترايا

 التنسسسسازل أو األولويسسسسك حسسسس  بيسسسسم للمسسسسسايا يحسسسس  -5
 قسسسسرار صسسسسيور وقسسسسن مسسسس  المسسسسيا  سسسس ل  نسسسس 

 رأ  زيسسسسسايا  لسسسسسم بالموافقسسسسسك العامسسسسسك الجمعيسسسسسك
 األسسسسس ا فسسسسي ل كتتسسسسال يسسسسوا آ سسسسر إلسسسسم المسسسسال

 وفقسسسسسسسا   الحقسسسسسسسو ، ب سسسسسسسذه المرتب سسسسسسسك الجييسسسسسسسيا
 ييئك السو  الماليك. تضع ا التي للضواب 

1- The Extraordinary General Assembly may adopt            
a resolution to increase the Company’s capital and 
the approval of the concerned authorities SAMA 
and CMA has been obtained and provided that the 
original capital shall have been paid in full. Its not 
condition of paying full capital if unpaid capital 
protions derived to issued shares against transfer 
of debt and financial deeds to shares and not 
completed after the notified period to be transferred 
to shares.  

 
2- The Extraordinary General Assembly in all cases 

has the right to separate portion of issued shares 
while increasing capital or part of it to the company’s 
employees and affliated companies. Shareholder 
not permitted to practise periorty right while the 
company issuing its employees shares. 

 
 
3- Any person, who holds Shares in the Company at 

the time of the issuance of General Assembly 
resolution, shall have pre-emptive rights to 
subscribe for the new cash shares. The 
Shareholders shall be notified of the pre-emptive 
rights, if any, vested in them by notice to be 
published in a daily newspaper addressing the 
capital increase resolution, the conditions, duration, 
commencement and closing dates of subscription, 
or by written notice to the Shareholder by registered 
mail.  

 
4- The Extraordinary General Assembly shall be 

entitled to suspend such pre-emption rights in a 
cash capital increase or grant them to others when 
deemed to be in the Company’s best interest. 

 
 
5- A Shareholder may sell or assign its pre-

emption right during the period from the date of 
the General Assembly resolution approving the 
capital increase until the subscription closing 
date, in accordance with the guidelines set by 
the concerned authorities CMA. 

  
  

 Article (14) – Decrease of Capital المادة الرابعة عشرة: تخفيض رأس المال: 
  

 ت فسسسيا تقسسسرر أ  العاييسسسك غيسسسر العامسسسك للجمعيسسسك -1
 إذا أو التسسسسسركك حاجسسسسسك  لسسسسسم زاي إذا المسسسسسال رأ 

1- The Extraordinary General Assembly may adopt           
a resolution to reduce the Company’s capital if it 
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بعسسسسي موافقسسسسك المؤسسسسسسك وييئسسسسك  ب سسسسسائر منيسسسسن
 المسسسسسال رأ  يقسسسسسل   أ   لسسسسسمالسسسسسسو  الماليسسسسسك 

 رأ  ت فسسسسسيا بعسسسسسي تسسسسسركك التسسسسس مي ل المسسسسسيفون
كمسسسسسا    ي مليسسسسسو  مئسسسسسك( 100)  سسسسس  المسسسسسال

يقسسسسسسل رأ  المسسسسسسال المسسسسسسيفون لتسسسسسسركك إ سسسسسسايا 
التسسسسس مي  أو تسسسسسركك التسسسسس مي  التسسسسسي تسسسسسزاول فسسسسسي 

التسسسسس مي   سسسسس   الوقسسسسسن نفسسسسسس  أ مسسسسسال إ سسسسسايا
 قسسسسسسرار يصسسسسسير و  ( مئتسسسسسي مليسسسسسو  ي.200)

 يعسسسسيه  سسسسا  تقريسسسسر تسسسس وا بعسسسسي إ  الت فسسسسيا
 لسسسس  الموجبسسسسك األسسسسسبال  سسسس  الحسسسسسابان مراجسسسسم
 أ سسسر و سسس  التسسسركك  لسسسم التسسسي ا لتزامسسسان و سسس 

 .ا لتزامان يذه في الت فيا
 زيايتسسسسس  نتيجسسسسسك المسسسسسال رأ  ت فسسسسسيا كسسسسسا  إذا -2

 السسسسيائني  ي سسسسوا وجبسسسسن التسسسسركك، حاجسسسسك  لسسسسم
 سسسسسستي ( 60)  سسسسس ل ا تراضسسسسسات ا إبسسسسسيا  إلسسسسسم
 فسسسسي الت فسسسسيا قسسسسرار نتسسسسر تسسسساريا مسسسس  يومسسسسا  

 في سسسسا التسسسسي المن قسسسسك فسسسسي تسسسسوزن يوميسسسسك صسسسسحيفك
 أحسسسسي ا تسسسسرا فسسسسم . السسسسرئي  التسسسسركك مركسسسسز

 فسسسسسي مسسسسسستنيات  التسسسسسركك إلسسسسسم وقسسسسسيا السسسسسيائني 
 أ  التسسسسسركك  لسسسسسم وجسسسسسل المسسسسسذكور، الميعسسسسساي
 لسسسس  تقسسسسيا أ  أو حسسسسا    كسسسسا  إذا يينسسسس  إليسسسس  تسسسسؤيي
 .آج    كا  إذا ب  للوفا  كافيا   ضمانا  

proves to be in excess of the Company’s needs or 
if the Company sustains losses subject to the 
approval of the concerned authorities, SAMA and 
CMA, provided that the capital padi to the insurance 
company not less than SR100 million after capital 
reduction and the capital paid to reinsurance 
company or insurance company operating in 
reinsurance at the same time not less than SAR 
200 millions . Such resolution shall be issued only 
after reading the auditor’s report on the reasons 
calling for such reduction, the obligations to be 
fulfilled by the Company and the effect of the 
reduction on such obligations. 

 
2- If the reduction of the capital is due to its being in 

excess of the Company’s needs, then the 
Company’s creditors must be invited to express 
their objection thereto within sixty (60) days from 
the date of publication of the reduction resolution in 
a daily newspaper published in the city where the 
Company’s head office is located. Should any 
creditor object and present to the Company 
evidentiary documents of such debt within the time 
limit set above, then the Company shall pay such 
debt, if already due, or present an adequate 
guarantee of payment if the debt is due on a later 
date. 

  

 PART IV الباب الرابع 
  Board of Directors مجلس اإلدارة 

  
 Article (15) – Management of the المادة الخامسة عشرة: إدارة الشركة: 

Company 
  

( 8مسسسسسس  ) مكسسسسسسو يتسسسسسسولم إيارا التسسسسسسركك مجلسسسسسس  إيارا 
الجمعيسسسسك العامسسسسك العاييسسسسك لمسسسسيا  تنت سسسسب اأ ضسسسسا    مانيسسسسك 

ويجسسسسسسل أ  تعكسسسسسس   -  تزيسسسسسسي  لسسسسسسم  سسسسسس   سسسسسسسنوان 
تركيبسسسسسك مجلسسسسس  اميارا تم سسسسسي   مناسسسسسسبا  مسسسسس  األ ضسسسسسا  
المسسسستقلي . وفسسسسي جميسسسسم األحسسسسوال   يجسسسسوز أ  يقسسسسل  سسسسيي 

 ضسسسسسوي  أو  لسسسسس  أ ضسسسسسا  المجلسسسسس  المسسسسسستقلي   سسسسس  
أ ضسسسا  المجلسسس  أي مسسسا أك سسسر. واسسسست نا   مسسس  ذلسسسل تعسسسي   
الجمعيسسسسسك الت سيسسسسسسيك أ ضسسسسسا  أول مجلسسسسس  إيارا لمسسسسسيا   

سسسسسسنوان تبسسسسسيأ مسسسسس  تسسسسساريا تسسسسس ر   سسسسس   ( 3تتجسسسسساوز )
 قرار وزارا التجارا وا ست مار بت سي  التركك.

The company shall be managed by a board of directors 
composed of (8) members to be elected by Ordinary 
General Assembly for a term not exceeding 3 years. 
The Board composition shall reflect sufficient 
representation of independent members, and in all 
cases, independent members shall not be less than 
two (2), or a third of the Board, whichever is greater. As 
an exception to the foregoing, the constituent assembly 
has appointed the Company’s first Board of Directors 
for a term not exceeding (3) years commencing from 
the date of publication of the Ministry of Commerce & 
Investment's resolution to incorporate the Company. 
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( أ ضسسسسا  5البري سسسساني تعيسسسسي  )ويحسسسس  للبنسسسسل السسسسسعويي 

فسسسسي المجلسسسس . ويحسسسس  لسسسس  تبسسسسييل مم ليسسسس  جميعسسسسا أو أيسسسسا 
مسسسن ا ويسسستا يسسسذا التعيسسسي  أو التبسسسييل بقسسسرار يصسسسيره البنسسسل 
السسسسسسعويي البري سسسسساني. ويتسسسسسولم إب غسسسسس  بكتسسسسسال يوجسسسسس  
إلسسسسم مجلسسسس  إيارا التسسسسركك ويجسسسسوز إ سسسسايا تعيسسسسي  جميسسسسم 

 .األ ضا 

The Saudi British Bank shall be entitled to appoint five 
(5) members on the Board. SABB shall be entitled to 
replace all or any of its representatives. Such 
appointment or replacement may be made by a 
decision issued by The Saudi British Bank and 
communicated by a letter addressed to the company’s 
board of directors. However, all members may be 
reappointed. 

  
 Article (16) – Termination of المادة السادسة عشرة: انتهاء عضوية المجلس: 

Membership 
  

يورا  بانت سسسسسسا  اميارا مجلسسسسسس   ضسسسسسسويك تنت سسسسسسي -1
التغيسسسسل  سسسس   أو الوفسسسساا أو ا سسسسستقالك أو المجلسسسس 

 سسس   اجتما سسسان  سسس ل سسسسنك واحسسسيا يو   سسسذر 
 اميارا لمجلسسسسس   بسسسسسن إذا متسسسسسرون ومقبسسسسسول، أو

 تضسسسسر ب ريقسسسسك بواجباتسسسس  أ سسسسل قسسسسي العضسسسسو أ 
 ذلسسسسسسل يقتسسسسسسر  أ  بتسسسسسسر  التسسسسسسركك بمصسسسسسسلحك
 بانت سسسسسا  أو العاييسسسسسك، العامسسسسسك الجمعيسسسسسك بموافقسسسسسك
 سسسسساريك تعليمسسسسان أو ن سسسسساا ألي وفقسسسسا    ضسسسسويت 

 حكسسسسسا إذا أو السسسسسسعوييك، العربيسسسسسك المملكسسسسسك فسسسسسي
 للتسسسسويك  لبسسسا   قسسسيا أو إ سسسساره أو إف سسسس  بتسسس ر
 أو ييونسسسسس ، يفسسسسسم  سسسسس  توقسسسسس  أو يائنيسسسسس ، مسسسسسم

إ اقسسسسك جسسسسسييك قسسسسي  أو  قلسسسسي بمسسسسرا أصسسسسيل
تسسسسؤيي إلسسسسم  سسسسيا قسسسسيرا العضسسسسو  لسسسسي القيسسسساا 

 ارتكابسسسسس   بسسسسسن بسسسسسيوره  لسسسسسم أكمسسسسسل وجسسسسس ، أو
 أييسسسسسس  أو واأل سسسسسس   باألمانسسسسسسك م سسسسسس     مسسسسسس   
 .بموجل حكا ن ائي  بالتزوير

 وقسسسن كسسسل فسسسي العاييسسسك العامسسسك للجمعيسسسك يجسسسوز  -2
 أو اميارا مجلسسسسسسسس  أ ضسسسسسسسسا  جميسسسسسسسسم  سسسسسسسسزل
 العضسسسسسسو بحسسسسسس  إ سسسسسس ل يو  وذلسسسسسسل بعضسسسسسس ا
 بسسسسسالتعويا بالم البسسسسسك التسسسسسركك تجسسسسساه المعسسسسسزول

 وقسسسن فسسسي أو مقبسسسول غيسسسر لسسسسبل العسسسزل وقسسسم إذا
 أ  اميارا مجلسسسسسسس  ولعضسسسسسسسو مناسسسسسسسسل غيسسسسسسسر
 مناسسسسل وقسسسن فسسسي ذلسسسل يكسسسو  أ  بتسسسر  يعتسسسزل

 يترتسسسسل  مسسسسا التسسسسركك قبسسسسل مسسسسسؤو    كسسسسا   وإ
 .أضرار م  ا  تزال  لم

إذا اسسسسسسستقال  ضسسسسسسو مجلسسسسسس  اميارا، وكانسسسسسسسن  -3
لييسسسسس  ملحو سسسسسان  لسسسسسي أيا  التسسسسسركك، فعليسسسسس  
تقسسسسييا بيسسسسا  مكتسسسسول ب سسسسا إلسسسسم رئسسسسي  مجلسسسس  
اميارا، ويجسسسسسسل  سسسسسسرا يسسسسسسذا البيسسسسسسا   لسسسسسسم 

 أ ضا  مجل  اميارا. 

1- Membership of the Board of Directors shall be 
terminated upon the expiration of the period of 
appointment or upon his resignation or death or 
absence for 3 meetings during one year without any 
reasons being justified; or if it is established to the 
Board that the board member has violated his duties 
in a way that harms the interest the Company, 
provided that this shall be effected with the approval 
of the Ordinary General Assembly; or upon the 
cessation of his membership in accordance with any 
law or directives in force in the Kingdom of Saudi 
Arabia; or if he is adjudged bankrupt or insolvent or 
makes any arrangement with his creditors or he 
ceases to pay his debts; or if he is found to be of 
unsound mind or sustains a mental decease or body 
injurey which may lead to the member’s unability to 
perform his duties; or if it is established that he has 
committed an offence involving dishonesty, fraud or 
forgery.  

 
2- However, the Ordinary General Assembly shall, at 

any time, remove all or any of the Board members 
without prejudice to the right of the removed 
member to claim compensation from the Company 
if the dismissal was for unjustifiable reasons or at 
unsuitable time. The Board member may resign at 
any time, provided that such resignation is at 
appropriate time to the Board, otherwise the 
member shall be liable towards the Company for any 
damage arising from its resignation.  

 
3- If any of Board members resigned, and found he has 

remarks about the company performance, he shall 
write a clear statement to Chairman of the Board and 
all Board members shall be notified. 

 
4- SAMA shall be notified at time of any Board member 

resignation or ceases to his membership for any 
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يجسسسسل إبسسسس ا مؤسسسسسسك النقسسسسي العربسسسسي السسسسسعويي  -4
 نسسسسي اسسسسستقالك أي  ضسسسسو فسسسسي المجلسسسس  أو إن سسسسا  

ت سسسسسسسسا  يورا  ضسسسسسسسسويت  ألي سسسسسسسسسبل  سسسسسسسسيا ان
(  مسسسسسك أيسسسساا  مسسسسل 5المجلسسسس  وذلسسسسل  سسسس ل )

مسسسسس  تسسسسساريا تسسسسسرل العمسسسسسل ومرا سسسسساا مت لبسسسسسان 
 امفصا، ذان الع قك. 

reason except expiration of Baord period during (5) 
working days from the date member leave work and 
to consider disclosure requirments.   

  
  Article (17) – Vacancies المادة السابعة عشرة: المركز الشاغر في المجلس:

  
فسسسسي حسسسسال تسسسسغر مركسسسسز أحسسسسي أ ضسسسسا  مجلسسسس  اميارا، 

 ضسسسسوا  فسسسسي المركسسسسز  -مؤقتسسسسا  –كسسسسا  للمجلسسسس  أ  يعسسسسي  
التسسسسساغر ممسسسسس  يتسسسسسوافر فسسسسسي ا ال بسسسسسرا الكافيسسسسسك وبعسسسسسي 

 لسسسسم  سسسسيا ممانعسسسسك مؤسسسسسسك النقسسسسي العربسسسسي  الحصسسسسول
السسسسسسعويي ويو  الن سسسسسر للترتيسسسسسل فسسسسسي الحصسسسسسول  لسسسسسم 
األصسسسوان فسسسي الجمعيسسسك العامسسسك التسسسي تسسسا انت سسسال مجلسسس  

وزارا التجسسسسسارا ميارا مسسسسس    ل سسسسسا، ويجسسسسسل أ  تبلسسسسس  ا
ييئسسسك السسسسسو  الماليسسسك  سسسس ل  مسسسسسك وا سسسست مار، وكسسسسذلل 

(  مسسسسسك أيسسسساا  مسسسسل مسسسس  تسسسساريا التعيسسسسي  وأ  يعسسسسرا 5)
يسسسسذا التعيسسسسي   لسسسسم الجمعيسسسسك العامسسسسك العاييسسسسك فسسسسي أول 

 اجتمان ل ا، ويكمل العضو الجييي ميا سلف  فق . 

If the office of a Board member becomes vacant, the 
Board may appoint a member in the vacant position 
temporarily regardless of the order of the number of 
obtained votes and subject to such member having the 
experience and efficiency and a "No Objection" letter is 
obtained from SAMA. Such appointment shall be 
notified to Ministery of Commerce and Investment and 
Capital Market Authority (“CMA”) within five (5) 
business days from the date of appointment, and 
presented before the first meeting of the Ordinary 
General Assembly. The term of office of the new 
member designated to fill a vacancy shall only extend 
to the term of office of his predecessor.  
 
 
 
 
 
 
 

  
 Article (18) – Authority of the Board of المادة الثامنة عشرة: صالحيات المجلس: 

Directors 
  

 للجمعيسسسسك المقسسسسررا ا  تصاصسسسسان مرا سسسساا مسسسسم -1
 السسسسسل ان أوسسسسسم اميارا لمجلسسسس  يكسسسسو  العامسسسسك،

وذلسسسل  ضسسس ا،اغرأ يحقسسس  بمسسسا التسسسركك إيارا فسسسي
فيمسسسا  سسسيا مسسسا اسسسست ني بسسسن   سسسا  فسسسي ن سسساا 
التسسسسسسركان أو يسسسسسسذا الن سسسسسساا مسسسسسس  أ مسسسسسسال أو 
تصسسسسسسرفان تسسسسسسي ل فسسسسسسي ا تصسسسسسسا  الجمعيسسسسسسك 

 الم سسسسسال سسسسسبيل  لسسسسم اميارا، ولمجلسسسس  العامسسسسك،
 مسسسسم   قات سسسسا فسسسسي التسسسسركك م يسسسسلت الحصسسسسر،  

 وأقسسسسسساا وال اصسسسسسك الحكوميسسسسسك والج سسسسسان الغيسسسسسر
 وكافسسسسك والصسسسسنا يك التجاريسسسسك والغسسسسر  التسسسسر ك

 والمصسسسسسار  والبنسسسسسول والمؤسسسسسسسان التسسسسسركان
 صسسسسسسنايي  وكافسسسسسسك المسسسسسسال وبيسسسسسسون التجاريسسسسسسك

 بم تلسسسسسسسس  الحكسسسسسسسسومي التمويسسسسسسسسل ومؤسسسسسسسسسان

As the athourity powers reserved for the General 
Assembly, the Board of Directors shall have the 
broadest authority in managing the affairs and the 
business of the Company and may, within the limits of 
its jurisdiction, authorize and delegate one or more of 
its members or a third party to undertake a specific 
function or functions to the extent permitted by the 
relevant laws and regulations. The Board of Directors 
shall be authorized to do all the things required for 
achieving the objects of the Company, including 
without limitation, to represent the Company in its 
relations with third parties, the Government and private 
entities, the police stations, the chambers of commerce 
and industry, all companies and establishments, 
commercial banks and finance houses, all government 
funds and financing institutions and other lenders of all 



 407

 اسم الشركة
   شركة ساب للتكافل 

 وزارة التجارة  النظام االساسي
 )إدارة حوكمة الشركات( 

 سسججلل  جتجتاارريي  
  

1010234032 

ههــ  2144//01//19االلتتااررييخخ     
مم   2020//09//07 ااململووااففقق  

 فيصل العلياني  

  29 من 9 صفحة ررققمم  االلصصففححةة  

 م2020-06-29*تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ تم الشهر * *

 مسسسسسسسس  وغيسسسسسسسسريا وا تصاصسسسسسسسسات ا مسسسسسسسسسميات ا
 مسسسس  يحصسسسسل مسسسسا وقسسسسبا وللمجلسسسس  المقرضسسسسي 
 مسسسسس  التسسسسسركك مسسسسسييني ذمسسسسسك وإبسسسسسرا  التنفيسسسسسذ

  وبيسسسسسم المناقصسسسسسان فسسسسسي والسسسسسي ول التزامسسسسسات ا
 حسسسس  للمجلسسسس  كمسسسسا. العقسسسساران وريسسسس  وتسسسسرا 
  ن سسسسا ونيابسسسسك التسسسسركك باسسسسسا والتوقيسسسسم التعاقسسسسي
 والمسسسستنيان والو سسسائ  العقسسسوي أنسسسوان كافسسسك  لسسسم
 ت سسسسسسي   قسسسسسوي حصسسسسسر يو  ذلسسسسسل فسسسسسي بمسسسسسا

 كافسسسك مسسسم التسسسركك في سسسا تتسسسترل التسسسي التسسسركان
 التعسسسسسسسسييل وقسسسسسسسسراران وم حق سسسسسسسسا تعسسسسسسسسيي ت ا
 أمسسسسساا والصسسسسسكول ا تفاقيسسسسسان  لسسسسسم والتوقيسسسسسم
 وكسسسسسسذلل الرسسسسسسسميك، والج سسسسسسان العسسسسسسيل كاتسسسسسسل

 والكفسسسسسسا ن والضسسسسسسمانان القسسسسسسروا اتفاقيسسسسسسان
 وإصسسسسسيار العقسسسسساران وتسسسسسرا  لبيسسسسسم والصسسسسسكول
 والبيسسسسم التسسسسركك،  سسسس  نيابسسسسك التسسسسر يك الوكسسسسا ن
 والتسسسسسليا وا سسسسست ا وقبولسسسس  وامفسسسسراا والتسسسسرا 

 وفسسسسست  والسسسسسيفم والقسسسسسبا والتسسسسس جير وا سسسسسستئجار
 واميسسسسسسيان والسسسسسسسحل وا  تمسسسسسسايان الحسسسسسسسابان

 للبنسسسسسسول الضسسسسسسمانان وإصسسسسسسيار البنسسسسسسول لسسسسسسيا
 الحكسسسسسسومي التمويسسسسسسل ومؤسسسسسسسسان والصسسسسسسنايي 

 األمسسسسسر وسسسسسسنيان األورا  كافسسسسسك  لسسسسسم والتوقيسسسسسم
 التجاريسسسسسسسسسسسك األورا  وكافسسسسسسسسسسسك والتسسسسسسسسسسسيكان
 المصسسسسسسسرفيك المعسسسسسسسام ن وكافسسسسسسسك والمسسسسسسسستنيان

 فسسسي حسسسيوي ا تصاصسسس  -للمجلسسس  أيضسسسا  يكسسسو  و
أ  يفسسسسسوا واحسسسسسيا  أو أك سسسسسر مسسسسس  أ ضسسسسسائ  أو  -

 ر فسسسي مباتسسسرا  مسسسل أو أ مسسسال معينسسسك مسسس  الغيسسس 
مسسسسسم األن مسسسسسك واللسسسسسوائ  ذان بمسسسسسا   يتعسسسسسارا 

 .الع قك
يجسسسوز لمجلسسس  اميارا  قسسسي القسسسروا أيسسسا  كانسسسن  -2

بيسسسسسم أصسسسسسول التسسسسسركك أو رين سسسسسا، أو مسسسسسيت ا، أو 
بيسسسسسسم محسسسسسسل التسسسسسسركك التجسسسسسساري أو رينسسسسسس ، أو 
إبسسسرا  ذمسسسك مسسسييني التسسسركك مسسس  التزامسسسات ا، مسسسا 
لسسسا يتضسسسم  يسسسذا الن سسساا أو يصسسسير مسسس  الجمعيسسسك 
العامسسسسسك العاييسسسسسك مسسسسسا يقيسسسسسي صسسسسس حيان مجلسسسسس  

 اميارا في ذلل. 

types; discharge debtors from obligations, participate 
in tenders, sell and pledge properties, to sign on behalf 
of the Company and enter into all agreements, 
contracts and documents including, without limitation, 
articles of association of companies in which the 
Company shall participate, and any amendment or 
restatement of the same; to sign other contracts and 
deeds before notaries public and official authorities; to 
sign loan agreements, guarantees and deeds for the 
sale and purchase of properties; to issue powers of 
attorney on behalf of the Company; to sell and 
purchase real properties, lands, share in other 
companies and other movable and immovable 
properties and convey by deeds, receive, deliver, lease 
and let; to open bank accounts; to apply for credit 
facilities; to withdraw and deposit money with banks; to 
issue guarantees to government banks, funds and 
financing institutions; to execute all papers, 
documents, payment orders, instruments, cheques 
and all banks' transaction. The Board shall as authority 
limit delegate one or more of the Boad members or 
others to conduct a tak or certain business without 
conflict with related rules and regulations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- The Board of Directors shall lend any time kind of 

loans, or sale and mortgage the company assets, 
sale or mortgage the commercial location of the 
company, or relase the company debtors from 
liability, if this action not been included in By- Law 
or resolve by General Assembly which my restrict 
the Baord of Dicrectors authorities herein. 

 

  
،  المادة التاسعة عشرة: مكافأة أعضاء المجلس

والمكافأة الخاصة برئيس مجلس اإلدارة والعضو  
 : المنتدب

Article (19) – Remuneration of Board of 
Directors, Chairman and Managing 
Director  
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تكسسسسسو  مكافسسسسس ا أ ضسسسسسا  مجلسسسسس  اميارا مبلغسسسسسا   -1
معينسسسسا  أو بسسسسيل حضسسسسور  سسسس  الجلسسسسسان أو مزايسسسسا 
 ينيسسسسك أو نسسسسسبك معينسسسسك مسسسس  صسسسسافي األربسسسسا،، 
ويجسسسسوز الجمسسسسم بسسسسي  ا نتسسسسي  أو أك سسسسر مسسسس  يسسسسذه 

 المزايا. 
 

1- The remuneration of the members of the Board of 
Directors will be a specific amount or attenadence 
allowance for participating in meetings or  benefits 
and specific percentage from net profit,and shall be 
combinations or more of benefits . 

  
، إذا كانسسسسسن المكافسسسسس ا نسسسسسسبك معينسسسسسك مسسسسس  أربسسسسسا -2

التسسسركك، فسسس  يجسسسوز أ  تزيسسسي يسسسذه النسسسسبك  لسسسي 
%( مسسسسس  صسسسسسسافي األربسسسسسسا،، وذلسسسسسسل بعسسسسسسي 10)

 صسسسسسسا ا حتيا سسسسسسان التسسسسسسي قررت سسسسسسا الجميعسسسسسسك 
العامسسسسك ت بيقسسسسا  ألحكسسسساا ن سسسساا مراقبسسسسك تسسسسركان 
التسسسسسس مي  التعسسسسسساوني ون سسسسسساا التسسسسسسركان ويسسسسسسذا 
الن سسسساا، وبعسسسسي توزيسسسسم ربسسسس   لسسسسي المسسسسسايمي    

%( مسسسسسس  رأ  مسسسسسسال التسسسسسسركك 5يقسسسسسسل  سسسسسس  )
لمسسسسسسيفون،  لسسسسسسم أ  يكسسسسسسو  اسسسسسسستحقا  يسسسسسسذه ا

المكافسسسسس ا متناسسسسسسبا  مسسسسسم  سسسسسيي الجلسسسسسسان التسسسسسي 
يحضسسسسريا العضسسسسو، وكسسسسل تقسسسسيير ي سسسسال  ذلسسسسل 

 يكو  با   .  
 
  يتجسسسساوز مجمسسسسون مسسسسا  ؛فسسسسي جميسسسسم األحسسسسوال -3

يحصسسسسسسل  ليسسسسسس   ضسسسسسسو مجلسسسسسس  اميارا مسسسسسس  
 مسسسسمائك  مبلسسس  أو  ينيسسسك مكافسسسون ومزايسسسا ماليسسسك

ويسسسسست نم مسسسس  ذلسسسسل أ ضسسسسا  ) ي سسسسسنويا   ألسسسس 
لجنسسسك المراجعسسسك(، وفسسس  الضسسسواب  التسسسي تضسسسع ا 

 ييئك السو  الماليك. 

2- In case the Company attains profits, it may distribute 
10% of the net profit after deducting the reserves 
determined by the General Assembly in accordance 
with the Cooperative Insurance Companies Control 
Act and distributing at least 5% of the Company's 
paid-up share capital among the Shareholders. 
Entitlement to such distribution shall be proportional 
to the number of meetings attended by the member. 

 
 
 
 
 
 
3- In all cases, a Board member's total remuneration 

must not exceed five hundred thousand Saudi 
Riyals (SR500,000) per year (Execluding Audit 
Committee members), as per Capital Market 
Aurority Regualtions. 

 
 
 

 إلسسسسسم اميارا مجلسسسسس  تقريسسسسسر يتسسسسستمل أ  يجسسسسسل -4
 لكسسسل تسسسامل بيسسسا   لسسسم العاييسسسك العامسسسك الجمعيسسسك

  سسسس ل اميارا مجلسسسس  أ ضسسسسا   ليسسسس  حصسسسسل مسسسسا
 مصسسسسروفان وبسسسسيل مكافسسسسون مسسسس  الماليسسسسك السسسسسنك
 كسسسسسذلل يتسسسستمل وأ . المزايسسسسا مسسسسس  ذلسسسسل وغيسسسسر
 بوصسسسف ا المجلسسس  أ ضسسسا  قبضسسس  مسسسا بيسسسا   لسسسم

 ن يسسسسسسر قبضسسسسسسوه مسسسسسسا أو إياريسسسسسسي  أو  سسسسسساملي 
 وأ . استتسسسسسساران أو إياريسسسسسسك أو فنيسسسسسسك أ مسسسسسسال
 المجلسسس  جلسسسسان بعسسسيي بيسسسا   لسسسم أيضسسسا   يتسسستمل
 مسسس   ضسسسو كسسسل حضسسسريا التسسسي الجلسسسسان و سسسيي
 .العامك للجمعيك اجتمان آ ر تاريا

4- The report submitted by the Board of Directors to the 
Ordinary General Assembly shall contain a 
statement of all remuneration made to the 
members of the Board, attendance allowance and 
other expenses paid to the members of the Board 
of Directors within the fiscal year. The report shall 
also include a statement of the payments received 
by the members of the Board in their capacity as 
employees or administrators, or what they received 
in return for technical, administrative or 
consultation services, as well a statement of the 
number of meetings attended by each member as 
from the date of the last meeting of the General 
Assembly. 

  
رئيس مجلس اإلدارة    المادة العشرون: صالحيات 

النائب والعضو   ومدة عضويته، وعضوية كٌل من
 المنتدب وأمين السر: 

Article (20) – Chairman, Vice-Chairman, 
Managing Director and Secretary 
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يعسسسسي  مجلسسسس  اميارا مسسسس  بسسسسي  أ ضسسسسائ  رئيسسسسسا  ونائبسسسسا  
، ويجسسسسسوز أ  يعسسسسسي  للسسسسسرئي . ويعسسسسسي  رئيسسسسسسا  تنفيسسسسسذيا  

 ضسسسسوا  منتسسسسيبا ، و  يجسسسسوز الجمسسسسم بسسسسي  منصسسسسل رئسسسسي  
مجلسسسسس  اميارا وأي منصسسسسسل تنفيسسسسسذي بالتسسسسسركك، ويحسسسسس  
لسسسسسرئي  مجلسسسسس  اميارا التوقيسسسسسم  سسسسس  التسسسسسركك وتنفيسسسسسذ 

 قراران المجل .

The Board of Directors shall appoint from amongst its 
members a Chairman, Vice Chairman. The Board  
appoint  a CEO and may also appoint a Managing 
Director. The Chairman may not also hold any 
executive position in the Company. The Chairman shall 
be authorised to sign for the Company and enforce the 
resolutions of the Board. 

  

 للجمعيسسسسسسسك المقسسسسسسسررا ا  تصاصسسسسسسسان مرا سسسسسسساا مسسسسسسسم   
 صسسسس حيان تم يسسسسل اميارا مجلسسسس  لسسسسرئي  يكسسسسو  العامسسسسك،
 امياريسسسك المحسسساكا في سسسا بمسسسا المحسسساكا جميسسسم أمسسساا التسسسركك

 يرجات سسسسا بجميسسسسم واللجسسسسا  وال يئسسسسان والعامسسسسك والتجاريسسسسك
 والتجاريسسسسسسك امياريسسسسسسك في سسسسسسا بمسسسسسسا ا سسسسسسستئنا  ومحسسسسسساكا
 التسسسسي الج سسسسان مسسسس  وغيريسسسسا التحكسسسسيا وييئسسسسان والعامسسسسك،
 الم البسسسسسك فسسسسسي وذلسسسسسل القضسسسسسائي السسسسسسلل تحسسسسسن تنسسسسسير 
 وسسسسسسسسمان الميافعسسسسسسسك و والمرافعسسسسسسسك السسسسسسسي اوا وإقامسسسسسسسك
 وامبسسسسسرا  والصسسسسسل  وامقسسسسسرار  لي سسسسسا والسسسسسري السسسسسي اوا
 وال عسسسسس  في سسسسسا وال عسسسسس  والبينسسسسسان التسسسسس وي وإحضسسسسسار
 وتعيسسسسي  والتواقيسسسسم واأل تسسسساا ال  سسسسو  وإنكسسسسار بسسسسالتزوير
 ال بسسسسسسسرا  بتقسسسسسسسارير وال عسسسسسسس  والمحكمسسسسسسسي  ال بسسسسسسسرا 

 بتنفيسسسسسسسذ والم البسسسسسسسك واسسسسسسسستبيال ا ورييسسسسسسسا والمحكمسسسسسسسي 
  لسسسسسم وا  تسسسسسراا ونفي سسسسسا األحكسسسسساا وقبسسسسسول األحكسسسسساا
 الن سسسسسر إ سسسسسايا والتمسسسسسا  ا سسسسسستئنا  و لسسسسسل األحكسسسسساا
 السسسي اوا جميسسسم فسسسي الجلسسسسان حضسسسور يلسسسزا مسسسا وإن سسسا 
 و لسسسسل األحكسسسساا صسسسسكول واسسسسست ا المحسسسساكا جميسسسسم لسسسسيا
 المحسسسساكا لسسسسيا والتسسسسيا ل امي سسسسال و لسسسسل القاضسسسسي تنحسسسسي
 مجلسسسس  ولسسسسرئي . والعامسسسسك والتجاريسسسسك امياريسسسسك في سسسسا بمسسسسا
 مسسسسس  أو المجلسسسسس  أ ضسسسسسا  مسسسسس  الغيسسسسسر يوكسسسسسل أ  اميارا
 .ص حيات  م  جز  أو كل في الغير

 

  Subject to the powers reserved for the General 
Assembly, the Chairman shall be authorised to 
represent the Company before all courts, including 
administrative, commercial and general courts, 
commissions and committees of all levels, courts of 
appeal including administrative, commercial and 
general courts, arbitration bodies and other bodies that 
fall under the judicial authority, to proceed with lodging 
cases, pleading and defending, hearing of lawsuits and 
response thereto, acknowledgment, settlement, 
acquittal, calling witnesses and submitting evidences 
and challenging them, challenge of forgery,  denial of 
handwritings stamps and signatures, appointment of 
experts and arbitrators, challenge experts' and 
arbitrators' to attend sues meetings in all cours in order 
to receive judgment decision and to ask for judge 
withdrwal and communicate with courts incudding the 
commercial, administrative and public courts. The 
Board Chairman shall delegate his authority or part of 
authority to other Board members or other parties 
herein.  

  
ويحسسسسسيي مجلسسسسس  اميارا الرواتسسسسسل والبسسسسسي ن والمكافسسسسسون 
لكسسسسل مسسسس  رئسسسسي  المجلسسسس  والعضسسسسو المنتسسسسيل وفقسسسسا  لمسسسسا 

 ( م  يذا الن اا.19يو مقرر في المايا )

The Board shall specify the salaries, remuneration and 
allowances for the Chairman and the Managing 
Director in accordance with Article (19) of these By-
laws. 

  
ويجسسسسسسل  لسسسسسسم مجلسسسسسس  اميارا أ  يعسسسسسسي  أمينسسسسسسا  لسسسسسسسر 

 المجل .
The Board shall also appoint a secretary. 

  
للمجلسسس  أ  يعسسسي  مستتسسسارا  لسسس  أو أك سسسر فسسسي كمسسسا يجسسسوز 

 م تل  تؤو  التركك ويحيي المجل  مكافوت ا.
The Board may also appoint one or more advisors to 
provide advice in running the various affairs of the 
Company and the Board shall determine their 
remuneration. 
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تزيسسسي مسسسيا رئسسسي  المجلسسس  ونائبسسس  والعضسسسو المنتسسسيل و  
وأمسسسسي  السسسسسر  ضسسسسو مجلسسسس  اميارا  لسسسسم مسسسسيا  ضسسسسويك 
كسسسسسل مسسسسسن ا فسسسسسي المجلسسسسس ، ويجسسسسسوز إ سسسسسايا انت سسسسساب ا 
وللمجلسسسسس  فسسسسسي أي وقسسسسسن أ  يعسسسسسزل ا أو أيسسسسسا مسسسسسن ا يو  
أ سسس ل بحسسس  مسسس   سسسزل فسسسي التعسسسويا إذا وقسسسم العسسسسزل 

 لسبل غير مترون أو في وقن غير مناسل.

The term of the office of the Chairman, Vice Chairman, 
the Managing Director and the Secretary – if the 
Secretary is a Board member – shall not exceed their 
respective term of service as Directors, and may be 
renewed. The Board may dismiss all or any of them 
without prejudice to their right in compensation if the 
dismissal was for illegitimate reasons or occurred in 
inappropriate time. 

  
 Article (21) – Board Meetings المادة الحادية والعشرون: اجتماعات المجلس: 

  
يجتمسسسم المجلسسس  بسسسي وا مسسس  رئيسسسس  ويجسسسل  لسسسم رئسسسي  
المجلسسس  أ  يسسسي و إلسسسم ا جتمسسسان متسسسم  لسسسل إليسسس  ذلسسسل 
ا نسسسسا  مسسسس  األ ضسسسسا  ويجسسسسل أ  تكسسسسو  السسسسي وا مو قسسسسك 
بال ريقسسسسسك التسسسسسي يرايسسسسسا المجلسسسسس . وتأعقسسسسسي اجتما سسسسسان 
المجلسسسس  بصسسسسفك يوريسسسسك وكلمسسسسا ي سسسسن الحاجسسسسك،  لسسسسم أ  
( 4يقسسسسسسل  سسسسسسيي اجتما سسسسسسان المجلسسسسسس  السسسسسسسنويك  سسسسسس  )

اجتما سسسسان بحيسسسس  يكسسسسو  ينسسسسال اجتمسسسسان واحسسسسي  لسسسسم 
 ألقل كل    ك أت ر.ا

The Board shall meet at the head office of the 
Company upon a call by the Chairman, if so requested 
by any two (2) Board members. Such call shall be in 
the form chosen by the Board. The Board shall hold 
meeting on a regular basis and whenever need arises, 
but in all cases the Board is required to hold at least 
four (4) meetings in a year, and at least a meeting 
every quarter. 

  
  

 Article (22) – Quorum المادة الثانية والعشرون: نصاب اجتماع المجلس: 
  

 إذا إ  صسسسسسسسحيحا   المجلسسسسسسس  اجتمسسسسسسسان يكسسسسسسسو    -1
 بتسسسسر  نصسسسس  ا  ضسسسسا   لسسسسم األقسسسسل، حضسسسسره
  لسسسسسم   سسسسسك   سسسسس  الحاضسسسسسري   سسسسسيي األ يقسسسسسل

 .األقل
إذا لسسسسسسا تتسسسسسسوافر التسسسسسسرو  ال زمسسسسسسك  نعقسسسسسساي   -2

مجلسسسسس  اميارا بسسسسسسبل نقسسسسس   سسسسسيي أ ضسسسسسائ  
 سسسس  الحسسسسي األينسسسسم المنصسسسسو   ليسسسس  فسسسسي يسسسسذا 
الن سسسسساا، وجسسسسسل  لسسسسسم بقيسسسسسك األ ضسسسسسا  ي سسسسسوا 

تي  الجمعيسسسسك العامسسسسك العاييسسسسك ل نعقسسسساي  سسسس ل سسسسس 
 يوما ؛  نت ال العيي ال زا م  األ ضا .

ويجسسسوز بقسسسرار مسسس  ييئسسسك السسسسو  الماليسسسك ي سسسوا  -3
الجمعيسسسسسك العامسسسسسك العاييسسسسسك ل نعقسسسسساي فسسسسسي حسسسسسال 
نقسسسس   سسسسيي أ ضسسسسا  مجلسسسس  اميارا  سسسس  الحسسسسي 

 األينم لصحك انعقايه. 
  يجسسسسوز لعضسسسسو مجلسسسس  اميارا أ  ينيسسسسل  نسسسس   -4

غيسسسسره فسسسسي حضسسسسور ا جتمسسسسان. واسسسسست نا  مسسسس  
يجسسسسسوز لعضسسسسسو مجلسسسسس  اميارا أ  ينيسسسسسل  ذلسسسسسل،

  ن  غيره م  األ ضا . 
تصسسسسسسسسير قسسسسسسسسراران المجلسسسسسسسس  ب غلبيسسسسسسسسك آرا   -5

األ ضسسسسا  الحاضسسسسري  أو المم لسسسسي  فيسسسس ، و نسسسسي 

1- A Board meeting shall not be valid unless attended 
by two-thirds of the members in person or by proxy, 
provided that the number of members present in 
person shall not be less than four (3) members. 

 
2- If the above condition not applied to held Board 

meeting because of less members than stated 
minimum number in this By-Law , the remaining 
members shall invite for Ordinary General Assembly 
Meeting to be held within (60) days to vote and elect 
enough members. 

 
3- By Capital Market Authority resolution the Ordinary 

General Assembly Meeting shall be invited to be 
held in case Board members less than minimum. 

 
 
 
4- No any one shall act as proxy to Board member in 

meeting and exeptional for Board members to 
attend as proxy instead of other member. 

 
5- Resolutions of the Board shall be adopted by the 

majority votes of the members attending or 
represented in the meeting. In case of a tie, the 
Chairman shall have the casting vote.  
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تسسسسسساوي اآلرا  يسسسسسرج  الجانسسسسسل السسسسسذي صسسسسسون 
 . الجلسكمع  رئي   

 فسسسسسسسي القسسسسسسسراران يصسسسسسسسير أ  اميارا لمجلسسسسسسس  -6
 األ ضسسسسسسا   لسسسسسسم بعرضسسسسسس ا العاجلسسسسسسك األمسسسسسسور
 -كتابسسسك– األ ضسسسا  أحسسسي ي لسسسل لسسسا مسسسا متفسسسرقي 
 يسسسسسذه وفسسسسسي في سسسسسا، للمياولسسسسسك المجلسسسسس  اجتمسسسسسان
المجلسسسس    لسسسسم القسسسسراران يسسسسذه تعسسسسرا الحالسسسسك

 . ل  تال   اجتمان أول في

6- In urgent cases, the Board may adopt resolutions by 
circulation unless one Board member requests a 
meeting for deliberations on such a resolution, in 
which case such resolutions shall be laid before the 
Board in its first following meeting. 

  
 Article (23) – Minutes of Meetings المادة الثالثة والعشرون: مداوالت المجلس: 

  
فسسسسسسي محاضسسسسسسر  وقراراتسسسسسس ت بسسسسسسن مسسسسسسياو ن المجلسسسسسس  

يوقع سسسسسسسا رئسسسسسسسي  الجلسسسسسسسسك وأ ضسسسسسسسا  مجلسسسسسسس  اميارا 
الحاضسسسسرو  وأمسسسسي  السسسسسر. وتسسسسيو  يسسسسذه المحاضسسسسر فسسسسي 
سسسسسسجل  سسسسسا  يوقعسسسسس  رئسسسسسي  مجلسسسسس  اميارا وأمسسسسسي  

 السر. 

Deliberations and resolutions of the Board shall be 
recorded in the form of minutes to be signed by the 
Chairman, Board members in attendance and the 
Secretary. The minutes shall be entered in a special 
register to be signed by the Chairman and the 
Secretary. 

  
وتعارض    المادة الرابعة والعشرون: االتفاقيات والعقود

 : المصالح ومنافسة الشركة
Article (24) – Agreements & Contracts, 
Conflict of Interest and Competition. 

  
  سسسسسيا  لسسسسسم الحصسسسسسول بعسسسسسي – للتسسسسسركك يحسسسسس  -1

 أ  – السسسسسعويي العربسسسسي النقسسسسي مؤسسسسسسك ممانعسسسسك
 تسسسسركك مسسسسم الفنيسسسسك ال سسسسيمان ميارا اتفاقيسسسسك تعقسسسسي

 مجسسسسسال فسسسسسي المؤيلسسسسسك التسسسسسركان مسسسسس  أك سسسسسر أو
 .الت مي 

  يجسسسسسوز أ  يكسسسسسو  لعضسسسسسو مجلسسسسس  اميارا أي  -2
مصسسسلحك مباتسسسرا أو غيسسسر مباتسسسرا فسسسي األ مسسسسال 
والعقسسسسسسسوي التسسسسسسسي تسسسسسسستا لحسسسسسسسسال التسسسسسسسركك إ  
بتسسسسر ي  مسسسس  الجمعيسسسسك العامسسسسك العاييسسسسك، و لسسسسم 

 لسسسس  بمسسسسا المجلسسسس  يبلسسسس  أ  ضسسسو مجلسسسس  اميارا 
 فسسسسسي مباتسسسسسرا غيسسسسسر أو مباتسسسسسرا مصسسسسسلحك مسسسسس 

 التسسسسركك، لحسسسسسال تسسسستا التسسسسي والعقسسسسوي األ مسسسسال
 . ا جتمان محضر في التبلي  يذا  وي بن

 فسسسسسسسي ا تسسسسسسسترال العضسسسسسسسو ل سسسسسسسذا يجسسسسسسسوز   -3
 يسسسذا فسسسي يصسسسير السسسذي القسسسرار  لسسسم التصسسسوين
 وجمعيسسسسسسسسسان اميارا مجلسسسسسسسسس  فسسسسسسسسسي التسسسسسسسس  
 .المسايمي 

 العامسسسسسك الجمعيسسسسسك اميارا مجلسسسسس  رئسسسسسي  يبلسسسسس   -4
 والعقسسسسوي األ مسسسسال  سسسس  انعقاييسسسسا  نسسسسي العاييسسسسك
 مصسسسسلحك المجلسسسس  أ ضسسسسا  ألحسسسسي يكسسسسو  التسسسسي

 التبليسسسس  ويرافسسسس  في سسسسا، مباتسسسسرا غيسسسسر أو مباتسسسسرا

1- Subject to obtaining a NOC letter from SAMA, the 
Company may, enter into technical services 
contracts with one or more companies duly qualified 
in insurance business.  

 
2- Members of the Board of Directors must not have 

direct or indeirect interest in the company 
businesses of contracts unless after approval from 
Ordinary General Assembly and the Board member 
to inform the Board what he has as regard to direct 
or indirect interest in the company business and 
shall be recorded and written in minutes of 
meetings. 

 
 
 
 
 
3- Board member may not participate in voting on the 

resolution to be adopted in this respect in any Board 
meeting or sharholders General Assembly.  

 
 
4- The Chairman shall notify the Ordinary General 

Assembly, when convened, of the transactions and 
contracts wherein a Board member may have a 
direct or indirect, and shall attach to such notification 
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 التسسسسركك حسسسسسابان مراجسسسسم مسسسس   سسسسا  تقريسسسسر
 .ال ارجي

  سسسس  امفصسسسسا،  سسسس  المجلسسسس   ضسسسسو ت لسسسس  إذا  -5
 مصسسسسسلحك ذي لكسسسسل أو للتسسسسركك جسسسساز مصسسسسلحت ،
 الم تصسسسسسسك القضسسسسسسائيك الج سسسسسسك أمسسسسسساا الم البسسسسسسك
 ربسسسس  أي بسسسس يا  العضسسسسو إلسسسسزاا أو العقسسسسي بمب سسسسال

 .ذلل م  ل   تحققن منفعك أو
تقسسسسسم المسسسسسسؤوليك  سسسسس  األضسسسسسرار الناتجسسسسسك مسسسسس   -6

( 1األ مسسسال والعقسسسسوي المتسسسسار إلي سسسسا فسسسسي الفقسسسسرا )
مسسسسسس  يسسسسسسذه المسسسسسسايا  لسسسسسسم العضسسسسسسو صسسسسسساحل 
المصسسسسلحك مسسسس  العمسسسسل أو العقسسسسي، وكسسسسذلل  لسسسسم 
أ ضسسسسسسسسا  مجلسسسسسسسس  اميارا، إذا تمسسسسسسسسن تلسسسسسسسسل 
األ مسسسال والعقسسسوي بالم الفسسسك ألحكسسساا تلسسسل الفقسسسرا 

 لسسسسم  أو إذا  بسسسسن أن سسسسا غيسسسسر  ايلسسسسك، أو تن سسسسوي
تعسسسسسسسسسسارا مصسسسسسسسسسسال  وتلحسسسسسسسسسس  الضسسسسسسسسسسرر 

 بالمسايمي .  
يعفسسسسسسم أ ضسسسسسسا  مجلسسسسسس  اميارا المعارضسسسسسسو   -7

للقسسسسرار مسسسس  المسسسسسؤوليك متسسسسم أ بتسسسسوا ا تراضسسسس ا 
صسسسسسسراحك فسسسسسسي محضسسسسسسر ا جتمسسسسسسان، و  يعسسسسسسي 
الغيسسسسال  سسسس  حضسسسسور ا جتمسسسسان السسسسذي يصسسسسير 
فيسسس  القسسسرار سسسسببا  لا فسسسا  مسسس  المسسسسؤوليك إ  إذا 

بسسسالقرار أو لسسسا   بسسسن أ  العضسسسو الغائسسسل لسسسا يعلسسسا
 يتمك  م  ا  تراا  لي  بعي  لم  ب . 

  يجسسسسسسوز لعضسسسسسسو مجلسسسسسس  اميارا أ  يتسسسسسسترل  -8
فسسسي أي  مسسسل مسسس  تسسس ن  منافسسسسك التسسسركك، أو أ  
ينسسسساف  التسسسسركك فسسسسي أحسسسسي فسسسسرون النتسسسسا  السسسسذي 
تزاولسسسسس ؛ وإ  كسسسسسا  للتسسسسسركك أ  ت البسسسسس  أمسسسسساا 
الج سسسسسسسسك القضسسسسسسسسائيك الم تصسسسسسسسسك بسسسسسسسسالتعويا 

    لسسسم تسسسر ي  المناسسسسل، مسسسا لسسسا يكسسس  حاصسسس 
يجسسسسيي  –سسسسساب  مسسسس  الجمعيسسسسك العايمسسسسك العاييسسسسك 

 يسم  ل  القياا بذلل. –كل سنك 

a special report prepared by the Company’s external 
auditors.  

 
5- If the Board member fails to make the aforesaid 

disclosure, the Company or any interested person 
may apply to the competent court to nullify the 
contract or to order the relevant member to return 
any profit or benefit he obtained from such 
contract(s). 

6- The responsibility of raised damage from 
businesses and contracts mentioned in article (1)  

 
of this item on a member who has interest on the 
business or contract, also the Board members shall 
if thses business and contracts been done breach 
article provision or if unfair, or seem conflict with 
interests and case damage to sharholders. 
 
 
 
7- Board members whom has objection on the 

resolution will be dispensed from responsibility 
when prove their objection in minutes of 
meetings, absence of meeting  when resolution 
issued as case of ending of responsibility unless 
a prove that absent member not aware of the 
resolution or not be able to reject after his 
awareness. 

 
8- The Board member shall not participate in any 

business which may rise competition to the 
company, or compete the company in one of its 
activity, unless otherwise the company will sue for 
compensation in jurisdiction authorities, unless 
has got adequate license or approval from the 
Ordinary General Assembly – renewed annually 
to perform the business. 

 
 
 

 
 

 PART V الباب الخامس 
 SHAREHOLDERS ASSEMBLIES جمعيات المساهمين: 

  
 Article (25) – General Assembly المادة الخامسة والعشرون: حضور الجمعيات: 
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 تم سسسسل صسسسسحيحا   تكوينسسسسا   المكونسسسسك العامسسسسك الجمعيسسسسك -1
 التسسسسي الميينسسسسك فسسسسي وتنعقسسسسي المسسسسسايمي ، جميسسسسم

 . للتركك الرئي  المركز  في ا يقم
 حضسسسور حسسس  أسسسس م   سسسيي كسسسا  أيسسسا   مسسسسايا لكسسسل  -2

 أ  ذلسسسسل فسسسسي ولسسسس  للمسسسسسايمي  العامسسسسك الجمعيسسسسان
 أ ضسسسسا  غيسسسسر مسسسس  آ سسسسر ت صسسسسا    نسسسس  يوكسسسسل
 حضسسسسور فسسسسي التسسسسركك  سسسساملي أو اميارا مجلسسسس 

 اجتما سسسسسسان  قسسسسسسي ويجسسسسسسوز العامسسسسسسك، الجمعيسسسسسسك
 واتسسسسسسسسترال للمسسسسسسسسسايمي  العامسسسسسسسسك الجمعيسسسسسسسسان
  لسسسسسسم والتصسسسسسسوين مسسسسسسياو ت ا فسسسسسسي المسسسسسسسايا
 الحيي سسسسسسك التقنيسسسسسسك وسسسسسسسائل بواسسسسسسس ك قرارت سسسسسسا
ييئسسسسك السسسسسو    تضسسسسع ا التسسسسي الضسسسسواب  بحسسسسسل
 .الماليك

1- The duly constituted General Assembly represents 
all Shareholders, and shall be held in the city where 
the head office of the Company is located. 

  
2- Each Shareholder shall have the right to attend a 

General Meeting irrespective of the number of the 
Shares owned by that Shareholder. Each 
Shareholder may appoint any person, other than the 
members of the Board or employees of the 
Company, to attend the General Assembly on its 
behalf. A Shareholder may participate in the General 
Assembly’s deliberations and vote on its resolutions 
via modern technology in accordance with the 
controls set out by the concerned authorities. 

  
 Article (26) – Constituent General المادة السادسة والعشرون: الجمعية التأسيسية: 

Assembly 
  

  قسسسسي إلسسسسم المكتتبسسسسي  جميسسسسم المؤسسسسسسو  يسسسسي و -1
 وأربعسسسسي   مسسسسسك( 45)  سسسس ل ت سيسسسسسيك جمعيسسسسك

 األسسسسس ا، فسسسسي ا كتتسسسسال قفسسسسل تسسسساريا مسسسس  يومسسسسا  
 لسسسم أ  تقسسسل المسسسيا بسسسي  تسسساريا السسسي وا وتسسساريا 

  ترا أياا.   ا نعقاي  
 حسسسس  - أسسسسس م   سسسسيي كسسسسا  أيسسسسا   - مكتتسسسسل لكسسسسل -2

 لصسسسسحك ويتسسسستر . الت سيسسسسسيك الجمعيسسسسك حضسسسسور
 يم سسسسل المكتتبسسسسي  مسسسس   سسسسيي حضسسسسور ا جتمسسسسان

 لسسسسسا فسسسسسمذا. األقسسسسسل  لسسسسسم المسسسسسال رأ ( نصسسسسس )
 إلسسسسسم ي سسسسسوا وج سسسسسن النصسسسسسال، يسسسسسذا يتسسسسسوافر
  تسسسسسر  مسسسسسسك( 15) بعسسسسسي يعقسسسسسي  سسسسسا    اجتمسسسسسان

 ومسسسم. إليسسس  السسسي وا توجيسسس  مسسس  األقسسسل  لسسسم يومسسسا  
 بعسسسسسي ال سسسسساني ا جتمسسسسسان يعقسسسسسي أ  يجسسسسسوز ذلسسسسسل،
  نعقسسسسساي المحسسسسسييا المسسسسسيا انت سسسسسا  مسسسسس  سسسسسسا ك

 السسسسسسي وا تتضسسسسسسم  أ  ويجسسسسسسل األول، ا جتمسسسسسسان
  سسسس  ام سسسس   يفيسسسسي مسسسسا األول ا جتمسسسسان لعقسسسسي

 جميسسسسسم وفسسسسسي. ا جتمسسسسسان يسسسسسذا  قسسسسسي إمكانيسسسسسك
ا صسسسسحيحا   ال سسسساني ا جتمسسسسان يكسسسسو  األحسسسسوال،  أيسسسس 

 .في  المم لي  المكتتبي   يي كا 

1- Founders shall call for a Constituent General 
Assembly within forty five (45) days from the 
subscription closing date, and each Shareholder 
shall have the right to attend the Constituent 
General Assembly irrespective of the number of the 
Shares owned by it.  

 
2- The meeting of the Constituent General Assembly 

shall be valid only if attended by Shareholders 
representing at least fifty percent (50%) of the 
Company’s capital. If such quorum cannot be 
attained at the first meeting, a second meeting shall 
be called for within fifteen (15) days from the date 
of invitation thereto. However, the second meeting 
may, if so stated in the original invitation, be held 
after the lapse of one hour from the time fixed for 
the first meeting. In all cases the second meeting 
shall be deemed quorate regardless of the number 
of the Shareholders represented therein. 

  
المادة السابعة والعشرون: اختصاصات الجمعية  

 التأسيسية: 
Article (27) – Powers of the Constituent 
General Assembly 

  
 The Constituent General Assembly shall be competent اآلتيك:ر  ت ت  الجمعيك الت سيسيك باألمو

to address the following matters: 
  

التحقسسس  مسسس  ا كتتسسسال بكسسسل أسسسس ا التسسسركك ومسسس   . أ
الوفسسسسا  بالحسسسسي األينسسسسم مسسسس  رأ  المسسسسال وبالقسسسسير 

A. Ascertain that the capital of the Company has 
been fully subscribed for and the minimum 
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وفقسسسسسا  ألحكسسسسساا  المسسسسسستح  مسسسسس  قيمسسسسسك األسسسسسس ا
 .الن اا

 المياولك في تقرير تقويا الحص  العينيك. .ل

capital requirement has been met as per 
authorized regulation; 

B. Discussion on benefits share assessment Report. 

 التسسسسسسركك لن سسسسسساا الن ائيسسسسسسك النصسسسسسسو  إقسسسسسسرار . 
ي ل إ   لسسسسسم األسسسسسسا ،  جويريسسسسسك تعسسسسسيي ن تسسسسسأ

 بموافقسسسسسك إ   لي سسسسسا المعسسسسسروا الن سسسسساا  لسسسسسم
 .في ا المم لي   المكتتبي   جميم

C. Adopt the final text of the Company’s By-laws. 
However, the Assembly may not make any 
material changes to the By-laws without the 
consent of all subscribers represented thereat. 

 لمسسسسيا للتسسسسركك إيارا مجلسسسس  أول أ ضسسسسا  تعيسسسسي  .ي
 قسسسسي يكونسسسسوا لسسسسا إذا سسسسسنوان  مسسسس   تتجسسسساوز  

 ن ام سسسا فسسسي أو التسسسركك ت سسسسي   قسسسي فسسسي  أينسسسوا
 .األسا 

 األ مسسسسال  سسسس  المؤسسسسسسي  تقسسسسارير فسسسسي لسسسسكوالميا .ه
 التسسسسسسركك، ت سسسسسسسي  اقتضسسسسسسايا التسسسسسسي والنفقسسسسسسان

 التجسسسسسسسسسارا لسسسسسسسسسوزارا ويجسسسسسسسسسوز. وإقسسسسسسسسسراره
 أ  الماليسسسسسك السسسسسسو   يئسسسسسكل وكسسسسسذلل وا سسسسسست مار،

 مراقبسسسسسسا   بوصسسسسسسف ( أك سسسسسسر أو) منسسسسسسيوبا   توفسسسسسسي
 للت كسسسسسي للتسسسسسركك؛ الت سيسسسسسسك الجمعيسسسسسك لحضسسسسسور

 .الن اا أحكاا  ت بي  م 

D. Appoint the members of the Company’s first 
Board of Directors for a term of not more than 
three (3) years, unless they have been appointed 
in the company’s contract or By-laws. 

E. Discussion on the Founders’ report on the 
formalities and expenses incurred for the 
incorporation of the Company. Minister of  
Commerce and Investment and CMA shall 
delegate a representative (or more) as auditor 
to attend Constituent General Assembly 
meeting to verify regulation being applied 
therefor.  

  

  

  
المادة الثامنة والعشرون: اختصاصات الجمعية العامة  

 :العادية
Article (28) – Ordinary General 
Assembly 

  
فيمسسسسا  سسسسيا األمسسسسور التسسسسي ت سسسست  ب سسسسا الجمعيسسسسك العامسسسسك 
غيسسسسر العاييسسسسك، ت سسسست  الجمعيسسسسك العامسسسسك العاييسسسسك بجميسسسسم 

المتعلقسسسك بالتسسسركك وتنعقسسسي مسسسره  لسسسم األقسسسل فسسسي األمسسسور 
السسسسنك  سسس ل السسسستك أتسسس ر التاليسسسك  نت سسسا  السسسسنك الماليسسسك 
للتسسسسسسركك، ويجسسسسسسوز السسسسسسي وا لجمعيسسسسسسان  امسسسسسسك  اييسسسسسسك 

  .أ را ل جتمان كلما ي ن الحاجك إلم ذلل

Except for the matters reserved for the Extraordinary 
General Assembly, the Ordinary General Assembly 
shall be in charge of all matters concerning the 
Company. The Ordinary General Assembly shall be 
convened at least once a year within the six (6) months 
following the end of the Company's fiscal year. 
Additional Ordinary General Assembly meetings may 
be convened whenever needed.  

  
المادة التاسعة والعشرون: اختصاصات الجمعية العامة  

 غير العادية: 
Article (29) – Extraordinary General 
Assembly 

  
ت سسسست  الجمعيسسسسك العامسسسسك غيسسسسر العاييسسسسك بتعسسسسييل ن سسسساا 

المح سسسسسور  لي سسسسسا التسسسسركك األسسسسسسا ، باسسسسسست نا  األحكسسسساا 
تعسسسسييل ا ن امسسسسا ، ول سسسسا أ  تصسسسسير قسسسسراران فسسسسي األمسسسسور 
اليا لسسسسك فسسسسي ا تصسسسسا  الجمعيسسسسك العامسسسسك العاييسسسسك وذلسسسسل 
بسسسسسنف  التسسسسسرو  واألوضسسسسسان المقسسسسسررا للجمعيسسسسسك العامسسسسسك 

 العاييك.

The Extraordinary General Assembly shall have the 
power to amend the Company’s By-Laws, except for 
such provisions as may be impermissible to be 
amended under the law. Furthermore, the 
Extraordinary General Assembly may pass resolutions 
on matters falling within the competence of the 
Ordinary General Assembly under the same conditions 
applicable to the latter. 
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 Article (30) – Invitations to General المادة الثالثون: دعوة الجمعيات:
Assemblies 

  
 ال اصسسسسسسسسسك أو العامسسسسسسسسسك الجمعيسسسسسسسسسان تنعقسسسسسسسسسي -1

 و لسسسسم اميارا، مجلسسسس  مسسسس  بسسسسي وا للمسسسسسايمي 
 العامسسسسسسسك الجمعيسسسسسسسك يسسسسسسسي و أ  اميارا مجلسسسسسسس 
 مراجسسسسسسم ذلسسسسسسل  لسسسسسسل إذا ل نعقسسسسسساي العاييسسسسسسك

 مسسسسس   سسسسسيي أو المراجعسسسسسك لجنسسسسسك أو الحسسسسسسابان
  لسسسسم المسسسسال رأ  مسسسس %( 5) يم سسسسل المسسسسسايمي 

 ي سسسسسسوا الحسسسسسسسابان لمراجسسسسسسم ويجسسسسسسوز. األقسسسسسسل
 بسسسسي وا المجلسسسس  يقسسسسا لسسسسا إذا ل نعقسسسساي الجمعيسسسسك
 تسسسساريا مسسسس  يومسسسسا      سسسسي ( 30)  سسسس ل الجمعيسسسسك

 . الحسابان مراجم  لل
يجسسسسوز بقسسسسرار مسسسس  ييئسسسسك السسسسسو  الماليسسسسك ي سسسسوا  -2

ك ل نعقسسسساي فسسسسي الحسسسسا ن الجمعيسسسسك العامسسسسك العاييسسسس 
 اآلتيك: 
إذا انقضسسسسسن المسسسسسيا المحسسسسسييا ل نعقسسسسساي  . أ

) سسسس ل األتسسسس ر السسسسسن التاليسسسسك  نت سسسسا  
 السنك الماليك للتركك( يو  أنعقاييا. 

إذا نقسسسس   سسسسيي أ ضسسسسا  مجلسسسس  اميارا  .ل
    الحي األينم لصحك انعقايه. 

 . إذا تبسسسسسسسي  وجسسسسسسسوي م الفسسسسسسسان ألحكسسسسسسساا 
الن سسسسسسساا أو ن سسسسسسساا التسسسسسسسركك األسسسسسسسسا ، أو 

 وقون  لل في إيارا التركك. 
ي. إذا لسسسسسا يوجسسسسس  المجلسسسسس  السسسسسي وا  نعقسسسسساي 
الجمعيسسسك العامسسسك  سسس ل  مسسس   تسسسرا يومسسسا  
مسسسسس  تسسسسساريا  لسسسسسل مراجسسسسسم الحسسسسسسابان أو 
لجنسسسسسك المراجعسسسسسك أو  سسسسسيي مسسسسس  المسسسسسسايمي  

 األقل. %( م  رأ  المال  لم 5يم ل )
 

%( مسسسس  2يجسسسسوز لعسسسسيي مسسسس  المسسسسسايمي  يم سسسسل ) -3
رأ  المسسسال  لسسسم األقسسسل  تقسسسييا  لسسسل إلسسسم ييئسسسك 
السسسسسو  الماليسسسسك لسسسسي وا الجمعيسسسسك العامسسسسك العاييسسسسك 
ل نعقسسسسسسسسساي، إذا تسسسسسسسسسوافر أي مسسسسسسسسس  الحسسسسسسسسسا ن 

( مسسسس  يسسسسذه 2المنصسسسسو   لي سسسسا فسسسسي الفقسسسسرا )
المسسسسسايا. و لسسسسسم ييئسسسسسك السسسسسسو  الماليسسسسسك توجيسسسسس  

   سسسي  يومسسسا  مسسس  تسسساريا السسسي وا ل نعقسسساي  سسس ل 
تقسسسسسييا  لسسسسسل المسسسسسسايمي ،  لسسسسسم أ  تتضسسسسسم  
السسسسسسي وا جسسسسسسيو   ب  مسسسسسسال الجمعيسسسسسسك والبنسسسسسسوي 

 الم لول أ  يواف   لي ا المسايمو . 

1- The Board of Directors shall call for a General 
Assembly if requested by the auditor, audit 
committee or a number of Shareholders holding or 
representing at least five per cent (5%) of the share 
capital. The auditor may call for the General 
Assembly in case the Board fails to do so within 
thirty (30) days from the auditor’s request. 

 
2- The Ordinary General Assembly will be held when 

invited by Capital Market Authority resolution in the 
following cases : 

 
A- If the period to held a meeting ended (during the 

following six months to the company fisical year) 
without helidng any meetings. 

 
B. If the Board members are less than the minimum to 

held any meeting. 
 
C. If appeare there are violation to regulatory provision 

or the company By-Law or there is failure in the 
company’s management. 

D. If the Board don’t invite for helding Gneral Assembly 
Meeting during (15) days from the Auditors and 
Audit Committee request or at least shareholder 
number represent (5%) of capital. 

 
3- Some of sharholder shall at least represent (2%) of 

capital request Capital Market Authority to invite 
Ordinary General Assmbly meeting to be held, if 
there are any of the mentioned cases in article (2) 
of this item. Capital Market Auhtoity shall invite for 
a meeting during (30) days from the shareholder 
rquest date, and must include General Assembly 
agenda and items to be agreed and approved by 
shareholders. 

  

  
 فسسسسسي وجسسسسسيول األ مسسسسسال  السسسسسي وا يسسسسسذه تنتسسسسسر -4

 في سسسسا التسسسسي المن قسسسسك فسسسسي تسسسسوزن يوميسسسسك صسسسسحيفك
 المحسسسسيي الميعسسسساي قبسسسسل السسسسرئي  التسسسسركك مركسسسسز
  لسسسسم واحسسسسي و تسسسسري  يسسسسوا ( 21)بسسسسس  نعقسسسساي
 وجسسسسيول السسسسي وا مسسسس  صسسسسورا وترسسسسسل األقسسسسل

وزارا التجسسسسسسسارا وا سسسسسسسست مار،  إلسسسسسسسم األ مسسسسسسسال

4- The invitation for the Assembly shall be published in 
a daily newspaper circulated in the city where the 
head office of the Company is located, at least 
twenty one (21) days prior to the date set for 
Assembly. A copy of the invitation shall be sent to 
Ministery of Commerce and Investment, CMA. Also 
it shall be sufficient to send a notice to each 
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 ومسسسم. الماليسسسك السسسسو  ييئسسسك وكسسسذلل صسسسورا إلسسسم
 فسسسسسي السسسسسي وا بتوجيسسسسس  ا كتفسسسسسا  يجسسسسسوز ذلسسسسسل

 المسسسسسسسايمي  جميسسسسسسم إلسسسسسسم المسسسسسسذكور الميعسسسسسساي
 السسسي وا مسسس  صسسسورا وترسسسسل. مسسسسجلك ب  ابسسسان
 الماليسسسسسك السسسسسسو  ييئسسسسسك إلسسسسسم األ مسسسسسال وجسسسسسيول

 .للنتر المحييا الميا   ل وذلل

Shareholder by registered mail during the period 
specified in this paragraph. A copy of the notice and 
the agenda shall be sent to the CMA within the 
period specified for publication. 

  
 Article (31) – Register of Attendance المادة الحادية والثالثون: سجل حضور الجمعيات: 

  
يسسسسسسسجل المسسسسسسسايمو  السسسسسسذي  يرغبسسسسسسو  فسسسسسسي حضسسسسسسور 
الجمعيسسسسسسك العامسسسسسسك أو ال اصسسسسسسك أسسسسسسسمائ ا فسسسسسسي مركسسسسسسز 

 التركك الرئيسي قبل الوقن المحيي  نعقاي الجمعيك.

A Shareholder wishing to attend a general or special 
assembly shall register its name in the register 
maintained in the Company’s head office before the 
time fixed for the meeting. 

 
 
 

 

المادة الثانية والثالثون: نصاب اجتماع الجمعية العامة  
 العادية:

Article (32 ) – Quorum for the Ordinary 
General Assembly 

  
 العاييسسسسسسك العامسسسسسسك الجمعيسسسسسسك انعقسسسسسساي يكسسسسسسو    -1

 يم لسسسسسسسو  مسسسسسسسسايمو  حضسسسسسسسر إذا إ  صسسسسسسسحيحا  
 .األقل  لم التركك مال رأ  نص 

السسسس زا لعقسسسسسي اجتمسسسسسان  النصسسسسسال يتسسسسسوفر لسسسسا إذا -2
( مسسسس  1) وفسسسس  الفقسسسسرا الجمعيسسسسك العامسسسسك العاييسسسسك

  سسسا  اجتمسسسان إلسسسم السسسي وا وج سسسن ،المسسسايايسسسذه 
 ل جتمسسسسسان التاليسسسسسك يومسسسسسا   ال   سسسسسي   سسسسس ل يعقسسسسي

 بال ريقسسسسسسسك السسسسسسسي وا يسسسسسسذه وتنتسسسسسسسر. السسسسسسساب 
 يسسسسذا مسسسس ( 30) المسسسسايا فسسسسي  لي سسسسا المنصسسسسو 

 ا جتمسسسسسان يأعقسسسسسي أ  يجسسسسسوز ذلسسسسسل ومسسسسسم الن سسسسساا
 المحسسسسييا المسسسسيا انت سسسسا  مسسسس  سسسسسا ك بعسسسسي ال سسسساني

 تتضسسسسسسم  أ  بتسسسسسسر  األول ا جتمسسسسسسان  نعقسسسسسساي
 ام سسسس   يأفيسسسسي مسسسسا األول ا جتمسسسسان لعقسسسسي السسسسي وا
 جميسسسسم وفسسسسي ا جتمسسسسان، يسسسسذا  قسسسسي إمكانيسسسسك  سسسس 

 أيسسسسا   صسسسسحيحا   ال سسسساني ا جتمسسسسان يكسسسسو  األحسسسسوال
 . في  المم لك األس ا  يي كا 

1- A meeting of the Ordinary General Assembly shall 
be valid only if attended by Shareholders 
representing at least (50%) of the Company’s 
capital.  

 
2- If such quorum cannot be attained at the Ordinary 

General Assembly, a second meeting shall be 
convened within the following thirty (30) days. 
Invitation for the meeting shall be published in the 
manner stipulated by Article (30) of the Company's 
By-Laws. However, the second meeting may, if so 
stated in the original invitation, be held after the 
lapse of one hour from the time fixed for the first 
meeting, in all cases the second meeting is correct 
if there are any of representing share.  

  
المادة الثالثة والثالثون: نصاب اجتماع الجمعية العامة  

 غير العادية: 
Article (33) – Quorum for the 
Extraordinary General Assembly 

  
 العاييسسسسك غيسسسسر العامسسسسك الجمعيسسسسك انعقسسسساي يكسسسسو    -1

 يم لسسسسسسو  مسسسسسسسايمو  حضسسسسسسره إذا إ  صسسسسسسحيحا  
 رأ  مسسسس ( المائسسسسك فسسسسي وسسسسستو   مسسسسسك%  65)

 .األقل  لم التركك مال
لعقسسسسي اجتمسسسسان الجمعيسسسسك  النصسسسسال يتسسسسوفر لسسسسا إذا -2

( مسسس  يسسسذه 1العامسسسك غيسسسر العاييسسسك وفسسس  الفقسسسرا )

1- A meeting of the Extraordinary General Assembly 
shall be valid only if attended by Shareholders 
representing at least 65% of the Company’s capital.  

 
 
2- If such quorum cannot be attained at the 
Extraordinary General Assembly, a second meeting 
shall be convened in the same manner set out in Article 
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  سسسسسا ، اجتمسسسسسان إلسسسسسم السسسسسي وا وج سسسسسن المسسسسسايا. 
 المسسسسايا فسسسسي  لي سسسسا المنصسسسسو  األوضسسسسان بسسسسنف 

 يأعقسسسسسسي أ  ويجسسسسسسوز. الن سسسسسساا يسسسسسسذا مسسسسسس ( 30)
 المسسسسيا انت سسسسا  مسسسس  سسسسسا ك بعسسسسي ال سسسساني ا جتمسسسسان
 أ  بتسسسسسسر  األول ا جتمسسسسسسان  نعقسسسسسساي المحسسسسسسييا
 يأفيسسسسي مسسسسا األول ا جتمسسسسان لعقسسسسي السسسسي وا تتضسسسسم 
 وفسسسي ا جتمسسسان، يسسسذا  قسسسي إمكانيسسسك  سسس  ام سسس  
 ال سسسسسساني ا جتمسسسسسسان يكسسسسسسو  األحسسسسسسوال جميسسسسسسم

 المسسسسسسسايمي  مسسسسسس   سسسسسسيي حضسسسسسسره إذا صسسسسسسحيحا  
 .األقل  لم المال رأ ( ربم)  يم لو 

 ا جتمسسسسان فسسسسي السسسس زا النصسسسسال يتسسسسوافر لسسسسا إذا -3
 ينعقسسسي  السسس  اجتمسسسان إلسسسم ي سسسوا وج سسسن ال سسساني،

 المسسسايا فسسسي  لي سسسا المنصسسسو  نفسسسس ا باألوضسسسان
 ا جتمسسسسسسان ويكسسسسسسو  الن سسسسسساا، يسسسسسسذا مسسسسسس ( 30)

 المم لسسسك األسسسس ا  سسسيي كسسسا  أيسسسا   صسسسحيحا   ال السسس 
 ييئك السو  الماليك.  موافقك بعي في ،

(30) of the Company’s By-laws. However, the second 
meeting may, if so stated in the original invitation, be 
held after the lapse of one hour from the time fixed for 
the first meeting. In all cases the second meeting shall 
be deemed quorate if attended by Shareholders 
representing at least twenty five per cent (25%) of the 
Company’s capital.  
 
 
 
 
 
 
3- If such quorum cannot be attained at the second 

meeting, a third meeting shall be convened in the 
same manner set out in Article (30) of the 
Company’s By-laws. In all cases the third meeting 
shall be deemed quorate regardless of the number 
of the Shareholders represented therein, subject to 
approval of the Capital Market Authority. 

  
 Article (34) – Voting Rights المادة الرابعة والثالثون: التصويت في الجمعيات: 

  
تحسسسسسل األصسسسسوان فسسسسي الجمعيسسسسك الت سيسسسسسيك والجمعيسسسسان 
العامسسسك العاييسسسك وغيسسسر العاييسسسك  لسسسم أسسسسا  صسسسون لكسسسل 

اسسسسسسست ياا التصسسسسسسوين التراكمسسسسسسي فسسسسسسي سسسسسسس ا. ويجسسسسسسل 
انت سسسسال مجلسسسس  اميارا، بحيسسسس    يجسسسسوز اسسسسست ياا حسسسس  
التصسسسسوين للسسسسس ا أك سسسسر مسسسس  مسسسسرا واحسسسسيا. و  يجسسسسوز 
أل ضسسسسسسا  مجلسسسسسس  اميارا ا تسسسسسسترال فسسسسسسي التصسسسسسسوين 
 لسسسم قسسسراران الجمعيسسسك التسسسي تتعلسسس  بسسسمبرا  ذمم سسسا مسسس  
المسسسسسؤوليك  سسسس  إيارا التسسسسركك أو التسسسسي تتعلسسسس  بمصسسسسلحك 

 و غير مباترا ل ا.مباترا أ

Votes at the meetings of Constituent, Ordinary and 
Extraordinary General Assemblies shall be counted on 
(one share-one vote) basis. Members of the Board of 
Directors shall be appointed by the way of cumulative 
voting, where only one vote can be used per each 
share. A Board member may not participate in any vote 
regarding its release from the responsibility for the 
management of the Company, or regarding any of its 
direct or indirect interest(s). 

  
 ’Article (35) – Shareholders Assemblies ت: المادة الخامسة والثالثون: قرارات الجمعيا

Resolutions 
  

تصسسسسسير القسسسسسراران فسسسسسي الجمعيسسسسسك الت سيسسسسسسيك باألغلبيسسسسسك 
الم لقسسسسسسك ل سسسسسسس ا المم لسسسسسسك في سسسسسسا، وتصسسسسسسير قسسسسسسراران 
الجمعيسسسسسك العامسسسسسك العاييسسسسسك باألغلبيسسسسسك الم لقسسسسسك ل سسسسسس ا 
المم لسسسسك فسسسسي ا جتمسسسسان ومسسسسم ذلسسسسل فمنسسسس  إذا تعلقسسسسن يسسسسذه 
القسسسسراران بتقيسسسسيا مزايسسسسا  اصسسسسك لزمسسسسن موافقسسسسك أغلبيسسسسك 
المكتتبسسسي  باألسسسس ا التسسسي تم سسسل ) ل سسسي( األسسسس ا المسسسذكورا 
بعسسسسي اسسسسستبعاي مسسسسا اكتتسسسسل بسسسس  المسسسسستفييو  مسسسس  المزايسسسسا 
ال اصسسسسك، وتصسسسسير القسسسسراران فسسسسي الجمعيسسسسك العامسسسسك غيسسسسر 
العاييسسسسك ب غلبيسسسسك  ل سسسسي األسسسسس ا المم لسسسسك فسسسسي ا جتمسسسسان إ  

تعلقسسسسا  بزيسسسسايا أو بت فسسسسيا رأ  المسسسسال إذا كسسسسا  القسسسسرار م

Resolutions of the Constituent General Assembly and 
Ordinary General Assembly shall be adopted by an 
absolute majority vote of the shares represented 
thereat. However, if a resolution relates to granting 
special benefits, a majority of the subscribers of cash 
shares is needed such that they represent at least two 
thirds (2/3) of the mentioned shares after discounting 
the special benefits subscribed for. Resolutions of the 
Extraordinary General Assembly shall be adopted by a 
majority vote of two thirds of the shares represented at 
the meeting. However, if the resolution to be adopted 
is related to increasing or reducing the capital, 
extending the Company’s period, dissolving the 



 418

 اسم الشركة
   شركة ساب للتكافل 

 وزارة التجارة  النظام االساسي
 )إدارة حوكمة الشركات( 

 سسججلل  جتجتاارريي  
  

1010234032 

ههــ  2144//01//19االلتتااررييخخ     
مم   2020//09//07 ااململووااففقق  

 فيصل العلياني  

  29 من  20 صفحة ررققمم  االلصصففححةة  

 م2020-06-29*تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ تم الشهر * *

أو بم السسسسك مسسسسيا التسسسسركك أو بحسسسسل التسسسسركك قبسسسسل المسسسسيا 
المحسسسسييا فسسسسي ن ام سسسسا أو بميماج سسسسا فسسسسي تسسسسركك أو فسسسسي 
مؤسسسسسسسك أ سسسسسرا فسسسسس  يكسسسسسو  القسسسسسرار صسسسسسحيحا  إ  إذا 
صسسسسسير ب غلبيسسسسسك    سسسسسك أربسسسسسان األسسسسسس ا المم لسسسسسك فسسسسسي 

 ا جتمان.

Company prior to the expiry of the period specified 
therefor under these By-laws or merging the Company 
with another company or establishment, then such 
resolution shall be valid only if adopted by a majority of 
three-quarters (3/4) of the shares represented at the 
meeting. 

  
  

 Article (36) – Deliberations المادة السادسة والثالثون: المناقشة في الجمعيات: 
  

لكسسسسل مسسسسسايا حسسسس  مناقتسسسسك الموضسسسسو ان الميرجسسسسك فسسسسي 
جسسسيول أ مسسسال الجمعيسسسك وتوجيسسس  األسسسسئلك فسسسي تسسس ن ا إلسسسم 
أ ضسسسسسسا  مجلسسسسسس  اميارا ومراجسسسسسسم الحسسسسسسسابان. وكسسسسسسل 

يحسسسرا المسسسسايا مسسس  يسسسذا الحسسس ،  يسسسذا الن سسساانسسس  فسسسي 
يكسسسسسسو  بسسسسسسا   . ويجيسسسسسسل مجلسسسسسس  اميارا أو مراجسسسسسسم 
الحسسسسسسابان  سسسسس  أسسسسسسئلك المسسسسسسايمي  بالقسسسسسير السسسسسذي   

عسسسسسرا مصسسسسسلحك التسسسسسركك للضسسسسسرر. وإذا رأا المسسسسسسايا ي
أ  السسسري  لسسسم سسسسؤال  غيسسسر مقنسسسم، احسسستكا إلسسسم الجمعيسسسك، 

 وكا  قراريا في يذا الت   نافذا .

Each shareholder shall have the right to discuss the 
items listed in the General Assembly’s agenda and to 
direct questions in respect thereof to the members of 
the Board and the auditors in this respect. Any 
provision in the Company’s By-laws denying such right 
shall be null and void. The members of the Board or 
the auditors shall answer the Shareholders’ questions 
to the extent that does not expose the Company’s 
interest to any damage. If the Shareholder deems the 
answer to the question unsatisfactory, then he/it may 
refer the issue to the General Assembly and its 
decision in this regard shall be final and binding. 

  
السابعة والثالثون: رئاسة الجمعيات وإعداد  المادة 

 المحاضر:
Article (37) – Proceedings of the 
General Assembly &Minutes of 
Meetings 

  
 اميارا مجلسسسسس  رئسسسسسي  العامسسسسك الجمعيسسسسسك يسسسسرأ  -1

 مجلسسسسس  ينتيبسسسسس  مسسسسس  أو غيابسسسسس   نسسسسسي نائبسسسسس  أو
 غيسسسال حسسسال فسسسي لسسسذلل أ ضسسسائ  بسسسي  مسسس  اميارا
 .ونائب  اميارا مجل   رئي 

 محضسسسسسسر العامسسسسسسك الجمعيسسسسسسك باجتمسسسسسسان يحسسسسسسرر -2
 أو الحاضسسسسسسسري  المسسسسسسسسايمي   سسسسسسسيي يتضسسسسسسسم 
 حيسسسسسازت ا فسسسسسي التسسسسسي األسسسسسس ا و سسسسسيي المم لسسسسسي 
 المقسسسسررا األصسسسسوان و سسسسيي الوكالسسسسك أو باألصسسسسالك

 األصسسسسوان و سسسسيي ات سسسسذن التسسسسي والقسسسسراران ل سسسسا
 وافيسسسسك و  صسسسسك  الفت سسسسا أو  لي سسسسا وافقسسسسن التسسسسي

 وتسسسسسيو  ا جتمسسسسسان، فسسسسسي يارن التسسسسسي للمناقتسسسسسك
 اجتمسسسسان كسسسسل  قسسسسل منت مسسسسك بصسسسسفك المحاضسسسسر

 وأمسسسي  الجمعيسسسك رئسسسي  يوقعسسس   سسسا  سسسسجل فسسسي
 .األصوان وجامم سريا

1- The General Assembly shall be presided over by the 
Chairman or, in his absence, the Vice Chairman or, 
in his absence, any Director designated by the 
Board.  

 
2- Minutes shall be written for the meeting showing the 

names of the Shareholders present in person or 
represented by proxy, the number of the shares held 
or represented by each, the number of votes 
attached to such shares, the resolutions adopted at 
the meeting, the number of votes assenting or 
dissenting to such resolutions and a comprehensive 
summary of the discussions that took place at the 
meeting. Such minutes shall be regularly recorded 
after each meeting in a special register to be signed 
by the Chairman of the Assembly, the secretary and 
the rapporteur. 

  

  

 PART VI الباب السادس
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 BOARD COMMITTEES المنبثقة من مجلس االدارة: اللجان 
  

 Article (38) – Board Committees المادة الثامنة والثالثون: لجان مجلس اإلدارة: 
  

تأتسسسسسكل لجسسسسسا  مجلسسسسس  اميارا وفقسسسسسا  ل ن مسسسسسك واللسسسسسوائ  
 ذان الع قك.

Board Committees shall be constituted in accordance 
with the applicable rules and regulations. 

  

 PART VII الباب السابع 
 AUDITORS مراجع الحسابات: 

  
 Article (39) – Appointment of Auditors المادة التاسعة والثالثون: تعيين مراجع الحسابات:

  
يجسسسسل أ  تعسسسسي  الجمعيسسسسك العامسسسسك مراجعسسسسي حسسسسسابان )أو 

الحسسسسسابان المسسسسر   ل سسسسا أك سسسسر( مسسسس  بسسسسي  مراجعسسسسي 
بالعمسسسسل فسسسسي المملكسسسسك، وتحسسسسيي مكافسسسس ت ا ومسسسسيا  مل سسسسا، 

 لسسسسسم أ  يتجسسسسساوز مجمسسسسسون ويحسسسسسوز ل سسسسسا إ سسسسسايا تعين ا،
ويجسسسوز لمسسس  اسسسستنفي مسسسيا تعيينسسس   مسسس  سسسسنوان متصسسسلك، 

يسسسذه المسسسيا أ  يعسسساي تعيينسسس  بعسسسي مضسسسي سسسسنتي  مسسس  تسسساريا 
ويجسسسوز للجمعيسسسك العامسسسك أيضسسسا  وفسسسي كسسسل وقسسسن  انت ائ سسسا،

تغييسسسسريا مسسسسم  سسسسيا ا  سسسس ل بحق سسسسا فسسسسي التعسسسسويا إذا 
وقسسسسم التغييسسسسر فسسسسي وقسسسسن غيسسسسر مناسسسسسل أو لسسسسسبل غيسسسسر 

 مترون.

The Company shall have two (or more) auditors to be 
selected from among the auditors licensed to work in 
the Kingdom of Saudi Arabia. The auditor(s)’ 
remuneration and term of office shall be fixed by the 
General Assembly and not exceeding (5) years and 
any one complete his term can reappointed again after 
(2) years from completion period . The General 
Assembly may reappoint the same auditor, and may 
also dismiss them at any time, without prejudice to their 
right in compensation if the dismissal was for 
illegitimate reasons or occurred in inappropriate time. 

  
 Article (40) – Powers of the Auditor المادة األربعون: صالحيات مراجع الحسابات:

  
ا  سسسسس ن  حسسسسس  – أي وقسسسسسن فسسسسسي –لمراجسسسسسم الحسسسسسسابان 

 لسسسم يفسسساتر التسسسركك وسسسسج ت ا وغيسسسر ذلسسسل مسسس  الو سسسائ  
ولسسسسس  أ  ي لسسسسسل البيانسسسسسان واميضسسسسساحان التسسسسسي يسسسسسرا 
ضسسسسرورا الحصسسسسول  لي سسسسا ولسسسس  أيضسسسسا  أ  يتحقسسسس  مسسسس  

وغيسسسر ذلسسسل ممسسسا يسسسي ل موجسسسويان التسسسركك والتزامات سسسا. 
فسسسسسي ن سسسسسا   ملسسسسس . و لسسسسسم رئسسسسسي  مجلسسسسس  اميارا أ  

جسسسسسسسسم يمكنسسسسسسسس  مسسسسسسسس  أيا  واجبسسسسسسسس ، وإذا صسسسسسسسساي  مرا
الحسسسسابان صسسسعوبك فسسسي يسسسذا التسسس   أ بسسسن ذلسسسل فسسسي تقريسسسر 
يقسسسيا إلسسسم مجلسسس  اميارا. فسسسمذا لسسسا ييسسسسر المجلسسس   مسسسل 
مراجسسسسم الحسسسسسابان، وجسسسسل  ليسسسس  أ  ي لسسسسل مسسسس  مجلسسسس  
اميارا ي سسسسسوا الجمعيسسسسسك العامسسسسسك العاييسسسسسك للن سسسسسر فسسسسسي 

 األمر.

The auditor shall have access at all times to the 
Company’s books, records and any other documents, 
and may request information and clarification as it 
deems necessary. It may further check the company’s 
assets and liabilities any anything that falls in the ambit 
of its competencies. The Chairman shall enable the 
auditor to perform its duties, failing which the auditor 
may state this in writing in a report to be submitted to 
the Board of Directors. In case the Board of Directors 
fails to assist the Auditor in the performance of his 
duties, the Auditor shall then be entitled to request the 
Board to call for the Ordinary General Assembly to 
convene to look into the situation. 

  
  

 Article (41) – Auditor’s Obligations المادة الحادية واألربعون: التزامات مراجع الحسابات:
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 لسسسسم مراجسسسسم الحسسسسسابان أ  يقسسسسيا إلسسسسم الجمعيسسسسك العامسسسسك 
السسسسنويك تقريسسسرا  يعسسسي وفقسسسا  لمعسسسايير المراجعسسسك المتعسسسار  
 لي سسسسا يضسسسسمن  موقسسسس  إيارا التسسسسركك مسسسس  تمكينسسسس  مسسسس  
الحصسسسول  لسسسم البيانسسسان واميضسسساحان التسسسي  لب سسسا ومسسسا 

ن سسسساا مراقبسسسسك يكسسسسو  قسسسسي كتسسسسف  مسسسس  م الفسسسسك ألحكسسسساا 
حتسسسس  التنفيذيسسسسك واألن مسسسسك تسسسسركان التسسسس مي  التعسسسساوني و ئ

ون سسسسسساا  واللسسسسسسوائ  والتعليمسسسسسسان األ سسسسسسرا ذان الع قسسسسسسك
ورأيسسس  فسسسي مسسسيا  يالسسسك القسسسوائا الماليسسسك  التسسسركك األسسسسا 

ويتلسسسو مراجسسسسم الحسسسسابان تقريسسسسره فسسسي الجمعيسسسسك للتسسسركك. 
العامسسسسسك. وإذا قسسسسسررن الجمعيسسسسسك التصسسسسسيي   لسسسسسم تقريسسسسسر 
مجلسسسسسس  اميارا والقسسسسسسوائا الماليسسسسسسك يو  ا سسسسسسستمان إلسسسسسسم 

 قرير مراجم الحسابان، كا  قراريا با   .ت

The auditor shall submit to the annual General 
Assembly a report prepared in accordance with the 
recognized auditing standards showing how far the 
Company has enabled it to obtain the information and 
clarifications it has requested and what it has 
discovered of violations to the Cooperative Insurance 
Companies Control Act and its implementing 
regulations and any other applicable bylaws and 
regulations, and its opinion as to whether or not the 
Company’s accounts conform to the facts. The General 
Assembly shall review the auditor’s report, and if the 
Assembly decides to ratify the Board’s report and the 
financial statements without hearing the auditor’s 
report, its decision shall be void. 

  

 PART VIII الباب الثامن 
 THE COMPANY’S ACCOUNTS حسابات الشركة وتوزيع األرباح

AND DISTRIBUTION OF 
PROFITS 

  
 Article (42) – Financial Year المادة الثانية واألربعون: السنة المالية: 

  
تبسسسسسيأ سسسسسسنك التسسسسسركك الماليسسسسسك مسسسسس  األول مسسسسس  )ينسسسسساير( 
وتنت سسسسي بن ايسسسسك )ييسسسسسمبر( فسسسسي السسسسسنك نفسسسسس ا  لسسسسم أ  

السسسسنك الماليسسسك األولسسسم مسسس  تسسساريا القسسسرار السسسوزاري تبسسسيأ 
( 31الصسسسسساير بسسسسسم    ت سسسسسسي  التسسسسسركك وتنت سسسسسي فسسسسسي )

 ييسمبر م  العاا التالي.

The Company’s financial year shall commence on the 
1st of January and end on the 31st of December of each 
Gregorian year. However, the Company’s first financial 
year shall commence on the date of the Ministerial 
Resolution announcing the incorporation of the 
Company and end on the 31st of December of the 
following year. 

  
 Article (43) – Financial Statements المادة الثالثة واألربعون: الوثائق المالية: 

  
يجسسسسل  لسسسسم مجلسسسس  اميارا فسسسسي ن ايسسسسك كسسسسل سسسسسنك  -1

ماليسسسسك أ  يعسسسسي القسسسسوائا الماليسسسسك )وتتكسسسسو  القسسسسوائا 
الماليسسسسسك مسسسسس : قائمسسسسسك المركسسسسسز المسسسسسالي لعمليسسسسسان 
التسسسسس مي  والمسسسسسسايمي ، قائمسسسسسك فسسسسسائا ) جسسسسسز( 
 مليسسسان التسسس مي ، قائمسسسسك ي سسسل المسسسسايمي ، قائمسسسسك 

ن النقييسسسسسسك حقسسسسسسو  المسسسسسسسايمي ، قائمسسسسسسك التسسسسسسيفقا
لعمليسسسسسسان التسسسسسس مي  وقائمسسسسسسك التسسسسسسيفقان النقييسسسسسسك 
للمسسسسسسسايمي (. وتقريسسسسسسرا   سسسسسس  نتسسسسسسا  التسسسسسسركك 
ومركزيسسسسا المسسسسالي  سسسس  السسسسسنك الماليسسسسك المنقضسسسسيك 
ويتضسسسسم  يسسسسذا التقريسسسسر ال ريقسسسسك التسسسسي يقترح سسسسا 

1. The Board of Directors shall prepare at the end of 
each financial year the Company’s financial 
statements (being statement of financial position 
for insurance operations and shareholders, a 
statement of surplus (deficit) of insurance 
operations, a statement of shareholders’ income, 
a statement of shareholders equity, a statement of 
cash flow of insurance operations and a statement 
of cash flow of shareholders) and a report on the 
Company's activities and financial position for the 
preceding year. The report shall include the 
method proposed by the Board for the distribution 
of net profits for that financial year. The Board 
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لتوزيسسسسم األربسسسسا، ويضسسسسم المجلسسسس  يسسسسذه الو سسسسائ  
تحسسسسن تصسسسسر  مراجسسسسم الحسسسسسابان، قبسسسسل المو سسسسي 

(  مسسسسسك 45الجمعيسسسسك العامسسسسك بسسسسس) المحسسسسيي  نعقسسسساي
 وأربعي  يوما   لم األقل. 

shall place such documents at the disposal of the 
Auditors at least forty-five (45) days prior to the 
date set for convening the General Assembly. 

  
يجسسسسل أ  يوقسسسسم رئسسسسي  مجلسسسس  اميارا ورئيسسسسس ا  -2

التنفيسسسسسسسذي ومسسسسسسسييريا المسسسسسسسالي  لسسسسسسسم الو سسسسسسسائ  
(، وتسسسسوين نسسسسسا من سسسسا 1المسسسسذكورا فسسسسي الفقسسسسرا )

فسسسسسي المركسسسسسز السسسسسرئي  للتسسسسسركك تحسسسسسن تصسسسسسر  
المحسسسسسسيي  نعقسسسسسساي المسسسسسسسايمي ، قبسسسسسسل المو سسسسسسي 

 واحسسسسي و تسسسسري  يومسسسسا ( 21الجمعيسسسسك العامسسسسك بسسسسس)
  لم األقل.

2. The Chairman of the Board of Directors, the CEO 
and the financial manager shall sign the aforesaid 
documents as stated in article (1)  deposit a copy 
thereof in the Company's head office to be at the 
disposal of the Shareholder at least ten (21) days 
prior to the date set for convening the General 
Assembly. 

  
 لسسسسسسسسسم رئسسسسسسسسسي  مجلسسسسسسسسس  اميارا أ  يسسسسسسسسسزوي  -3

المسسسسسسايمي  بسسسسسالقوائا الماليسسسسسك للتسسسسسركك وتقريسسسسسر 
مجلسسسس  اميارا وتقريسسسسر مراجسسسسم الحسسسسسابان مسسسسالا 

يوميسسسسك تسسسسوزن فسسسسي المركسسسسز تنتسسسسر فسسسسي صسسسسحيفك 
السسسسرئي  للتسسسسركك،  لسسسسم أ  يرسسسسسل صسسسسورا مسسسس  

 وزارا التجسسسسسارا وا سسسسسست مار يسسسسسذه الو سسسسسائ  إلسسسسسم
ييئسسسسك السسسسسو  الماليسسسسك وذلسسسسل قبسسسسل تسسسساريا انعقسسسساي و

(  مسسسسسك  تسسسسر 15الجمعيسسسسك العامسسسسك العاييسسسسك بسسسسس)
 يوما   لم األقل.

3. The Chairman of the Board of Directors shall 
provide the Shareholders with a copy of the 
Company’s financial statements, Board of 
Directors' report and the Auditors' Report, unless 
he has previously published the said documents in 
a newspaper circulated in the city where the head 
office of the Company is located. The Chairman 
shall send copies of such documents to Ministery 
of Commerce and Investment, CMA at least fifteen 
(15) days prior to the date set for convening the 
Ordinary General Assembly. 

  
 Article (44) – Insurance Accounts المادة الرابعة واألربعون: حسابات عمليات التأمين: 

  
تكسسسو  حسسسسابان  مليسسسك التسسس مي  مسسسستقلك  سسس  قائمسسسك ي سسسل 

  المسايمي ، وذلل  لم التفصيل التالي:
The insurance operations accounts shall be kept 
separate from the Shareholders’ income statement, 
according to the following details: 

  
 First: Insurance Operations Accounts حسابات عمليات التأمين: أوالً: 

  
يفسسسسسسري حسسسسسسسال ل قسسسسسسسا  المكتسسسسسسسبك و مسسسسسسو ن  -1

 إ ايا الت مي  والعمو ن األ را.
1. An independent account shall be dedicated to 

earned premiums, reinsurance commissions and 
other commissions; 

  
 An independent account shall be dedicated to .2 حسال للتعويضان المتكبيا م  التركك.يفري  -2

compensation incurred by the Company; 
  

يحسسسسيي فسسسسي ن ايسسسسك كسسسسل  سسسساا الفسسسسائا امجمسسسسالي   -3
السسسسسذي يم سسسسسل الفسسسسسر  بسسسسسي  مجمسسسسسون األقسسسسسسا  
والتعويضسسسسسسسسان محسسسسسسسسسوما  منسسسسسسسس  المصسسسسسسسساري  
التسسسسسسويقيك وامياريسسسسسك والتتسسسسسغيليك والم صصسسسسسان 

 الفنيك ال زمك حسل التعليمان المن مك لذلل.

3. There shall be determined at the end of every year 
the total surplus which represents the total 
premiums and compensation less marketing and 
administrative, and operational expenses and the 
necessary technical provisions in accordance with 
the directives in this regard; 
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يكسسسسسو  تحييسسسسسي الفسسسسسائا الصسسسسسافي  لسسسسسم النحسسسسسو  -4
 التالي:

4. Net surplus shall be determined by: 

  
يضسسسسا  للفسسسسائا امجمسسسسالي السسسسواري فسسسسي الفقسسسسسرا 

( أ سسسس ه أو ي صسسسسا منسسسس  مسسسسا ي سسسس  المسسسسؤم  3)
ل سسسا مسسس   ائسسسي ا سسسست مار بعسسسي احتسسسسال مسسسا ل سسسا 
مسسسس   وائسسسسي و صسسسسا مسسسسا  لسسسسي ا مسسسس  مصسسسساري  

 محقق .

adding to, or subtracting from, the total surplus 
referred to in sub-Article (3) above, the 
policyholders’ investment return share after 
calculating the policyholders’ earnings and 
deducting what they owe in expenses realized; 
and  

  
توزيسسسم الفسسسائا الصسسسافي، ويسسستا إمسسسا بتوزيسسسم نسسسسبك  -5

%(  تسسسسسرا بالمائسسسسسك للمسسسسسؤم  ل سسسسسا مباتسسسسسرا، 10)
أو بت فسسسسيا أقسسسسسا  ا للسسسسسنك التاليسسسسك، ويرحسسسسل مسسسسا 

%( تسسسسسسعو  بالمائسسسسسك إلسسسسسم حسسسسسسابان 90نسسسسسسبت  )
 ي ل المسايمي . 

5. Net surplus shall be distributed either by 
distributing ten per cent (10%) directly to the 
Policyholders or by reducing their premiums for 
the next year, and ninety per cent (90%) of the 
balance shall be carried  over to the Shareholders’ 
income statement. 

  
 :Second: Shareholders’ Income Statement ثانياً: قائمة دخل المساهمين:

  
تكسسسسو  أربسسسسا، المسسسسسايمي  مسسسس   ائسسسسي اسسسسست مار  -1

أمسسسسوال المسسسسسايمي  وفقسسسسا  للقوا سسسسي التسسسسي يضسسسسع ا 
 مجل  اميارا.

1. The Shareholders’ profits from the investment of 
their funds shall be in accordance with the rules 
set by the Board of Directors. 

  
المسسسسايمي  مسسس  الفسسسائا الصسسسافي تكسسسو  حصسسسك  -2

حسسسسل مسسسا وري فسسسي الفقسسسرا ال امسسسسك مسسس  البنسسسي 
 أو   م  يذه المايا.

2. The share of the Shareholders in the net surplus 
shall be as set forth in paragraph (5) of this Article. 

  
  

 Article (45) – Zakat & Reserves المادة الخامسة واألربعون: الزكاة واالحتياطي: 
  

 :The Company shall يجل  لم التركك:
  

 ;withhold Zakat and the prescribed income tax .1 تجن ل الزكاا وضريبك الي ل المقررا. -1
  

ل )  -2 %( مسسسس  األربسسسسا، الصسسسسافيك لتكسسسسوي  20تجنسسسس 
احتيسسسسسا ي ن سسسسسامي، ويجسسسسسوز للجمعيسسسسسك العامسسسسسك 
العاييسسسسك وقسسسس  يسسسسذا التجنيسسسسل متسسسسم بلسسسس  اجمسسسسالي 

%( مسسسسسسسسسس  رأ  المسسسسسسسسسسال 100ا حتيسسسسسسسسسسا ي )
 الميفون.

2. Set aside twenty per cent (20%) of the net profits 
shall be set aside to form a statutory reserve. Such 
setting aside may be discontinued by the Ordinary 
General Assembly when said reserve totals one 
hundred per cent (100%) of the Company’s paid-
up capital. 

  
للجمعيسسسسك العامسسسسك العاييسسسسك  نسسسسي تحييسسسسي نصسسسسيل   -3

األسسسسس ا فسسسسي صسسسسافي األربسسسسا، أ  تقسسسسرر تكسسسسوي  
احتيا يسسسسان أ سسسسرا، وذلسسسسل بالقسسسسير السسسسذي يحقسسسس  
مصسسسسلحك التسسسسركك أو يكفسسسسل توزيسسسسم أربسسسسا،  ابتسسسسك 

 قير اممكا   لم المسايمي .
تسسسسوزن أربسسسسا، التسسسسركك السسسسسنويك الصسسسسافيك التسسسسي  -4

تحسسسسيييا بعسسسسي  صسسسسا جميسسسسم المصسسسسروفان العامسسسسك 

3. The Ordinary General Assembly may set aside a 
percentage of the annual net profits to form an 
additional reserve(s) to the extent required to 
achieve the Company’s interests or to distribute 
fixed profits, as far as possible, to Shareholders. 

4. The Company’s annual Net Profit will be 
distributed after deducting all general expenses 
and other cots, and the reserves will be set to 
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والتكسسسسسسالي  األ سسسسسسرا، وتكسسسسسسوي  ا حتيا يسسسسسسان 
ال زمسسسسسسك لمواج سسسسسسك السسسسسسييو  المتسسسسسسكول في سسسسسسا 
و سسسسسسسائر ا سسسسسسست ماران وا لتزامسسسسسسان ال ارئسسسسسسك 
التسسسي يسسسرا مجلسسس  اميارا ضسسسرورت ا بمسسسا يتفسسس  

تسسسسس مي  مسسسسسم أحكسسسسساا ن سسسسساا مراقبسسسسسك تسسسسسركان ال
التعسسسسساوني واألحكسسسسساا الصسسسسسايرا  سسسسس  مؤسسسسسسسك 
النقسسسي العربسسسي السسسسعويي، وي صسسس  مسسس  البسسساقي 
مسسسس  األربسسسسا، بعسسسسي  صسسسسا ا حتيا يسسسسان المقسسسسررا 
بموجسسسسسل األن مسسسسسك ذان الع قسسسسسك والزكسسسسساا نسسسسسسبك 

مسسسسس  رأ  المسسسسسال المسسسسسيفون  %(5  تقسسسسسل  سسسسس  )
لمسسسسا يقترحسسسس  للتوزيسسسسم  لسسسسم المسسسسسايمي   بقسسسسا  

عيسسسسسك العامسسسسسك، وإذا مجلسسسسس  اميارا وتقسسسسسرره الجم
كانسسسسن النسسسسسبك المتبقيسسسسك مسسسس  األربسسسسا، المسسسسستحقك 
للمسسسسسسايمي    تكفسسسسسي لسسسسسيفم يسسسسسذه النسسسسسسبك فسسسسس  
يجسسسسوز للمسسسسسايمي  الم البسسسسك بسسسسيفع ا فسسسسي السسسسسنك 
أو السسسسسسسسنوان التاليسسسسسسسك، و  يجسسسسسسسوز للجمعيسسسسسسسك 
العامسسسك أ  تقسسسرر توزيسسسم نسسسسبك مسسس  األربسسسا،  مسسسا 

 اقترح  مجل  اميارا.

encounter any bad debts or investment lossess or 
emergency obligations which the Board will 
consider necessary according to the company By-
Law and Cooperative Insurance Companies 
Control Law and SAMA rules and regulations, and 
the balance of profit after deducting reserved as 
per related reguation not less than (   5 %) for Zakat 
and for paid-up capital to be distrunuted to 
sharholders as per Board of Directors proposal 
and the General Assembly will dicide if the 
remaining profit percentage for sharholders not 
enough to pay this percent although sharholders 
will have no right to claim paying in the year or 
coming years, and the General Assembly will not 
decide to distribute profit percent more than 
prposed by Board of Directors. 

  
  

 Article (46) – Entitlement to Profits المادة السادسة واألربعون: استحقاق األرباح: 
  

وفقسسسسسا  لقسسسسسرار  يسسسسسستح  المسسسسسسايا حصسسسسست  فسسسسسي األربسسسسسا،
العامسسسك الصسسساير فسسسي يسسسذا التسسس  ، ويبسسسي  القسسسرار الجمعيسسسك 

تسسسسساريا ا سسسسسستحقا  وتسسسسساريا التوزيسسسسسم. وتكسسسسسو  أحقيسسسسسك 
األربسسسسسسا، لمسسسسسسالكي األسسسسسسس ا المسسسسسسسجلي  فسسسسسسي سسسسسسسج ن 
المسسسسسايمي  فسسسسي ن ايسسسسك اليسسسسوا المحسسسسيي ل سسسسستحقا . وتأبلسسسس  
التسسسسركك ييئسسسسك السسسسسو  الماليسسسسك يو  تسسسس  ير بسسسس ي قسسسسراران 

فم األربسسسسسا، لتوزيسسسسسم األربسسسسسا، أو التوصسسسسسيك بسسسسسذلل وتسسسسسي
المقسسسسسسرر توزيع سسسسسسا  لسسسسسسم المسسسسسسسايمي  فسسسسسسي المكسسسسسسا  
والموا يسسسسسسسي التسسسسسسسي يحسسسسسسسيييا مجلسسسسسسس  اميارا، وفقسسسسسسسا  
للتعليمسسسان التسسسسي تصسسسسيريا الج سسسسك الم تصسسسسك مسسسسم مرا سسسساا 
الموافقسسسسسسك الكتابيسسسسسسك المسسسسسسسبقك لمؤسسسسسسسسك النقسسسسسسي العربسسسسسسي 

 السعويي.

A Shareholder’s entitlement to an annual and/or 
Interim dividend  shall be specified in a decision from 
the General Assembly. The decision shall specify the 
maturity and distribution dates. Entitlement to profits of 
the Shareholders registered in the Shareholders 
Register shall fall due at end-of-day of the maturity 
date. The Company shall, without undue delay, notify 
CMA of any actual or proposed distribution of profits. 
The profits to be distributed among the Shareholders 
shall be paid at such place and times as determined by 
the Board of Directors, in accordance with the 
instructions issued by the concerned authority and 
subject to SAMA’s prior written consent. 

  
 Article (47) – Company Losses المادة السابعة واألربعون: خسائر الشركة:

  
إذا بلغسسسسن  سسسسسائر التسسسسركك نصسسسس  رأ  المسسسسال المسسسسيفون 
فسسسسي أي وقسسسسن  سسسس ل السسسسسنك الماليسسسسك، وجسسسسل  لسسسسم أي 
مسسسسسؤول فسسسسي التسسسسركك أو مراجسسسسم الحسسسسسابان فسسسسور  لمسسسس  
بسسسسسذلل إبسسسسس ا رئسسسسسي  مجلسسسسس  اميارا، و لسسسسسم رئسسسسسي  
مجلسسسس  اميارا إبسسسس ا أ ضسسسسا  المجلسسسس  بسسسسذلل، و لسسسسم 

(  مسسسسسسك  تسسسسسر يومسسسسسا  مسسسسس  15مجلسسسسس  اميارا  سسسسس ل )
بسسسسسذلل ي سسسسسوا الجمعيسسسسسك العامسسسسسك غيسسسسسر العاييسسسسسك   لمسسسسس 

(  مسسسسسسك وأربعسسسسسي  يسسسسسوا مسسسسس  45ل جتمسسسسسان  سسسسس ل )
تسسسساريا  لمسسسس  بال سسسسسائر لتأقسسسسرر إمسسسسا زيسسسسايا رأ  مسسسسال 

 -وفقسسسسسا  ألحكسسسسساا ن سسسسساا التسسسسسركان -التسسسسسركك أو ت فيضسسسسس 

If the Company’s losses reaches, at any time of the 
financial year, 50% of its capital, the auditor or any 
officer of the Company shall notify the Chairman as 
soon as it becomes aware of such losses. The 
Chairman shall, in turn, notify the Board of Directors, 
which shall, within 15 days of notification, call the 
Extraordinary General Assembly to convene within 45 
days from the date of notification to consider whether 
to increase or decrease the share capital in 
accordance with the Companies Regulation to the 
extent required to reduce the losses to less than 50% 
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وذلسسسل إلسسسم الحسسسي السسسذي تسسسن فا معسسس  نسسسسبك ال سسسسائر إلسسسم 
مسسسسسسسا يو  )نصسسسسسسس ( رأ  المسسسسسسسال المسسسسسسسيفون، أو حسسسسسسسل 

ك قبسسسسسل األجسسسسسل المحسسسسسيي فسسسسسي ن ام سسسسسا األسسسسسسا . التسسسسسرك
وينتسسسر قسسسرار الجمعيسسسك فسسسي جميسسسم ا حسسسوال فسسسي الموقسسسم 
ا لكترونسسسسسسسي لسسسسسسسوزارا التجسسسسسسسارا وا سسسسسسسست مار. وتعسسسسسسسي 
التسسسسركك منقضسسسسيك بقسسسسوا الن سسسساا إذا لسسسسا تجتمسسسسم الجمعيسسسسك 
العامسسسك غيسسسر العاييسسسك  سسس ل المسسسيا المحسسسييا أ سسس ه، أو إذا 

الموضسسسسون،  اجتمعسسسسن وتعسسسسذر  لي سسسسا إصسسسسيار قسسسسرار فسسسسي
أو إذا قسسسسسسررن زيسسسسسسايا رأ  المسسسسسسال وفسسسسسس  األوضسسسسسسسان 
المقسسسسررا فسسسسي يسسسسذه المسسسسايا ولسسسسا يسسسستا ا كتتسسسسال فسسسسي كسسسسل 

( تسسسسسسعي  يومسسسسسا  مسسسسس  90زيسسسسسايا رأ  المسسسسسال  سسسسس ل )
 صيور قرار الجمعيك بالزيايا.

of the Share capital, or whether to dissolve the 
Company prior to the expiry of its term specified in the 
Company’s By-laws. In all cases the Assembly’s 
resolution shall be posted on the website of the Ministry 
of Commerce and Investment. The Company shall be 
considered as dissolved by operation of law if the 
Extraordinary General Assembly fails to convene 
within the above stated period, or if it convenes on time 
but fails to make a decision on the situation, or if it 
decides to increase the share capital but the increase 
amount has not been subscribed for in full within 90 
days from the decision to increase the share capital. 

  

 PART IX الباب التاسع 
 DISPUTES المنازعات: 

  
المااااااااادة الثامنااااااااة واألربعااااااااون: مساااااااا ولية 

 الشركة:
Article (48) – Company’s 
Liabilities 

  
تلتسسسسسزا التسسسسسركك بجميسسسسسم األ مسسسسسال والتصسسسسسرفان التسسسسسي 
يجري سسسسسسسسا مجلسسسسسسسس  اميارا ولسسسسسسسسسو كانسسسسسسسسن  سسسسسسسسسار  
ا تصاصسسسسات ، مسسسسا لسسسسا يكسسسس  صسسسساحل المصسسسسلحك سسسسسي   
النيسسسسسك أو يعلسسسسسا أ  تلسسسسسل األ مسسسسسال  سسسسسار  ا تصاصسسسسسان 

 المجل . 

The Company shall be bound vis-à-vis third parties 
with respect to the acts or transactions of the Board of 
Directors even if such acts or transactions do not fall 
within the Board’s powers, unless the third party was 
acting in bad faith or was aware of the fact that such 
acts or transactions exceed the powers granted to the 
Board. 

  

التاسااااااااعة واألربعااااااااون: مساااااااا ولية المااااااااادة 
 أعضاء مجلس اإلدارة:

Article (49) – Liabilities of the 
Board of Directors 

  
 مسسسسسسسسؤولي  اميارا مجلسسسسسسس  أ ضسسسسسسسا  ويكسسسسسسسو  -1

 أو التسسسسسسسسسركك تعسسسسسسسسسويا  سسسسسسسسس  بالتضسسسسسسسسسام 
 ينتسسسس  السسسسذي الضسسسسرر  سسسس  الغيسسسسر أو المسسسسسايمي 

 أو التسسسسسسركك تسسسسسسؤو  تسسسسسسيبير إسسسسسسسا ت ا  سسسسسس 
 التسسسس مي  تسسسسركان مراقبسسسسك ن سسسساا أحكسسسساا م سسسسالفت ا
 واللسسسسوائ  واألن مسسسسك التنفيذيسسسسك و ئحتسسسس  التعسسسساوني

ويسسسسسسسذا  الع قسسسسسسسك ذان األ سسسسسسسرا والتعليمسسسسسسسان
 كسسس   يعسسسي ذلسسسل بغيسسسر يقضسسسي تسسسر  وكسسسل ،الن سسساا
 أ ضسسسا  جميسسسم  لسسسم المسسسسؤوليك وتقسسسم. يكسسس  لسسسا

 صسسسير قسسسرار مسسس  ال  سسس  نتسسس  إذا اميارا مجلسسس 
 ب غلبيسسسسك تصسسسسير التسسسسي القسسسسراران أمسسسسا. بمجمسسسسا  ا

 األ ضسسسسسسسسسا   ن سسسسسسسسسا يسسسسسسسسسس ل فسسسسسسسسس  اآلرا ،

1- Directors shall be jointly liable to the company, 
shareholders or third parties for any loss arising 
from mismanagement of the Company or violation 
of the Cooperative Insurance Companies Control 
Act and its implementing regulations and any other 
applicable bylaws and regulations, and any 
provision to the contrary shall be considered void 
ab initio. All directors shall be liable if the loss 
results from a Board decision taken unanimously. If 
a decision is taken by majority vote, dissenting 
directors shall not be liable if their opinion is 
reflected in the board minutes. The absence of a 
Director from the meeting in which the decision was 
adopted shall not absolve the Director from liability 
unless it is proven that he was not aware of the 
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 صسسسسراحك ا تراضسسسس ا أ بتسسسسوا متسسسسم المعارضسسسسو 
  سسسس  الغيسسسسال يعسسسسي و . ا جتمسسسسان محضسسسسر فسسسسي

 القسسسسرار فيسسسس  يصسسسسير السسسسذي ا جتمسسسسان حضسسسسور
  سسسسيا  بسسسسن إذا إ  المسسسسسؤوليك مسسسس  لا فسسسسا  سسسسسببا  
 مسسس  تمكنسسس   سسسيا أو بسسسالقرار الغائسسسل العضسسسو  لسسسا

 . ب   لم  بعي  لي  ا  تراا
 موافقسسسسك المسسسسسؤوليك ي سسسسوا إقامسسسسك يو  تحسسسسول   -2

 ذمسسسسسك إبسسسسسرا   لسسسسسم العاييسسسسسك العامسسسسسك الجمعيسسسسسك
 . اميارا مجل  أ ضا 

( 3) انقضسسسسا  بعسسسسي المسسسسسؤوليك ي سسسسوا تسسسسسمم   -3
 الفعسسسسسل اكتتسسسسسا  تسسسسساريا مسسسسس  سسسسسسنوان  سسسسس  
 والتزويسسسسر، الغسسسس  حسسسسالتي  سسسسيا وفيمسسسسا -. الضسسسسار

 األحسسسوال جميسسسم فسسسي المسسسسؤوليك ي سسسوا تسسسسمم  
 تسسسسساريا مسسسسس  سسسسسسنوان  مسسسسس ( 5) مسسسسسرور بعسسسسسي

 الفعسسسسل في سسسسا وقسسسسم التسسسسي الماليسسسسك السسسسسنك انت سسسسا 
 انت سسسسسسا  مسسسسسس  سسسسسسسنوان  سسسسسس  ( 3) أو الضسسسسسسار
 أي مسسسسسا المعنسسسسي اميارا مجلسسسس   ضسسسسو  ضسسسسويك

 .أبعي
 المسسسسؤوليك ي سسسوا رفسسسم فسسسي الحسسس  مسسسسايا ولكسسسل -4

 اميارا مجلسسسس  أ ضسسسسا   لسسسسم للتسسسسركك المقسسسسررا
 مسسسسن ا صسسسسير السسسسذي ال  سسسس  تسسسس   مسسسس  كسسسسا  إذا

 للمسسسسسايا يجسسسسوز و . بسسسس   سسسسا  ضسسسسرر إلحسسسسا 
 حسسسسسس  كسسسسسسا  إذا إ  المسسسسسسذكورا السسسسسسي وا رفسسسسسسم
  لسسسم ويجسسسل. قائمسسسا   يسسسزال   رفع سسسا فسسسي التسسسركك
 رفسسسسم  لسسسسم بعزمسسسس  التسسسسركك يبلسسسس  أ  المسسسسسايا
 الم البسسسسسك  لسسسسسم حقسسسسس  قصسسسسسر مسسسسسم السسسسسي وا،
 لحسسسس  السسسسذي ال سسسسا  الضسسسسرر  سسسس  بسسسسالتعويا

 .ب 
يجسسسسسوز تحميسسسسسل التسسسسسركك النفقسسسسسان اآلتيسسسسسك التسسسسسي  -5

تكلف سسسسسا المسسسسسسايا مقامسسسسسك ي سسسسسوا أيسسسسسا  كانسسسسسن 
 نتيجت ا بالترو  اآلتيك: 

 إذا أقاا الي وا بحس  نيك. -أ
إذا تقسسسسيا إلسسسسم التسسسسركك بالسسسسسبل السسسسذي مسسسس   -ل

أجلسسسس  أقسسسساا السسسسي وا ولسسسسا يحصسسسسل  لسسسسم ري 
   ل    ي  يوما .

إذا كسسسسا  مسسسس  مصسسسسلحك التسسسسركك إقامسسسسك يسسسسذه  - 
السسسسسي وا بنسسسسسا    لسسسسسم حكسسسسسا المسسسسسايا )التاسسسسسسعك 

 والسبعي ( م  ن اا التركان.
أ  تكسسسسسسو  السسسسسسي وا قائمسسسسسسك  لسسسسسسم أسسسسسسسا   -ي

 صحي . 
  

resolution or that he was aware of it but was unable 
to object to it.  

 
 
 
 
 
 
 
 
2- Any resolution adopted by the Ordinary General 

Assembly to release the directors from liability shall 
not result in the abatement of the liability action 
against them.  

 
3- Any liability action shall be time barred on the lapse 

of three (3) years from the date of discovering the 
act giving rise to liability. With the exception of the 
cases of fraud and forgery, a liability action shall, in 
all cases, be barred after the lapse of five (5) years 
from the expiry of the financial year during which the 
wrongful act was discovered, or after the lapse of 
three (3) years from the expiry of membership of the 
relevant Director, whichever occurs later.  

 
4- Each Shareholder shall have the right to file a liability 

action, vested in the Company, against the 
members of the Board of Directors if they have 
committed a fault which has caused particular 
damage to such Shareholder, provided that the 
Company’s right to file such action shall still be valid. 
The Shareholder shall notify the Company of his/its 
intention to file such action and confirm that its claim 
shall be limited to the particular damage sustained 
by it. 

 
5- The Company shall be laiable for all the expenses 

which been charged by sharholders to present his 
sue if any whichever result as per following 
conditions : 

 
A. If shareholder sue with good faith. 
 
B. If he approach to the company with the case why he 

sue the case and no reply within 30 days. 
 
C. If the Company’s interest to sue case as per item 

(79) provision of the Bomapny By-Law. 
 
 
D. If the sue case is correct and real. 
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  PART X 
 LIQUIDATION OF THE COMPANY 

  
 Article (50) – Dissolution of the المادة الخمسون: انقضاء الشركة:

Company 
  

 التصسسسسفيك يور انقضسسسسائ ا بمجسسسسري التسسسسركك تسسسسي ل -1
 ال زمسسسسسسسك ا  تباريسسسسسسسك بالت صسسسسسسسيك وتحسسسسسسستف 

 .للتصفيك ال زا بالقير
 

  مسسسسسسس  ا  تياريسسسسسسسك التصسسسسسسسفيك قسسسسسسسرار يصسسسسسسسير -2
 التركا  أو الجميعك العامك.

 تعيسسسسي   لسسسسم التصسسسسفيك قسسسسرار يتسسسستمل أ  يجسسسسل -3
 والقيسسسسسوي وأتعابسسسسس  سسسسسسل ات  وتحييسسسسسي المأصسسسسسفي

 الزمنيسسسسسسك والمسسسسسسيا سسسسسسسل ات   لسسسسسسم المفروضسسسسسسك
 مسسسسسيا تتجسسسسساوز   أ  ويجسسسسسل للتصسسسسسفيك ال زمسسسسسك
 و  سسسسسسنوان،  مسسسسس ( 5) ا  تياريسسسسسك التصسسسسسفيك
 بسسسسس مر إ  ذلسسسسسل مسسسسس  ألك سسسسسر تمييسسسسسييا يجسسسسسوز
 .قضائي

 ومسسسم بحل سسسا التسسسركك إيارا مجلسسس  سسسسل ك تنت سسسي -4
  لسسسسسم قسسسسسائمي  أ ضسسسسسا  المجلسسسسس   ي سسسسسل ذلسسسسسل
 حكسسسسا فسسسي للغيسسسسر بالنسسسسبك ويعسسسسيو  التسسسركك إيارا

 وتبقسسسسسسم المأصسسسسسسفي يأعسسسسسسي  أ  إلسسسسسسم المصسسسسسسفي 
 التصسسسسسسسفيك مسسسسسسسيا  سسسسسسس ل التسسسسسسسركك ألج سسسسسسسزا

 مسسسسسسسسسم تتعسسسسسسسسسارا   التسسسسسسسسسي ا تصاصسسسسسسسسسات ا
 التصسسسسفيك فسسسسي ويرا سسسسي المأصسسسسفي، ا تصاصسسسسان

  مليسسسسسان فسسسسسائا فسسسسسي المتسسسسستركي  حسسسسس  حفسسسسس 
 حسسسسسسسسسل المكونسسسسسسسسك وا حتيا سسسسسسسسان التسسسسسسسس مي 

( 45)و( 44) المسسسسسايتي  فسسسسسي  ليسسسسس  المنصسسسسسو 
 .الن اا يذا م 

1- Upon the expiry of the period specified for it, the 
Company shall be considered under liquidation. The 
legal personality of the Company shall continue until 
the completion of the liquidation.  

 
2- The decision for optional liquidation shall be issued 

by Sharholders or General Assembly. 
  
3- The decision shall appoint the liquidator and 

determine its fees and the restrictions on its powers 
and the duration of the liquidation. In all cases, the 
duration of the voluntary liquidation may not exceed 
five (5) years and can only be extended by a court 
order.  

 
 
4- The powers of the Board of Directors shall cease 

upon the Company’s dissolution. However, the 
Board of Directors shall remain responsible for the 
management of the Company and shall act vis-à-vis 
third parties as liquidators until the Company’s 
liquidators are appointed. The Company’s 
administrative departments shall maintain their 
powers to the extent that they do not interfere with 
the powers of the liquidators. Any surplus remains 
after liquidation from insurance operations or the 
reserves formed in accordance with Articles (44) 
and (45) of these By-laws shall be reserved for the 
Shareholders. 
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PART XI 

 FINAL PROVISIONS 
  

 Article (51) – The Company’s المادة الحادية والخمسون: نظام الشركة
By-laws 

  
ت بسسسس  أحكسسسساا ن سسسساا مراقبسسسسك تسسسسركان التسسسس مي  التعسسسساوني 
و ئحتسسسس  التنفيذيسسسسك ون سسسساا التسسسسركان ولوائحسسسس  واألن مسسسسك 
واللسسسسوائ  والتعليمسسسسان األ سسسسرا ذان الع قسسسسك  لسسسسم كسسسسل 

 ما لا يري ذكره في يذا الن اا األساسي.

The Cooperative Insurance Company Control Law and 
its implementing regulations, the Companies 
Regulations, and all other applicable rules and 
regulations shall apply to all other matters not 
specifically provided for herein. 

  
 Article (52) – Publication المادة الثانية والخمسون: النشر

  
 بقسسسسسا  لن سسسسساا التسسسسسركان يسسسسسوين يسسسسسذا الن سسسسساا وينتسسسسسر 

 ولوائح .
These By-Laws shall be filed and published in 
accordance with the Companies Regulations. 
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للتأمين  11-5 والء  لشركة  األساسي  النظام  على  المقترحة  التعديالت   :5 ملحق 
المرتبطة بصفقة االندماج

المادة بعد التعديلالمادة قبل التعديل

المادة الثامنة: رأس المال:
رأس مال الشركة هو )646,397,060( ستمائة وستة وأربعين مليون وثالثمائة وسبعة 
مليون  أربعة وستون   )64,639,706( إلى  ريال سعودي، مقسم  ألف وستون  وتسعين 
القيمة بقيمة اسمية  وستمائة وتسعة وثالثين ألف وسبعمائة وستة أسهم متساوية 

)10( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية نقدية.

المادة الثامنة: رأس المال:
وخمسمائة  مليون  وخمسون  ثمانمائة   )850,583,250( هو  الشركة  مال  رأس 
وثالثة وثمانون ألف ومائتين وخمسون ريال سعودي مقسم على )85,058,325( 
خمسة وثمانون مليون وثمانية وخمسون ألف وثالثمائة وخمسة وعشرون سهماً 
أسهم  وجميعها  الواحد  للسهم  ريال سعودي   )10( قدرها  اسمية  بقيمة  اسمياً 

عادية نقدية.
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