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 تكافلللشركة ساب 

 )شركة مساهمة سعودية(
  

  القوائم المالية 

   2007ديسمبر  31للفترة المنتهية في 

 مع تقرير مراجعي الحسابات
� �



 

� �� �           



  2  تكافل للشركة ساب 
   )شركة مساهمة سعودية(

  قائمة المركز المالي 
 2007 ديسمبر 31كما في 

 

 
 

     2007 
  بآالف الرياالت ( إيضاح 

 )ةــالسعودي
       
   

    موجودات عمليات التكافل
   

 6.986 3 نقدية وشبة نقدية 
 1.519 4 مستحقة، صافيافل تك اشتراكات

 2.294 )أ (7  التكافل من المطالبات تحت التسوية، صافيمعيديحصة 
 638 )ج (7 تكاليف أكتتاب مؤجلة

 963 5 استثمارات  
 764  مصاريف مدفوعة مقدماً ومدينون آخرون 

 81  مبالغ مستحقة من جهات منتسبة
     

 13.245  إجمالي موجودات عمليات التكافل
     
   

    موجودات المساهمين

 49.291 3 نقدية وشبة نقدية 
 10.000 5 استثمارات 

 56   ومدينون آخرونمصاريف مدفوعة مقدماً 
 20  مبالغ مستحقة من جهات منتسبة

 1.135  وديعة مرابحة مستحقة وإيرادات استثمار 
 4.840 6 موجودات ثابتة، صافي

     
 65.342  مينإجمالي موجودات المساه

     
 78.587  إجمالي الموجودات 
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  . هذه القوائم الماليةجزءاً ال يتجزأ منتشكل اإليضاحات المرفقة 



  3  تكافل للشركة ساب 
   )شركة مساهمة سعودية(

   تتمة-قائمة المركز المالي 
  2007 ديسمبر 31كما في 

 

 
     2007 
  بآالف الرياالت ( إيضاح 

 )السعوديــة
       
   

    عمليات التكافل مطلوبات
   

 3.278 )ب(7 اشتراكات تكافل غير مكتسبة 
 3.921 )أ (7 الي المطالبات تحت التسويةإجم

 1.968 14 احتياطي عمليات التكافل
 300   مقبوضة مقدماًتكافلاشتراكات 

 739  ذمم معيدي التكافل
 531  مبالغ مستحقة إلى جهات منتسبة

 83  مبالغ مستحقة إلى الوكالء
 2.056 8 مصاريف مستحقة الدفع

 369  دائنون آخرون 
     

 13.245   عمليات التكافلمطلوبات إجمالي
     
   

   مطلوبات وحقوق المساهمين 
   

 9.396 15 مبالغ مستحقة إلى جهات منتسبة  
 519 8 مصاريف مستحقة الدفع 

     
 9.915  إجمالي مطلوبات المساهمين

     
   حقوق المساهمين 

 100.000 10 رأس المال   
 )44.573(  خسائر متراكمة 

     
 55.427  إجمالي حقوق المساهمين

     
 65.342  إجمالي مطلوبات وحقوق المساهمين  

     
 78.587  الملكيةإجمالي مطلوبات وحقوق 
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  .تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية



  4  شركة ساب للتكافل
   )شركة مساهمة سعودية(

  عمليات التكافل والعجز المتراكمدخلقائمة 

 

 
 

 2007 مايو 15للفترة من   

 2007 ديسمبر 31حتى 
 )بآالف الرياالت السعودية( إيضاح 
        

 18.595  تكافلال إجمالي اشتراكات
 )10.998(  اشتراكات إعادة التكافل

     
 7.597      المكتتبة  تكافلالصافي اشتراكات 

 )2.640( )ب (7 بةسغير المكت تكافلالالتغير في اشتراكات 
     

 4.957  المكتسبة تكافلالصافي اشتراكات 
 1.139  إعادة التكافلعموالت 

 26  إيرادات ودائع المرابحة
     

 6.122  إجمالي اإليرادات  
     

 )106(  إجمالي المطالبات المدفوعة 
 -      التكافلمعيديحصة 

     
 )106(  صافي المطالبات المدفوعة  

 )1.627( )أ (7 التغيرات في المطالبات تحت التسوية 
     

 )1.733(  المتكبدة صافي المطالبات 
 )1.968( 14  عمليات التكافلاحتياطيالتغير في 

 )782(  عمولة
 )12.926( 12 مصاريف عمومية وإدارية 

 )35(  تكافلالإعادة مصاريف 
 )38(  مخصص أرصدة غير قابلة للتحصيل

     
 )17.482(   إجمالي المصاريف

     

 )11.360(  عجز الفترة 
 11.360   ل إلى قائمة عمليات المساهمينصافي العجز المحو

     
 -       صافي عجز الفترة 
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  .تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية



  5  شركة ساب للتكافل
   )شركة مساهمة سعودية(

 قائمة عمليات المساهمين

 

� �

 
 2007 مايو 15للفترة من   

  حتى 

 2007 ديسمبر 31
 )بآالف الرياالت السعودية( إيضاح 
        

 1.845  إيرادات ودائع مرابحة 
 235  إيرادات صكوك

     
 2.080    إجمالي اإليرادات

 )3.232( 12 مصاريف عمومية وإدارية 
 )32.061( 13 مصاريف ما قبل التشغيل 

 )11.360(  صافي عجز عمليات التكافل
     

 )44.573(     خسارة الفترةصافي 
     

 )4.46( 20   )بالريال السعودي(صافي خسارة السهم 
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  .تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية



  6  للتكافلشركة ساب 
   )شركة مساهمة سعودية(

  التغيرات في حقوق المساهمينقائمة 
 2007 ديسمبر 31 حتى 2007 مايو 15للفترة من 

 

 
� �

 اإلجمالي  الخسائر المتراكمة  رأس المال  

   
 إيضاح

  بآالف الرياالت (
 )السعودية

  بآالف الرياالت (
 )السعودية

  بآالف الرياالت (
 )السعودية

              
 100.000 -    100.000 10  إصدار رأس المال 

 )44.573( )44.573( -      صافي خسارة الفترة 
             

 55.427 )44.573( 100.000    2007 ديسمبر 31الرصيد في 
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  .تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية



  7  شركة ساب للتكافل
   )شركة مساهمة سعودية(

 قائمة التدفقات النقدية لعمليات التكافل

 

� �

 
 2007 مايو 15للفترة من   

  حتى 

 2007مبر  ديس31
 )بآالف الرياالت السعودية(  
     

   :التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية
   

 -      صافي عجز الفترة

   

   :التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 )764(  مصاريف مدفوعة مقدماً ومدينون آخرون 

 )1.519(  مستحقةتكافل اشتراكات 

 )900(  استثمارات

 )81(  من جهات منتسبةمبالغ مستحقة 

 )2.294(   التكافل من المطالبات تحت التسوية، صافيمعيديحصة 

 )638(  تكاليف اكتتاب مؤجلة

 3.278   غير مكتسبةتكافلاشتراكات 

 3.921  مطالبات تحت التسوية

 1.905  احتياطي عمليات التكافل 

 300  مقبوضة مقدماً تكافل اشتراكات 

 739   التكافلمعيديذمم 

 531   إلى جهات منتسبةمبالغ مستحقة

 83  الوكالءمبالغ مستحقة إلى 

 2.056  مصاريف مستحقة الدفع 

 369  دائنون آخرون
     

 6.986  صافي النقدية من النشاطات التشغيلية 
     

 6.986    في نهاية الفترةالنقدية وشبة النقدية
     

      غير نقديةمعلومات إضافية

 63    أرباح غير محققة عن االستثمارات المتاحة للبيع
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  .تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية



  8  شركة ساب للتكافل
   )شركة مساهمة سعودية(

 قائمة التدفقات النقدية للمساهمين

 

� �

 
 2007 مايو 15للفترة من   

  حتى 

 2007 ديسمبر 31
 )بآالف الرياالت السعودية(  
     

   :شغيليةالتدفقات النقدية من النشاطات الت
   

 )44.573(  صافي خسارة السنة 

   :التعديالت لـ

 538  استهالك 
     
   )44.035( 

   :التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 )56(  مصاريف مدفوعة مقدماً ومدينون آخرون 

  )1.135(   إيرادات استثمار وودائع مرابحة مستحقة

  )20(   ة من جهات منتسبمبالغ مستحقة

  9.396    إلى جهات منتسبةمبالغ مستحقة

  519   مصاريف مستحقة الدفع
     

 )35.331(   النشاطات التشغيلية المستخدمة فيصافي النقدية 
     

     :التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية

 )5.378(  شراء موجودات ثابتة 

 )10.000(   استثمارات شراء
     

 )15.378(  النشاطات االستثمارية المستخدمة في ية صافي النقد
     

     :التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية

 100.000  إصدار رأس المال 
     

 100.000  صافي النقدية من النشاطات التمويلية 
     

 49.291   في نهاية الفترةالنقدية وشبة النقدية
     

 
  
  
  
  
  
  
  

.مرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم الماليةتشكل اإليضاحات ال



  9  شركة ساب للتكافل
   )شركة مساهمة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم المالية 
 2007 ديسمبر 31

 

  
  
  عـــــام - 1

 شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري ،)الشركة(تكافل للشركة ساب  

   .2007 مايو 15هـ الموافق 1428 جمادي األولى 20 وتاريخ 1010234032رقم 

  :و هأن عنوان المكتب المسجل للشركة

  .عودية، المملكة العربية الس11413 الرياض 9086شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد، ص ب 
  

يتمثل النشاط الرئيسي . تكافل وكافة الخدمات ذات العالقةأن الغرض من إنشاء الشركة هو مزاولة عمليات ال  

   .عامفل الاالعوائل، ومنتجات التكوألفراد لللشركة في تقديم كافة منتجات التكافل 
  

وطبقاً للنظام األساسي وعقد تأسيس الشركة، يجب أن تبدأ السنة المالية األولى للشركة اعتباراً من تاريخ   

 15هـ الموافق 1428 ربيع الثاني 27 عن تأسيس الشركة والمؤرخ في نصدور القرار الوزاري باإلعال

تغطي هذه القوائم المالية الفترة . 2008ر  ديسمب31 ديسمبر من السنة التالية، أي 31، وتنتهي في 2007مايو 

  . للوفاء بمتطلبات هيئة السوق الماليةها، وتم إعداد)الفترة (2007 ديسمبر 31 حتى 2007 مايو 15من 
  

  .  التكافل ونشاطات المساهمينلعملياتيتطلب النظام األساسي للشركة حفظ حسابات مستقلة   
  

  . لتالي لم يتم عرض أرقام المقارنةإن هذه هي أول قوائم مالية للشركة، وبا  
   

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - 2

تم إعداد القوائم المالية المرفقة طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة 

، في حالة العالقةية ذات عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المال

  .عدم وجود إرشادات محددة في المعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
  

وتم تقريبها ألقرب ألف ريال  ، العملة الرئيسية للشركةبصفته تم إظهار هذه القوائم المالية بالريال السعودي

   .عوديس
  

  لمالية استخدام التقديرات في إعداد القوائم ا

يقتضي إعداد القوائم المالية ، طبقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها، استخدام التقديرات واالفتراضات التي 

الموجودات والمطلوبات المحتملة أرصدة عن ، واإلفصاح المسجلةتؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات 

وبالرغم من . اريف المصرح عنها للفترة المعروضةكما في تاريخ القوائم المالية، ومبالغ اإليرادات والمص

، فإن النتائج الفعلية يمكن دارة لألحداث والعمليات الجاريةإعداد هذه التقديرات واإلفتراضات وفقاً لمعرفة اإل

تشتمل اإليضاحات أدناه المتعلقة بالسياسات المحاسبية على تفاصيل إضافية . أن تختلف عن هذه التقديرات 

  .تراضات والتقديرات المعدة من قبل اإلدارة بشأن اإلف
  



  10  شركة ساب للتكافل
   )شركة مساهمة سعودية(

   تتمة-إيضاحات حول القوائم المالية 
 2007 ديسمبر 31

 

  

   
  تتمة – ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - 2

 
  :فيما يلي بياناً بالسياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد القوائم المالية

  
 العرف المحاسبي  ) أ 

االستثمارات المتاحة للبيع قياس تشتمل على ل وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية المعدلة تعد القوائم المالية

 .بالقيمة العادلة
  

  أسس العرض  )ب
يتم تسجيل .  وحسابات المساهمينالتكافلتحتفظ الشركة بدفاتر حسابية منفصلة لكل من حسابات عمليات 

ويتم توزيع . اإليرادات والمصاريف الخاصة بكل نشاط في الدفاتر الحسابية الخاصة بذلك النشاط

  .قة بالعمليات المشتركة من قبل اإلدارةالمصاريف المتعل
  

 النقدية وشبة النقدية  )ج 
 والتي المرابحةتتكون النقدية وشبه النقدية من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق بما فيها ودائع 

  .االقتناء األصلي شهور من تاريخ ةتستحق خالل فترة تقل عن ثالث
  

 التكافلإعادة   ) د 
، حيث تؤمن هذه الترتيبات  والمخاطرالتكافل، بعمليات إسناد ل دورة أعمالها العاديةشركة، خالتقوم ال

تنوع أكبر في األعمال وتسمح لإلدارة بالتحكم في الخسائر المحتملة الناجمة عن المخاطر الكبرى 

 تكافلبموجب اتفاقيات وعقود إعادة  التكافليتم جزء كبير من عمليات إعادة .  نمو إضافيقدراتوتؤمن 

تمثل الموجودات أو المطلوبات المسجلة في قائمة المركز المالي .  فائض الخسارةتكافلاختيارية وإعادة 

 وحصة الشركة في التكافلأو دفعات مستحقة من معيدي  مستحقة إلى التكافل اشتراكاتلعمليات 

 بنفس الطريقة التكافليدي تقدر المبالغ المستحقة من مع. التكافلالخسائر القابلة لالسترداد من معيدي 

  .التي يتم بها تقدير التزامات المطالبات المتعلقة بالمّؤمنين
 

  تكاليف اإلكتتاب المؤجلة   )هـ
يتم رسملة العموالت والتكاليف األخرى المتعلقة بشكل أساسي بالحصول على عقود جديدة أو بتجديد 

حقاً على مدى فترة العقد وبما يتماشى مع  وتطفأ ال،العقود القائمة بإعتبارها موجودات غير ملموسة

  .شروط التغطية المعنية



  11  شركة ساب للتكافل
   )شركة مساهمة سعودية(

   تتمة-إيضاحات حول القوائم المالية 
 2007 ديسمبر 31

 

  
  

  تتمة – ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - 2
  

  موجودات قيمة الاإلنخفاض في   )و 
يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مالي، إجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل موضوعي على إنخفاض قيمة 

وفي ). التكافلبما في ذلك الذمم المدينة الخاصة ب(وجودات المالية أي أصل مالي أو مجموعة من الم

 خسائر إنخفاض في قيمة أي أصل مالي، يتم تحديد القيمة عووقحالة وجود دليل موضوعي على 

المقدرة القابلة لإلسترداد لذلك األصل المالي، وتدرج أية خسارة ناجمة عن اإلنخفاض في القيمة والتي 

  .هار التغيرات في قيمتها الدفترية طبقاً لما هو مبين أدناهيتم إحتسابها إلظ

بالنسبة للموجودات المالية المثبتة بالتكلفة المطفأة ، تحسب خسائر اإلنخفاض في القيمة على أساس   -

  .القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة والقيمة الدفترية

 بالقيمة العادلة ، تحسب خسائر اإلنخفاض على أساس اإلنحفاض بالنسبة للموجودات المالية المثبتة  -

  .في القيمة العادلة

  
  االستثمارات  )ز 

يتم، في األصل، إثبات كافة االستثمارات بالتكلفة والتي تمثل القيمة العادلة للمبلغ المدفوع شامالً 

  .مصاريف الشراء المتعلقة باالستثمارات

 بعد اقتنائها، بالقيمة السوقية، ويتم إظهار صافي األرباح أو الخسائر تقاس االستثمارات المتاحة للبيع،

كما تدرج األرباح أو .  أو حقوق المساهمينالتكافل عمليات احتياطيغير المحققة كبند مستقل ضمن 

 أو قائمة عمليات التكافلالخسائر المحققة الناتجة عن بيع هذه االستثمارات، في قائمة نتائج عمليات 

  .مين المساه

  .  أو الخصماالشتراكتقاس االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق بالتكلفة المعدلة بإطفاء 
  

يجنب مخصص لهذه االستثمارات عند وجود أي انخفاض دائم في قيمتها، ويدرج في قائمة نتائج 

  . أو قائمة عمليات المساهمينالتكافلعمليات 

  
  تاريخ التداول  )ح

وقف عن كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول يتم إثبات أو الت

العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع ) . أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع الموجودات(

 فترة زمنية تنص عليها الموجودات المالية هي العمليات التي تتطلب أن يتم سداد تلك الموجودات خالل

  .األنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق

 
  القيمة العادلة   )ط

  .مقدرة لهاأو القيمة العادلة ال تحدد القيمة العادلة لالستثمارات على أساس األسعار المتداولة في السوق

لمخصومة بإستخدام العمولة يتم تقدير القيمة العادلة للبنود المرتبطة بعمولة على أساس التدفقات النقدية ا

  .لبنود بنفس الشروط وخصائص المخاطر
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  العمالت األجنبية  )ي
 ويتم تحويل.  بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل السائدة حين إجراء المعامالت التي تتمتحول المعامالت

المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية 

.  أو قائمة عمليات المساهمينالتكافلتدرج كافة فروقات التحويل في قائمة نتائج عمليات . المركز المالي

وحيث أن معامالت الشركة بالعمالت األجنبية تتم بشكل أساسي بالدوالر األمريكي، فإن األرباح أو 

  . الناجمة عن تحويل العمالت األجنبية غير هامة، وبالتالي لم يتم اإلفصاح عنها بصورة منفصلةالخسائر
  
  الموجودات الثابتة   )ك

يتم إحتساب اإلستهالك بطريقة القسط . بعد خصم اإلستهالك المتراكمبالتكلفة تظهر الموجودات الثابتة 

  .الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات

  
  التكافلعقود   )ل

 هامة عند نشأة العقد أو تلك التي تكافل بأنها تلك العقود التي تشتمل على مخاطر التكافلتعرف عقود 

تعتمد أهمية .  هامةتكافليكون فيها، عند نشأة العقد، سيناريو يشتمل في جوهره التجاري على مخاطر 

  .نة وحجم األثر المحتمل المتعلق به على كل من إحتمال وقوع حادث للجهة المؤمالتكافلمخاطر 

 فإنه يبقى كذلك طوال الفترة المتبقية منه حتى لو إنخفضت مخاطر ،"تكافلعقد "وحال تصنيف العقد كـ 

  . بشكل كبير خالل الفترةالتكافل

  
 اختبار كفاية المطلوبات  )م 

، بعد التكافلوبات عقود يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مالي، إجراء اختبارات للتأكد من مدى كفاية مطل

وإلجراء هذه االختبارات، تقوم اإلدارة باستخدام أفضل . خصم تكاليف االكتتاب المؤجلة ذات العالقة

يحمل . التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتعاقد عليها، ومصاريف إدارة ومعالجة المطالبات

 وذلك بشطب تكاليف االكتتاب التكافلمة نتائج عمليات أي نقص في القيمة الدفترية مباشرةً على قائ

المؤجلة ذات العالقة مباشرة وبعد ذلك يتم تكوين مخصص للخسائر الناجمة عن اختبارات كفاية 

  ).مخصص المخاطر غير المنتهية(المطلوبات 

، يتم استخدام وفي الحاالت التي يتطلب فيها اختبار كفاية المطلوبات استخدام أفضل االفتراضات الجديدة

  .لقياس هذه المطلوبات الحقاً) بدون أي هامش لقاء أي تغير عكسي(هذه االفتراضات 
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  اثبات اإليرادات  )ن
   والعموالت التكافلاشتراكات إيراداتاثبات 

ويتم التصريح عن جزء . لتكافلا والعموالت عند إصدار وثيقة اشتراكات التكافليتم إثبات إجمالي 

، ويتم تأجيلها "احتياطي عمليات تكافل"والعموالت التي سيتم إكتسابها مستقبالً كـ التكافل  اشتراكات

  . المعنيةالتغطيةبصورة مماثلة على مدى فترة وثيقة 

  

  االستثمارإيرادات
عتبار أصل المبلغ القائم ومعدل  االستثمار على أساس العائد الفعلي بعد األخذ بعين االإيراداتتحقق ت

  .العمولة
  
  المطالبات تحت التسوية  ) س

تشتمل المطالبات تحت التسوية على التكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة غير المسددة بتاريخ قائمة المركز 

، المالي، وكذلك تكاليف معالجة المطالبات، والنقص في القيمة المتوقعة للخردة واالستردادات األخرى

يتم تجنيب مخصصات لقاء المطالبات المبلّغ عنها وغير . سواء تم التبليغ عنها من قبل المؤمنين أم ال

كما يجنب مخصص ، وفقاً . المدفوعة بتاريخ قائمة المركز المالي على أساس تقدير كل حاله على حده

بدة غير المبلّغ عنها بتاريخ لتقديرات اإلدارة وخبرة الشركة السابقة، لقاء تكلفة سداد المطالبات المتك

قائمة المركز المالي، بما في ذلك تكاليف معالجة المطالبات والقيمة المتوقعة للخردة واالستردادات 

  .األخرى كما في تاريخ قائمة المركز المالي
  

 الفترةيدرج الفرق بين المخصصات بتاريخ قائمة المركز المالي والسداد والمخصصات المجنبة في 

  .الفترة لتلك التكافلة في قائمة نتائج عمليات الالحق

 التكافليتم تبيان المطالبات تحت التسوية على أساس إجمالي، ويتم إظهار الجزء المتعلق بمعيدي 

   .بصورة منفصلة

  
  وضريبة الدخل الزكاة  )ع

لخسائر يجنب مخصص للزكاة وضريبة الدخل وفقاً لألنظمة المالية السعودية، ويحمل االلتزام على ا

  .عليه، تقيد الزكاة وضريبة الدخل القابلة لالسترداد من المساهمين على الخسائر المتراكمة. المتراكمة

ونظراً لموافقة المساهمين على أن يسددوا للشركة أية زكاة وضريبة دخل قد تنشأ، فأنه لم يتم إجراء أية 

  .تسويات في القوائم المالية إلظهار أثر ضرائب الدخل المؤجلة

  
 المخصصات واالحتياطيات األخرى  )ف

لى الشركة ناتج عن يجنب مخصص لقاء اإللتزامات المتكبدة عند وجود إلتزام قانوني أو متوقع ع

ال يجنب مخصص . أحداث سابقة وأن تكاليف سداد هذا اإللتزام محتملة ويمكن تقديرها بشكل موثوق به

  .لقاء الخسائر التشغيلية المستقبلية
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 المقاصة  )ص
 عند وجود حق نظامي ملزم قوائم الماليةالتتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج صافيها في 

أو عندما يكون لدى الشركة نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي، أو تصفية 

  .الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد

  
 المعلومات القطاعية  )ف

أو ) قطاع أعمال(ة بتقديم منتجات أو خدمات معين/  يقوم ببيع الشركةيعتبر القطاع جزء أساسي من 

وتختلف أرباحه وخسائره ) قطاع جغرافي(بتقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية معينة / يقوم ببيع

نظراً لمزاولة معظم نشاطها فقط  قطاع األعمال الشركةتتبع . عن أرباح وخسائر القطاعات األخرى

  .داخل المملكة العربية السعودية
  
  
  ةالنقدية وشبة النقدي   - 3

 2007 ديسمبر 31   
 )بآالف الرياالت السعودية(   

عمليات    
  أمـوال   التكافل

  المساهمون
 354  5.986     أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق 

 48.937  1.000     ودائع مرابحة –شبة نقدية 
    6.986  49.291 

  
  
  ، صافيالمستحقة  التكافلاشتراكات   - 4

 مليـون   0.03األرصدة غير القابلة للتحصيل وقدرها      صص  مخ المستحقة بعد خصم     التكافل تظهر اشتراكات 

.  عدد كبير من العمالء في المملكة العربيـة الـسعودية          منالمستحقة  اشتراكات التكافل   تتكون   .ريال سعودي 

تنص . لمعاملة يوماً من تاريخ ا    90 إلى   30تتطلب األحكام والشروط التي تضعها الشركة سداد المبالغ خالل          

  . الترتيبات مع معيدي التكافل عادةً على أن يتم السداد خالل فترة زمنية معينة متفق عليها

 كمـا   اشتراكات التكافل المستحقة  من  % 1ال يوجد أية أرصدة مستحقة من أي جهة فردية أو شركة تزيد عن              

  . 2007 ديسمبر 31في 



  15  شركة ساب للتكافل
   )شركة مساهمة سعودية(

   تتمة-إيضاحات حول القوائم المالية 
 2007 ديسمبر 31

 

  

  االستثمارات   - 5
  : وفيما يلي تحليالً بهذه االستثمارات. مانة وفي صكوكاألثمارات في صناديق تتكون االستثمارات من است

  
 2007 ديسمبر 31   
 )بآالف الرياالت السعودية(   
  
عمليات    االستثمارات المتاحة للبيع 

  أمـوال   التكافل
  المساهمون

 -    96    ألسهم العالمية مؤشر المانة األصندوق 
  -     147     السعودية األمانة لألسهم صندوق 

  -     85     الشركات الصناعية األمانة ألسهم صندوق 

  -     202     صندوق أمانة للمتاجرة بالريال السعودي 

  -     184    الخليجيةاألمانة لألسهم صندوق 

  -     95    والمحيط الهادي – األمانة لألسهم األسيويةصندوق 

  -     154    األمانة لألسهم األوروبيةصندوق 
         

         االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق
  5.000   -      صكوك سابك 

 5.000  -     صكوك الشركة السعودية للكهرباء 
   963  10.000 

  

  .2012 يوليو15تستحق صكوك سابك والشركة السعودية للكهرباء في 
  

  : ستحقاق خالل الفترة كاآلتيكانت حركة االستثمارات المقتناة حتى تاريخ اال
    

      
بآالف (

الرياالت 
  )السعودية

 -         رصيد بداية الفترة 

 10.000     مشتراة خالل الفترة  

       10.000  

 -          خالل الفترة  ةمستحق

 10.000      رصيد نهاية الفترة  
  

 ماليـين   10.03لكهرباء بتاريخ قائمة المركز المالي      بلغت القيمة السوقية لصكوك سابك والشركة السعودية ل       

  . ريال سعودي
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  تتمة- االستثمارات   - 5
  

  : كانت حركة االستثمارات المتاحة للبيع خالل الفترة كاآلتي

      
بآالف (

الرياالت 
  )السعودية

 -        رصيد بداية الفترة  

 920     مشتراة خالل الفترة  

       920  

 )20(      ل الفترة   خالمباعة

  900       رصيد  نهاية الفترة

 63      أرباح غير محققة في نهاية الفترة   

     963 

  
  
  الموجودات الثابتة، صافي   - 6

  : .أن األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات ألغراض حساب االستهالك هي كما يلي
  

  سنوات  5    موجودات متعلقة بتقنية المعلومات
    
      

الموجودات المتعلقة 
  بتقنية المعلومات

      
بآالف الرياالت (

  )ةــالسعودي
      : التكلفة

 5.378     اإلضافات خالل الفترة والرصيد في نهاية الفترة 

         :االستهالك
 538     للفترة والرصيد في نهاية الفترة    

  
  :صافي القيمة الدفترية

 2007 ديسمبر 31في 
    

  
  

4.840 
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   واالشتراكات غير المكتسبة، وتكاليف االكتتاب المؤجلة،حركة المطالبات تحت التسوية   - 7
  

   المطالبات تحت التسوية  )أ 
    
مبالغ مستحقة من   اإلجمالي  

  معيدي التكافل
   

  الصافي

 
بآالف الرياالت (

بآالف الرياالت (  )السعوديــة
  )السعوديــة

الت بآالف الريا( 
  )السعوديــة

 -     -     -    الفترةالمطالبات تحت التسوية في بداية 

 1.216  1.798  3.014 التغيرات في المطالبات تحت التسوية

 1.216  1.798  3.014  الفترةالمطالبات تحت التسوية في نهاية 

 411  496  907 متكبدة وغير مبلغ عنها في نهاية الفترة

 1.627  2.294  3.921 ة الفترة اإلجمالي في نهاي

  
  

  )عدا التامين على الحياة(االشتراكات غير المكتسبة   )ب 
    
  2007 ديسمبر 31      

      
بآالف الرياالت (

  )ةــالسعودي
 -         اإلجمالي في بداية الفترة

 6.195      االشتراكات المكتتبةصافي
 )3.555(      االشتراكات المكتسبةصافي

 2.640     اإلجمالي في نهاية الفترة 

 638      )ج-7إيضاح (تكاليف االكتتاب المؤجلة : يضاف
 3.278     اإلجمالي في نهاية الفترة 

  
  تكاليف االكتتاب المؤجلة   )ج

    
  2007 ديسمبر 31      

      
بآالف الرياالت (

  )ةــالسعودي

 -         اإلجمالي في بداية الفترة 
 783     دة خالل الفترة متكب

 )145(     مطفأة خالل الفترة

 638     اإلجمالي في نهاية الفترة 
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  المصاريف المستحقة الدفع    - 8
 2007 ديسمبر 31   
 )بآالف الرياالت السعودية(   

عمليات    
  أمــوال   التكافل

  المساهمون
 168  672    مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  

  240   960    لموظفين لقات مستح
  43   173    رسوم تداول 

 68  251   أخــرى
   2.056  519 

  
 الزكاة وضريبة الدخل   - 9
  

  الزكـاة

  . لم يجنب أي مخصص للزكاة ألن القوائم المالية تغطي فترة تقل عن سنة كاملة
  

  ضريبة الدخل

  .لم يجنب مخصص لضريبة الدخل ألن وعاء الضريبة بالسالب

   . مستقبلية غير محددةلسنواتت الشركة تكاليف تشغيل ضريبية يمكن ترحيلها دتكب، 2007 ديسمبر 31تى وح

  

  . 2008 أبريل 29في  2007 ديسمبر 31سيتم تقديم أول إقرار ضريبي وزكوي للشركة للفترة المنتهية في 

  
  رأس المال   -10
  

 31 فـي     كمـا   مليون ريال سـعودي    100كامل  يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بال          
   .  ريال سعودي للسهم الواحد10 ماليين سهم، بقيمة اسمية قدرها 10، ويتكون من 2007ديسمبر 

  
  : فيما يلي ملخصاً بملكية رأس المال  

    
 

  نسبة الملكية
  القيمة   عدد األسهم   %

  ريال سعودي

 32.500.000  3.250.000  %32.5 البنك السعودي البريطاني

 31.000.000  3.100.000  %31 .في.  بيهولدينغزأتش أس بي سي آسيا 

 500.000  50.000  %0.5 ليمتد) يو كيه (نيزنومكندا سكوير 

 500.000  50.000  %0.5 ليمتد) يو كيه (نيزنومتر وكندا و

 500.000  50.000  %0.5 ليمتد) يو كيه (نيزنوم كرسنتكندا 

 35.000.000  3.500.000  %35 لجمهورمملوكة من قبل ا

 100%  10.000.000  100.000.000 
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  االحتياطي النظامي   -11

من صافي دخل الـسنة إلـى االحتيـاطي         % 20طبقاً للنظام األساسي للشركة، يجب على الشركة أن تحول            
ا الشركة، فأنـه لـم يـتم        ونظراً للخسائر التي تكبدته   . النظامي حتى يبلغ مجموع هذا االحتياطي رأس المال       

   . إجراء مثل هذا التحويل
  

  المصاريف العمومية واإلدارية    -12

 31 حتى 2007 مايو 15للفترة من    
 2007ديسمبر 

 )بآالف الرياالت السعودية(   

  أمــوال   عمليات التكافل   
  المساهمون

 1.370  7.630   رواتب ومزايا
  239   958    أتعاب قانونية ومهنية 

  217   869    دعاية وإعالن
  209   835    مصاريف تقنية معلومات

  178   713    سفر
  164   658    مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

  101   404    إصالح وصيانة
  538   -      استهالك

  55   222    طباعة وقرطاسية
 161  637   أخــرى

 3.232  12.926   اإلجمالي
  
  
  شغيلمصاريف ما قبل الت  -13

 15 ما قبلللفترة       
  2007مايو 

بآالف الرياالت (      
  )السعوديــة

 19.647     رواتب وما في حكمها 
 7.132      االكتتاب العام مصاريف

 3.676     مصاريف إدارية وإسناد
 666     أتعاب قانونية ومهنية 

 279     دعاية وإعالن
 2.873     أخرى

 34.273      المتكبدةقبل التشغيل ما إجمالي مصاريف

 )2.212(      إيرادات ودائع المرابحة :ناقصاً
     32.061 
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  احتياطي عمليات التكافل   -14

 مليـون ريـال سـعودي،       0.803 السارية المفعول وقدره     ريمثل احتياطي عمليات التكافل احتياطي األخطا       
مـرتبط   في برنامج تـأمين      والمساهمةن ريال سعودي،     مليو 0.202 وقدره   اإلضافيةواحتياطي المصاريف   

   .  مليون ريال سعودي0.963 قدرها بوحدات

  
  المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها   -15

  : دتها في نهاية الفترةصفيما يلي تفاصيل المعامالت مع الجهات ذات العالقة الرئيسية خالل الفترة وأر  
  

  الجهة ذات العالقة
  

  المعاملة طبيعة 
  

  مبلغ المعاملة
    

  )إلى( المستحق من الرصيد
    

   المساهمينأموال  عمليات التكافل   المساهمينأموال  عمليات التكافل    

بآالف الرياالت (    

  )السعودية

بآالف الرياالت (

  )السعودية

بآالف الرياالت (

  )السعودية

بآالف الرياالت (

  )السعودية
                        

  )5.378(  -      5.378  -      موجودات تتعلق بتقنية المعلومات   ريطانيالبنك السعودي الب

  -      -      -      782  عموالت اكتتاب مدفوعة  

  -      -      -      11.823  مستلمةتكافل اشتراكات   

  )4.018(  )531(  2.492  9.966   عمومية وإداريةمصاريف   

            

  -      -      2.250  -      خدمات األكتتاب العام  شركة أتش أس بي سي

  -      -      -      963  إيداعات واستثمارات    العربية السعودية المحدودة

            

  20  81  20  81  تكاليف موظفين  أتش أس بي سي أنشورنس 

            ليمتد) أيرلندا  (

  -      -      -      9.654  إعادة تكافل  أتش أس بي سي أنشورنس 

              بروكرز ليمتد

  )168(  )672(  168  672  مكافأة  أعضاء مجلس اإلدارة 

            

  .المبالغ المستلمة من وإلى الجهات المنتسبة مبينة في قائمة المركز المالي    
    
  المعلومات القطاعية   -16

ـ  . تمشياً مع طريقة إعداد التقارير الداخلية، اعتمدت اإلدارة قطاعات األعمال بشأن نشاطات الشركة               ي فيما يل
تحليالً باإليرادات، وصافي الخسارة، والموجودات الثابتة، وإجمالي الموجودات، وإجمالي المطلوبـات لكـل             

  : قطاع من قطاعات األعمال
  

  اإلجمالي   التكافل العام   العوائل   األفــراد   أمـوال المساهمين   

بــآالف الريــاالت (  

  )السعودية

بآالف الرياالت (

  )السعودية

ت بآالف الرياال(

  )السعودية

بآالف الرياالت (

  )السعودية

بآالف الرياالت (

  )السعودية
                      

 31 حتـى    2007 مـايو    15الفترة من   

  :2007ديسمبر 

          

  8.202  2.884  1.826  1.412  2.080  اإليرادات

  صافي الخسارة 

  :2007 ديسمبر 31كما في 

)44.573(     -     -     -  )44.573(  

  4.840  -      -      -      4.840  الموجودات الثابتة 

  78.587  9.275  1.980  1.990  65.342  إجمالي اإليرادات 

  23.160  9.275  1.980  1.990  9.915  إجمالي المطلوبات 
    

  .تتركز كافة الموجودات التشغيلية واألسواق الرئيسية للشركة في المملكة العربية السعودية  
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   الوديعة النظامية  -17

من رأس مالها % 10جب على الشركة إيداع في المملكة العربية السعودية، يمتطلبات نظام التأمين وفقاً ل  
 ريال سعودي خالل ثالثة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص، في بنك تحدده مؤسسة ماليين 10أي  ،المدفوع

ه مؤسسة النقد العربي إن الشركة حالياً بصدد إيداع المبلغ لدى البنك الذي حددت. النقد العربي السعودي
  . السعودي

  
  
  القيمة العادلة لألدوات المالية   -18

القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في   
 شتراكاتواتتكون الموجودات المالية الخاصة بالشركة من النقدية وشبه النقدية، . ذلك وبشروط تعامل عادل

 واإليرادات المستحقة، بينما تتكون المطلوبات المالية من الدائنين ،اإلستثماراتو ،التكافل المستحقة
  . والمصاريف المستحقة الدفع

  
إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية بتاريخ قائمة المركز   

  .المالي
  
  
  مخاطرإدارة ال  -19
  

  مخاطر التكافل)  أ 
 تمثل المخاطر بوقوع حادث ما مؤمن عليه مع عدم التأكد من حجم وزمن تكافلالإن المخاطر بموجب عقد 

تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب هذه العقود في . المطالبة الناتجة عن ذلك الحادث
ويخضع ذلك لتكرار . التكافليد عن القيمة الدفترية لمطلوبات المطالبات والمزايا الفعلية المدفوعة التي تز

وحجم المطالبات والمزايا الفعلية المدفوعة أكثر من تلك المقدرة أصالً والتطورات الالحقة للمطالبات طويلة 
  .األجل

  
 حيث أن التكافلتتحسن تغيرات المخاطر وذلك بتوزيع مخاطر الخسائر على محفظة كبرى من عقود 

كذلك . فظ األكثر تنوعاً ستكون أقل تأثراً بالتغيير في أي جزء من المحفظة وبالنتائج غير المتوقعة المحا
تتحسن تغيرات المخاطر عن طريق اإلختيار والتطبيق الحذر إلستراتيجية التأمين والتعليمات المتعلقة بها 

  .التكافلوبإستخدام ترتيبات إعادة 
  

 المسندة على أساس نسبي مع اإلحتفاظ بنسب تختلف بإختالف فئات تكافلاليتم جزء كبير من عمليات اعادة 
تقدر المبالغ القابلة لإلسترداد من معيدي التأمين بنفس الطريقة التي يتم بها تقدير اإلفتراضات . التكافل

 عادة إوثائق المعنية، وتعرض في قائمة المركز المالي كموجودات عملياتالالمستخدمة في التحقق من مزايا 
  . تكافلال

  
 لدى الشركة، فإنها غير معفاة من إلتزاماتها المباشرة تجاه حملة تكافلوبالرغم من وجود ترتيبات إعادة 

 المسندة وذلك بقدر عدم تمكن التكافلالوثائق، وبالتالي فإنها تتعرض لمخاطر اإلئتمان بشأن عمليات إعادة 
  .التكافلجب ترتيبات إعادة  من الوفاء بإلتزاماته بموالتكافل يأي من معيد
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  التكافلمخاطر إعادة )  ب 
، تقوم الشركة الكبرىمطالبات ال األخرى ولتقليل المخاطر المالية التي قد تنشأ عن التكافلعلى غرار شركات 

  . التكافلخالل دورة أعمالها العادية بإبرام إتفاقيات مع أطراف أخرى ألغراض إعادة 
  

 الوضع المالي لمعيدي بتقويم، تقوم الشركة التكافلولتقليل تعرضها لخسائر كبيرة نتيجة إفالس شركات إعادة 
ومتابعة التركيز على مخاطر اإلئتمان التي قد تنشأ في مناطق جغرافية متشابهه والنشاطات أو  التكافل

  .التكافلالظروف اإلقتصادية لمعيدي 
  

تتلخص . مجموعة أتش أس بي سين وفق المعايير والتعليمات التالية المحددة من قبل يتم إختيار معيدي التأمي
  :هذه المعايير في اآلتي

ستاندرد ("الحد األدنى لتصنيف اإلئتمان المقبول من قبل وكاالت التصنيف العالمية المعترف بها مثل    )1
  ).ب ب ب (والذي يجب أال يقل عن ") آند بور

  .  معينةتكافلة سمعة شركات إعاد   )2
  

ويستثنى من هذه القاعدة الشركات المحلية التي ال تحمل مثل هذا التصنيف اإلئتماني، والتي تقتصر على 
  . التكافلالشركات المسجلة والمعتمدة من قبل الجهات الحكومية المعنية المسئولة عن 

  
الخبرات اإلدارية والفنية واألداء إضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بإجراء مراجعة تفصيلية للقوة المالية و

التاريخي، حيثما ينطبق ذلك، ومطابقة ذلك مع قائمة المتطلبات المحددة سلفاً من قبل مجلس اإلدارة ولجنة 
  .التكافلة على تبادل عمليات إعادة قبل الموافق التكافلإعادة 

 
  مخاطر أسعار العموالت   )ج

تمثل مخاطر . خاضعة لمخاطر أسعار العموالتمرابحة ئع  وداصكوك اسالمية لدى الشركة استثمارات في
أسعار العموالت، المخاطر الناجمة عن التغيرات في أسعار العموالت مما يؤدي الى تخفيض العائد الكلي 

تقوم الشركة بالحد من مخاطر أسعار العموالت وذلك بمراقبة .  المالية المرتبطة بعمولة ثابتةاألوراقعلى 
  .عار العموالت وذلك بالعمالت المسجلة بها النقدية وشبه النقدية واإلستثماراتالتغيرات في أس

  
  مخاطر السوق   )د 

وتمثل المخاطر التي تتذبذب فيها قيمة أداة مالية ما نتيجة للتقلبات في أسعار السوق سواء كانت هذه التغيرات 
 أو بأية عوامل أخرى مؤثرة في كافة ناتجة عن عوامل خاصة بهذه الورقة المالية أو بالجهة المصدرة لها

  .األوراق المالية المتداولة بالسوق
  

االستثمار في تحد الشركة من مخاطر السوق من خالل . تتعرض الشركة لمخاطر السوق بالنسبة إلستثماراتها
 في كما تقوم الشركة بمراقبة العوامل الرئيسية التي تؤثر.  سمعة جيدةي مدارة من قبل مدراء ذوموجودات

التغيرات في سوق األسهم والسندات بما في ذلك القيام بتحليل األداء التشغيلي والمالي للشركات المستثمر 
  .فيها

  
  . تتركز استثمارات الشركة بشكل أساسي في المملكة العربية السعودية
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  مخاطر اإلئتمان  )هـ
 كافة تتم .ء بإلتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة ماليةوتمثل عدم مقدرة طرف ما على الوفا   
  .نشاطات اإلكتتاب الخاصة بالشركة داخل المملكة العربية السعودية 

  
 المبينة التكافلبالنسبة لكافة فئات الموجودات المالية المقتناة من قبل الشركة، عدا تلك المتعلقة بإتفاقيات إعادة    

عاله، تمثل مخاطر اإلئتمان القصوى للشركة القيمة الدفترية المفصح عنها في القوائم المالية أ) ب(في البند 
تقوم الشركة بالحد من مخاطر اإلئتمان المتعلقة بالعمالء وذلك بوضع حدود  .بتاريخ قائمة المركز المالي

  .إئتمان لكل عميل، ومراقبة الذمم المدينة القائمة
  

  مخاطر السيولة   ) و
 بإلتزاماتها  بالتعهدات المتعلقة في توفير األموال الالزمة للوفاءالصعوبات التي تواجهها الشركةمثل وت   

متطلبات السيولة يومياً ، وتقوم اإلدارة بالتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بإلتزاماتها يتم مراقبة . المالية
  .حال نشوئها

  
  مخاطر العمالت      )ز

  .تي تنشأ عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبيوتمثل المخاطر ال
  

تعتقد إدارة الشركة بوجود مخاطر متدنية لوقوع خسائر جوهرية نتيجة للتقلبات في أسعار الصرف األجنبي، 
  . مخاطر الصرف األجنبيبتغطيةوبالتالي لم تقم 

  
  السهم   خسارة  -20

 على عدد األسهم بتقسيم خسارة الفترة  وذلك2007 ديسمبر 31م للفترة المنتهية في السه خسارةتم احتساب 
  .الفترةالعادية المصدرة والقائمة في نهاية 

    
  إعتماد القوائم المالية   -21

  .2008  أبريل15هـ الموافق 1429  ربيع اآلخر9 إعتمدت القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  
  




