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 التنظيم واألنشطة الرئيسية -1
إن شركة ساب تكافل )الشركة( هي شركة مسامهة سعودية مسجلة يف اململكة العربية السعودية مبوجب 

 ربديسم 6هـ )املوافق 1428مجادى األوىل  20الصادر بتاريخ  1010234032السجل التجاري رقم 
، اململكة العربية 11413، الرياض 9086م(. إن عنوان املكتب املسجل للشركة هو: ص.ب 2007

 السعودية.
 

إن الغرض من إنشاء الشركة هو مزاولة عمليات التكافل وكافة اخلدمات ذات العالقة. يتمثل النشاط 
، )محاية وادخار( والعائالت )محاية وادخار( الرئيسي للشركة يف تقدمي كافة منتجات التكافل لألفراد

 ومنتجات التكافل العام، وتعمل يف اململكة العربية السعودية فقط. 
   

والتقديرات واالفتراضات المحاسبية  أسس اإلعداد وأسس العرض والسياسات المحاسبية الهامة -2
  وسياسات إدارة المخاطر الهامة

 أسس اإلعداد (أ
 ديسمرب 31يف  تنياملنتهي شهرا   االثين عشرالثالثة و  يتلفرت  ئم املالية األولية املوجزةمت إعداد القوا

 القوائم املالية األولية. - 34ملعيار احملاسبة الدويل رقم  م وفقا  2016
 

الستثمارات املتاحة ا قياساملوجزة وفقا  ملبدأ التكلفة التارخيية باستثناء  األولية مت إعداد القوائم املالية
 .بالقيمة العادلة للبيع

 
ال تشتمل القوائم املالية األولية املوجزة على كافة املعلومات واالفصاحات املطلوبة يف القوائم املالية 

 31السنوية، وجيب أن تُقرأ جنبا  إىل جنب مع القوائم املالية املراجعة للشركة للسنة املنتهية يف 
 م .2015ديسمرب 

 
زة تظهر كافة التسويات )مبا يف ذلك التسويات االعتيادية تعتقد اإلدارة بأن القوائم املالية األولية املوج

األولية املعروضة. إن النتائج األولية قد  اتاملكررة( الضرورية لكي تظهر بعدل نتائج العمليات للفرت 
 ى نتائج األعمال السنوية للشركة.ال تعترب مؤشرا  دقيقا  عل

 
 العرضأسس  (ب

العربية السعودية، حتتفظ الشركة حبسابات منفصلة لكل من  وفقا  ملتطلبات أنظمة التأمني يف اململكة
املوجودات  عمليات تكافل وعمليات املسامهني وتقدم القوائم املالية وفقا  لذلك. يتم تسجيل

اإليرادات واملصاريف اخلاصة بكل نشاط يف احلسابات اخلاصة بذلك النشاط ويتم و  واملطلوبات
 املتعلقة بالعمليات املشرتكة من قبل إدارة الشركة وجملس اإلدارة.توزيع اإليرادات واملصاريف األخرى 
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والتقديرات واالفتراضات المحاسبية  المحاسبية الهامةأسس اإلعداد وأسس العرض والسياسات  -2
 المخاطر )تتمة( وسياسات إدارة الهامة
 وسياسات إدارة المخاطروالتقديرات المحاسبية الهامة السياسات المحاسبية الهامة  ج(

تتماشى السياسات والتقديرات واالفرتاضات احملاسبية اهلامة وسياسات إدارة املخاطر واملستخدمة يف 
املوجزة مع تلك املستخدمة يف إعداد القوائم املالية للشركة للسنة  األوليةإعداد هذه القوائم املالية 

ملعايري احلالية املذكورة أدناه ، فيما عدا تطبيق التعديالت التالية على ام2015ديسمرب  31املنتهية يف 
املوجزة للشركة للفرتة احلالية أو  األوليةواليت مل يكن هلا تأثري جوهري أو أثر مايل على القوائم املالية 

  :ةا أثر جوهري على  الفرتة الالحقالفرتات السابقة وال يتوقع أن يكون هل

" عرض القوائم املالية"، اليت تنطبق على  -( 1توضح التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم )
واليت توضح متطلبات معيار احملاسبة الدويل رقم  م2016يناير  1 بعدالفرتات السنوية اليت تبدأ يف أو 

 :( املتعلقة مبا يلي1)
  (؛1)متطلبات األمهية النسبية يف معيار احملاسبة الدويل رقم 
 ؛ميكن فصل بنود حمددة يف قوائم الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر وقائمة املركز املايل 
 ؛و يوفر مرونة للمنشآت فيما يتعلق برتتيب عرض اإليضاحات حول القوائم املالية 
  من الشركات الزميلة واملشاريع املشرتكة اليت تقيد أن حصة الشركة من الدخل الشامل اآلخر

باستخدام طريقة حقوق امللكية جيب عرضها بشكل إمجايل يف بند واحد وتصنف بني تلك البنود 
 .اليت سيتم أو لن يتم إعادة تصنيفها الحقا  إىل الربح أو اخلسارة

فرعية اليت يتم عرضها يف قائمة كما توضح التعديالت الحقا  املتطلبات اليت تنطبق على اجملاميع ال
 .املركز املايل وقوائم الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر

("ممتلكات ومصنع ومعدات" ومعيار احملاسبة 16حتدد التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم ) -
واليت تنطبق على الفرتات السنوية اليت تبدأ يف أو  –غري امللموسة"  املوجودات –( 38الدويل رقم )

من استخدام نسبة اإليرادات الناجتة إىل إمجايل اإليرادات املتوقعة  واليت حتد   م2016يناير  1بعد 
الستهالك املمتلكات واملصنع واملعدات وميكن استخدامها فقط يف ظروف حمددة جدا  إلطفاء 

  .لموسةامل غري املوجودات
 م2014 – م2012السنوية على املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية لدورة  التحسيناتتنطبق  -

. فيما يلي ملخصا  م2016 يناير 1واليت نطبق على الفرتات السنوية اليت تبدأ يف أو بعد 
 ت:للتعديال
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والتقديرات واالفتراضات المحاسبية  أسس اإلعداد وأسس العرض والسياسات المحاسبية الهامة -2
 المخاطر )تتمة( وسياسات إدارة الهامة
 )تتمة( وسياسات إدارة المخاطروالتقديرات المحاسبية الهامة السياسات المحاسبية الهامة  ج(

 ( 5مت تعديل املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )–  موجودات غري متداولة مقتناة للبيع"
أخرى واليت لن  استبعاد ستبعاد إىل طريقةتمرة" ليوضح التغيري من طريقة اوللعمليات غري املس

تعترب خطة جديدة لالستبعاد غري أهنا استمرار للخطة األصلية. ومن مث فإن هناك انقطاع يف 
 (.5تطبيق متطلبات تعديل املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )

  األدوات املالية: اإلفصاحات" ليوضح  –( 7الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )تعديل املعيار "
ميكن لعقد اخلدمة الذي يشتمل على أتعاب أن يشكل ارتباط متواصل بأصل مايل. كما  هبأن

ينبغي تقييم طبيعة األتعاب والرتتيب من أجل مراجعة إذا ما كانت اإلفصاحات مطلوبة وفقا  
( وجيب إجراء التقييم بأثر رجعي. كم مت الحقا  7إلعداد التقارير املالية رقم )للمعيار الدويل 

( ليوضح أن متطلبات اإلفصاح عن املقاصة ال 7تعديل املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )
املوجزة ما مل تقدم هذه اإلفصاحات حتديث جوهري للبيانات  األوليةتنطبق على القوائم املالية 

 .ملعروضة يف أحدث تقرير سنويا
 ( 19يوضح التعديل على معيار احملاسبة الدويل رقم )-  مكافآت املوظفني" بأن يتم تقييم مدى"

عمق السوق لسندات الشركات ذات اجلودة العالية بناء  على العملة اليت يسجل هبا االلتزام 
ميق لسندات الشركات ذات وليس البلد الذي يستحق فيه االلتزام. ويف حال عدم وجود سوق ع

 .اجلودة العالية بتلك العملة فإنه جيب استخدام معدالت السندات احلكومية
 ( 34يوضح التعديل على معيار احملاسبة الدويل رقم )- " بأن األوليةإعداد التقارير املالية "

جها باإلشارة إليها أو إدرا األوليةاملطلوبة جيب أن تكون إما يف القوائم املالية  األوليةاإلفصاحات 
)على سبيل املثال: يف مالحظات اإلدارة أو تقرير املخاطر(. ومع ذلك  األويليف التقرير املايل 

للمستخدمني بنفس الشروط كما يف  األويلتتوفر البيانات األخرى ضمن التقرير املايل  نأجيب 
 ويف نفس الوقت. األوليةالقوائم املالية 

 عملة العرض والنشاط (د
عملة العرض والنشاط للشركة هي الريال السعودي. مت تقريب املبالغ الظاهرة يف القوائم املالية  إن

 ألقرب ألف ريـال ما مل يرد خالف ذلك.
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 االستثمارات -3
 

تتكون االستثمارات من استثمارات متاحة للبيع واستثمارات مقتناة حىت تاريخ االستحقاق. يف ما يلي  (أ
 االستثمارات:حتليال  هبذه 

 م )غير مراجعة(2016 ديسمبر 31 
 )بآالف الريـاالت السعودية(

 المساهمون  عمليات التكافل 
    متداولة -متاحة للبيع استثمارات 

 -  353.740 استثمار يف صناديق األمانة االستثمارية
    متداولة -مقتناة حىت تاريخ االستحقاق ستثماراتا

 25.119  - (3) للكهرباءصكوك الشركة السعودية 
    متداولةغري  -مقتناة حىت تاريخ االستحقاقاستثمارات 

 15.052  - (3صكوك البنك السعودي اهلولندي )
 5.011  - (4صكوك البنك السعودي اهلولندي )
 50.602  - (1صكوك اهليئة العامة للطريان املدين )

 50.194  - صكوك شركة التصنيع الوطنية 
 10.007  - صكوك شركة العليان العقارية 

 12.037  - صكوك شركة مرافق الكهرباء واملياه للجبيل وينبع )مرافق( 
 20.073  - البالدبنك صكوك 

 -  188.095 
 188.095  353.740 إجمالي االستثمارات

 
 

 
 

 م )مراجعة(2015ديسمرب  31
 )بآالف الريـاالت السعودية(

 املسامهون  عمليات التكافل 
    متداولة –متاحة للبيع استثمارات 

 -  374.739 استثمار يف صناديق األمانة االستثمارية
    متداولة -مقتناة حىت تاريخ االستحقاقاستثمارات 

 25.066  - (3) صكوك الشركة السعودية للكهرباء
    غري متداولة -االستثمارات املقتناة حىت تاريخ االستحقاق

 15.032  - (3) البنك السعودي اهلولنديصكوك 
 5.007  - (4صكوك البنك السعودي اهلولندي )

 20.133  - صكوك بنك اجلزيرة
 50.525  - (1صكوك اهليئة العامة للطريان املدين )

 50.113  - صكوك شركة التصنيع الوطنية 
 10.044  - صكوك شركة العليان العقارية 

 12.025  - الكهرباء واملياه للجبيل وينبع )مرافق(صكوك شركة مرافق 
 -  187.945 

 187.945  374.739 االستثمارات إمجايل
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 االستثمارات )تتمة(    -3
 

متثل االستثمارات املتاحة للبيع يف عمليات التكافل استثمارات يف وحدات صناديق مشرتكة يديرها 
 ، كونه طرف ذي عالقة بالشركة.ةاململكة العربية السعودية احملدود -اتش يب سي 

 ."تداول"متثل االستثمارات املقتناة حىت تاريخ االستحقاق املتداولة صكوك مدرجة يف 
 

 استحقاق االستثمارات احملتفظ هبا لتاريخ االستحقاق:بقائمة فيما يلي 

 تاريخ االستحقاق  قائمة االستحقاق
 م2017مايو  10  (3السعودية للكهرباء )اإلصدار صكوك الشركة 

 م2017نوفمرب  26  (3صكوك البنك السعودي اهلولندي )اإلصدار 
 م2018ديسمرب  12  (4صكوك البنك السعودي اهلولندي )اإلصدار 
 م2022يناير  18  (1صكوك اهليئة العامة للطريان املدين )اإلصدار 

 م2019مايو  21  صكوك شركة التصنيع الوطنية 
 م2017 يونيو 25  صكوك شركة العليان العقارية 

 م2018مايو  27  صكوك شركة مرافق الكهرباء واملياه للجبيل وينبع )مرافق(
 م2021اغسطس  30  البالد بنك صكوك

 مبلغ م2016 ديسمرب 31 كما يف  حىت تاريخ االستحقاق بلغت القيمة العادلة لالستثمارات املقتناة (ب
 سعودي(. ريـالمليون  28/188: م2015ديسمرب  31سعودي ) ريـالمليون  85/187

 :حركة االستثمارات املتاحة للبيع احملتفظ هبا لتغطية املطلوبات املرتبطة بوحدات كاآليت كانت (ج

م 2016 ديسمبر 31 
 )غير مراجعة(

 م2015 ديسمرب 31 
 )مراجعة(

ت ريـاال)بآالف ال 
 السعودية(

ت ريـاال)بآالف ال 
 السعودية(

 398.747  374.739 الرصيد االفتتاحي
 96.344  98.551 السنةمشرتاة خالل 
 (90.452)  (121.542) السنةمباعة خالل 

 351.748  404.639 
 (29.900)  1.992 صايف التغري يف القيمة العادلة لالستثمارات

 374.739  353.740 الرصيد اخلتامي
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 )تتمة( االستثمارات    -3
 

 لالستثمارات املتاحة للبيعتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لتستخدم الشركة الطريقة اهليكلية التالية 
 .للفرتة تقريراليف تاريخ 

مماثلة ميكن للشركة الوصول  ألدوات مطابقة أونشطة  ةق مالياسو أاملستوى األول: األسعار املتداولة يف 
 إليها يف تاريخ القياس.

 أخرى تقييم أساليب أو مماثلة ومطلوبات وداتجملو  نشطة أسواق يف تداولةامل األسعار   الثاين:املستوى 
 للمالحظة القابلة السوق بيانات إىل اهلامة مدخالهتا كافة تستند

 القابلة السوق بيانات إىل اهلامة مدخالهتا من أي تستند ال تقييم أساليباملستوى الثالث: 
 .للمالحظة

وفقا  للمستوى  واملقتناة حىت تاريخ االستحقاق تصنيف استثمارات الشركة املتاحة للبيعمع ذلك، يتم 
 الثاين من التسلسل، على التوايل.األول و 

   

 اشتراكات تكافل مستحقة، صافي -4
م 2016 ديسمبر 31 

 )غير مراجعة(
 م2015ديسمرب  31 

 )مراجعة(
ت ريـاال)بآالف ال 

 السعودية(
ت ريـاال)بآالف ال 

 السعودية(
 6.228  7.267 مستحق من حاملي وثائق التكافل

 6.292  5.617 مستحق من مساهم )البنك السعودي الربيطاين(
 12.884  12.520 

 (146)  (336) خمصص اخنفاض يف القيمة

 12.548  12.374 
 

 النقد وما يماثله -5
 )غير مراجعة(م 2016 ديسمبر 31 

 ت السعودية(ريـاال)بآالف ال
 المساهمون  عمليات التكافل 

 3.815  17.175 أرصدة لدى البنوك
 147.000  20.000 ودائع مراحبة

 37.175  150.815 
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 النقد وما يماثله )تتمة( -5
 
 م )مراجعة(2015ديسمرب  31 

 )بآالف الريـاالت السعودية(
 املسامهون  عمليات التكافل 

 2.958  18.122 أرصدة لدى البنوك
 130.000  25.000 مراحبةودائع 

 43.122  132.958 

 يتم االحتفاظ بأرصدة البنك لدى البنك السعودي الربيطاين، مساهم يف الشركة.

 
 التسوية قيدالمطالبات  -6

 )غير مراجعة(م 2016 ديسمبر 31 
 ت السعودية(ريـاال)بآالف ال

 
  اإلجمالي

حصة معيدي 
 الصافي  التكافل

      التسوية مطالبات تكافل عائلي قيد
 6.967  (18.560)  25.527 قيد التسوية املطالباتات ياحتياط -
 5.598  (16.089)  21.687 واحتياطيات أخرىبلغ عنها املاالحتياطيات املتكبدة وغري  -

      مطالبات تكافل عام قيد التسوية
 1.560  (18.760)  20.320 املطالبات قيد التسويةات ياحتياط -
 1.814  (2.954)  4.768 واحتياطيات أخرىبلغ عنها املاالحتياطيات املتكبدة وغري  -

 15.939  (56.363)  72.302 إمجايل املطالبات قيد التسوية
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 المطالبات قيد التسوية )تتمة( -6
 

 م )مراجعة(2015 ديسمرب 31 
 )بآالف الريـاالت السعودية(

 
  اإلمجايل

حصة معيدي 
 الصايف  التكافل

      مطالبات تكافل عائلي قيد التسوية
 2.657  (5.846)  8.503 املطالبات قيد التسويةات ياحتياط -
 4.551  (12.805)  17.356 واحتياطيات أخرىبلغ عنها املاالحتياطيات املتكبدة وغري  -

      مطالبات تكافل عام قيد التسوية
 967  (16.249)  17.216 املطالبات قيد التسويةات ياحتياط -
 1.762  (3.060)  4.822 واحتياطيات أخرىبلغ عنها املاالحتياطيات املتكبدة وغري  -

 9.937  (37.960)  47.897 إمجايل املطالبات قيد التسوية

   
 الحركة في احتياطي أنشطة التكافل واشتراكات التكافل غير المكتسبة -7

 الحركة في احتياطي أنشطة التكافل (أ
 عشراالثني لفترة  

المنتهية في  شهراً 
 ديسمبر 31

 م2016
 )غير مراجعة(

 

 31للسنة املنتهية يف 
 م2015ديسمرب 

 )مراجعة(
ت ريـاال)بآالف ال 

 السعودية(
ت ريـاال)بآالف ال 

 السعودية(

 389.166  374.739 يف بداية السنة كما  الرصيد
 41.885  105 التغريات يف االحتياطي خالل السنة

 (26.412)  (23.096) حاملي وثائق التكافل مصاريف
 (29.900)  1.992 صايف التغري يف القيمة العادلة لالستثمارات

 374.739  353.740 ية السنةهنايف كما الرصيد  

 .ميثل احتياطي أنشطة التكافل احتياطي برامج التكافل املرتبطة بوحدات
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 التكافل غير المكتسبة )تتمة(الحركة في احتياطي أنشطة التكافل واشتراكات  -7

 االشتراكات غير المكتسبةالحركة في  (ب
 م2016 ديسمبر 31المنتهية في شهراً  االثنى عشر 

 )غير مراجعة(
 

  اإلجمالي
حصة معيدي 

 الصافي  التكافل
 )بآالف الريـاالت السعودية( 

 7.264  (14.177)  21.441 السنةالرصيد كما يف بداية 
 33.316  (59.918)  93.234 السنةاشرتاكات تكافل مكتتبة خالل 

 (33.982)  60.119  (94.101) السنةاشرتاكات تكافل مكتسبة خالل 
 6.598  (13.976)  20.574 السنةالرصيد كما يف هناية 

   
 

 م2015ديسمرب  31ة املنتهية يفنالس
 )مراجعة(

 
  اإلمجايل

حصة معيدي 
 الصايف  التكافل

 ت السعودية(ريـاال)بآالف ال 
 7.462  (12.848)  20.310 الرصيد كما يف بداية السنة

 32.272  (57.605)  89.877 اشرتاكات تكافل مكتتبة خالل السنة
 (32.470)  56.276  (88.746) اشرتاكات تكافل مكتسبة خالل السنة

 7.264  (14.177)  21.441 الرصيد كما يف هناية السنة
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 المعلومات القطاعية -8
 

، اعتمدت اإلدارة قطاعات األعمال بشأن أنشطة الشركة. للشركة متاشيا  مع طريقة إعداد التقارير الداخلية
ومصاريف حاملي  بةتصايف اشرتاكات التكافل املكتيف ما يلي حتليال  بإمجايل اشرتاكات التكافل املكتتبة، 

، دخل و أتعاب عموالت، صايف وحاملي وثائق التكافل بةسصايف اشرتاكات التكافل املكتالوثائق، 
، فائض االكتتاب، دخل االكتتاب قيمة وثائق التكافل، تكاليف واستحقاق املطالبات املتكبدة، إعادة 

حصة العمومية واإلدارية، صايف الفائض، الفائض من عمليات التكافل بعد  صاريفاالستثمارات، امل
املوجودات غري  واملركبات، ، شراء املوجودات غري امللموسةستهالكاء، االملسامهني، صايف الربح، اإلطفا

كافل حصة معيدي التاشرتاكات تكافل مستحقة، صايف، ، املتاحة للبيع االستثماراتامللموسة، املركبات، 
، تكاليف اكتتاب مؤجلةاشرتاكات التكافل غري املكتسبة، تكاليف إمجايل من من املطالبات قيد التسوية و 

التكافل غري املكتسبة، إيرادات العموالت  اشرتاكاتإمجايل إمجايل املوجودات، احتياطي أنشطة التكافل، 
املذكورة  وإمجايل املطلوبات لكل قطاع من قطاعات األعمال ، إمجايل املطالبات قيد التسوية غري املكتسبة

 .أدناه
املدفوعة مقدما  والذمم املدينة األخرى  صاريفملا ،دينةدات القطاع أرصدة معيدي التكافل املال تشمل موجو 

 والنقد وما يعادله. وبناء  على ذلك يتم تضمينها يف املوجودات غري املخصصة.

ال تشمل مطلوبات القطاع توزيع الفائض املستحق، أرصدة معيدي التكافل الدائنة، الدائنون ومبالغ 
وبناء  على ذلك يتم  واملطلوب إىل املسامهني،رى وخمصص مكافأة اخلدمة للموظفني مستحقة الدفع وأخ  تضمينها يف املطلوبات غري املخصصة.

ال يتم فصل املوجودات واملطلوبات غري املخصصة يف التقرير املرسل إىل الرئيس التشغيلي املتخذ للقرارات 
 املتعلقة بالقطاعات ذات الصلة، ويتم مراقبتها على أساس مركزي.
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  القطاعية )تتمة(المعلومات  -8
 

 
صندوق 
 المساهمين

تكافل عائلي 
 لألفراد

)حماية 
 وادخار(

تكافل عائلي 
 للمجموعات

)حماية 
 وادخار(

التكافل 
 المجموع العام

 
 تريـاال)بآالف ال

 السعودية(   
 تريـاال)بآالف ال

 السعودية(   
 تريـاال)بآالف ال

 السعودية(   
 تريـاال)بآالف ال

 السعودية(   
 تريـاال)بآالف ال

 السعودية(   

 ديسمبر 31ة أشهر المنتهية في ثالثلفترة ال
      م )غير مراجعة(2016

 56.925 10.219 17.822 28.884 - إمجايل اشرتاكات التكافل املكتتبة
 حاملي وثائق  ومصاريف كتتبةصايف االشرتاكات امل

 43.976 1.714 7.705 34.557 - التكافل
ومصاريف  اشرتاكات التكافل املكتسبةصايف 

 36.824 1.359 6.794 28.671 - حاملي وثائق التكافل
 1.085 1.053 32 - - دخل و أتعاب عموالت
 (4.487) (302) (4.248) 63 - صايف املطالبات املتكبدة

 (22.999) - - (22.999) - وثائق التكافل واستحقاق إعادة
 (1.811) (746) (315) (750) - التكافلاحلصول على وثائق تكاليف 

 8.612 1.364 2.263 4.985 - فائض االكتتاب للفترة
 3.165 - 23 409 2.733 استثماردخل 

 (9.246) (2.651) (2.889) (3.349) (357) عمومية وإدارية مصاريف

 2.531 (1.287) (603) 2.045 2.376 للفترة )العجز( /صافي الفائض

 (16)     ملسامهنيا حصةالفائض من عمليات التكافل بعد 

 2.515     صافي الربح للفترة
      

 81 - - - 81 سياراتشراء 
 146 - - - 146 إطفاء

 8 - - - 8 استهالك
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  المعلومات القطاعية )تتمة( -8
   

 
صندوق 
 المساهمين

تكافل عائلي 
 لألفراد

)حماية 
 وادخار(

تكافل عائلي 
 للمجموعات

)حماية 
 المجموع التكافل العام وادخار(

 
 تريـاال)بآالف ال

 السعودية(

 تريـاال)بآالف ال

 السعودية(

 تريـاال)بآالف ال

 السعودية(

 تريـاال)بآالف ال

 السعودية(

 تريـاال)بآالف ال

 السعودية(

 31 المنتهية في شهراً  االثني عشرلفترة 
      م )غير مراجعة(2016 ديسمبر

 194.368 28.849 64.385 101.134 - إمجايل اشرتاكات التكافل املكتتبة
كتتبة ومصاريف حاملي صايف االشرتاكات امل

 وثائق 
 156.214 5.616 27.700 122.898 - التكافل

ومصاريف  صايف اشرتاكات التكافل املكتسبة
 156.775 5.938 28.044 122.793 - حاملي وثائق التكافل

 7.385 6.160 785 440 - عموالتدخل و أتعاب 
 (16.636) (1.176) (15.253) (207) - صايف املطالبات املتكبدة

 (101.029) - - (101.029) - وثائق التكافل واستحقاق إعادة
 (7.216) (2.653) (1.654) (2.909) - احلصول على وثائق التكافلتكاليف 

 39.279 8.269 11.922 19.088 - للسنةفائض االكتتاب 
 11.082 - 85 1.641 9.356 استثماردخل 

 (38.010) (11.799) (11.649) (12.599) (1.963) عمومية وإدارية مصاريف

 12.351 (3.530) 358 8.130 7.393 للسنة)العجز(  /صافي الفائض

 حصةالفائض من عمليات التكافل بعد 
 (496)     ملسامهنيا

 11.855     للسنةصافي الربح 

 288 - - - 288 شراء موجودات غري ملموسة
 81 - - - 81 شراء سيارات

 559 - - - 559 إطفاء
 21 - - - 21 استهالك
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  المعلومات القطاعية )تتمة( -8
   

 
صندوق 
 المساهمين

تكافل عائلي 
 لألفراد

)حماية 
 وادخار(

تكافل عائلي 
 للمجموعات

)حماية 
 وادخار(

التكافل 
 المجموع العام

 
 تريـاال)بآالف ال

 السعودية(   
 تريـاال)بآالف ال

 السعودية(   
 تريـاال)بآالف ال

 السعودية(   
 تريـاال)بآالف ال

 السعودية(   
 تريـاال)بآالف ال

 السعودية(   
      م )غير مراجعة(2016 ديسمبر 31

 1.123 - - - 1.123 موجودات غري ملموسة
 108 - - - 108 سيارات

      عمليات التكافلموجودات 
 353.740 - - 353.740 - استثمارات متاحة للبيع

 12.548 7.898 4.650 - - ، صايفاشرتاكات تكافل مستحقة
 56.363 21.715 34.195 453 - حصة معيدي التكافل من املطالبات قيد التسوية

 حصة معيدي التكافل من اشرتاكات التكافل 
 13.976 11.002 2.974 - - غري املكتسبة 

 1.085 749 336 - - مؤجلة اكتتاب وثائقتكاليف 
 45.265 - - - - موجودات غري موزعة

 482.977     إجمالي موجودات عمليات التكافل
 376.592 - - - 376.592 إجمالي موجودات المساهمين

 859.569     إجمالي الموجودات

      مطلوبات عمليات التكافل
 353.740 - - 353.740 - التكافل أنشطةاحتياطي 

 20.574 13.741 6.833 - - اشرتاكات التكافل غري املكتسبةإمجايل 
 2.794 2.794 - - - العموالت غري املكتسبةإيرادات 

 72.302 25.088 45.711 1.503 -  التسوية قيدإمجايل املطالبات 
 33.071 - - - - غري موزعةمطلوبات 

 482.481     عمليات التكافل إجمالي مطلوبات
 15.391 - - - 15.391 إجمالي مطلوبات المساهمين

 97.8724     إجمالي المطلوبات
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  المعلومات القطاعية )تتمة( -8
   

 
صندوق 
 املسامهني

تكافل عائلي 
لألفراد )محاية 

 وادخار(

تكافل عائلي 
 للمجموعات

 اجملموع التكافل العام )محاية وادخار(

 
 )بآالف الريـاالت

 السعودية(   
 )بآالف الريـاالت

 السعودية(   
 )بآالف الريـاالت

 السعودية(   
 )بآالف الريـاالت

 السعودية(   
 )بآالف الريـاالت

 السعودية(   

 م 5201 ديسمرب 31ة أشهر املنتهية يف ثالثلفرتة ال
      )غري مراجعة(  

 53.229 12.138 15.070 26.021 - إمجايل اشرتاكات التكافل املكتتبة
 كتتبة ومصاريف حاملي وثائق صايف االشرتاكات امل

 40.131 1.833 6.278 32.020 - التكافل
ومصاريف  صايف اشرتاكات التكافل املكتسبة

 27.527 1.351 7.031 19.145 - حاملي وثائق التكافل
 2.588 1.437 1.151 -   - دخل و أتعاب عموالت

 (3.521) (288) (2.996) (237) - املطالبات املتكبدةصايف 
 (22.109) -   -   (22.109) - وثائق التكافل واستحقاق إعادة

 (3.743) (614) (2.245) (884) - احلصول على وثائق التكافلتكاليف 
 742 868.1 2.941 (4.085) - فائض االكتتاب للفرتة)خسلرة(/ 

 1.784 -   22 336 1.426 استثماردخل 
 (13.365) (2.543) (2.197) (4.952) (3.673) عمومية وإدارية مصاريف

 (10.839) (657) 766 (8.701) (2.247) الفائض للفرتة)العجز(/ صايف 

 858     ملسامهنيا حصةمن عمليات التكافل بعد  العجز

 (9.981)     للفرتة اخلسارةصايف 
      

 651 -   -   -   651 شراء موجودات غري ملموسة
 127 -   -   -   127 إطفاء

 4 -   -   -   4 استهالك
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  المعلومات القطاعية )تتمة( -8
 

 
صندوق 
 املسامهني

تكافل عائلي 
لألفراد )محاية 

 وادخار(

تكافل عائلي 
 للمجموعات

 اجملموع التكافل العام )محاية وادخار(

 
 )بآالف الريـاالت

 السعودية(
 الريـاالت)بآالف 

 السعودية(
 )بآالف الريـاالت

 السعودية(
 )بآالف الريـاالت

 السعودية(
 )بآالف الريـاالت

 السعودية(

      )مراجعة( م5201 ديسمرب 31 املنتهية يف للسنة
 202.183 29.043 60.834 112.306 -   إمجايل اشرتاكات التكافل املكتتبة

 كتتبة ومصاريف حاملي وثائق صايف االشرتاكات امل
 169.637 5.560 26.712 137.365 -   التكافل

ومصاريف  صايف اشرتاكات التكافل املكتسبة
 127.950 6.514 25.956 95.480 -   حاملي وثائق التكافل

 7.192 5.392 1.576 224 -   دخل و أتعاب عموالت
 (6.138) 5.515 (10.953) (700) -   صايف املطالبات املتكبدة

 (80.004) -    -    (80.004) -   وثائق التكافل واستحقاق إعادة
 (8.738) (2.307) (2.949) (3.482) -   احلصول على وثائق التكافلتكاليف 

 40.262 15.114 13.630 11.518 -   للسنةفائض االكتتاب 
 6.492 13 22 1.384 5.073 استثماردخل 

 (42.715) (13.385) (11.091) (13.222) (5.017) عمومية وإدارية مصاريف

 4.039 1.742 2.561 (320) 56 للسنة / )العجز(صايف الفائض

 (399)     الفائض من عمليات التكافل بعد حصة املسامهني

 3.640     للسنةصايف الربح 

 651 -    -    -    651 شراء موجودات غري ملموسة
 451 -    -    -    451 إطفاء

 17 -    -    -    17 استهالك
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  المعلومات القطاعية )تتمة( -8
   

 
صندوق 
 املسامهني

تكافل عائلي 
لألفراد )محاية 

 وادخار(

تكافل عائلي 
 للمجموعات

 اجملموع التكافل العام )محاية وادخار(

 
 )بآالف الريـاالت

 السعودية(   
 )بآالف الريـاالت

 السعودية(   
 الريـاالت)بآالف 

 السعودية(   
 )بآالف الريـاالت

 السعودية(   
 )بآالف الريـاالت

 السعودية(   
      م )مراجعة(2015ديسمرب  31

 1.394 - - - 1.394 موجودات غري ملموسة
 48 - - - 48 سيارات

      موجودات عمليات التكافل
 374.739 - - 374.739 - استثمارات متاحة للبيع

 12.374 8.447 3.927 - - ، صايفتكافل مستحقةاشرتاكات 
 37.960 19.308 18.303 349 - حصة معيدي التكافل من املطالبات قيد التسوية

 حصة معيدي التكافل من اشرتاكات التكافل 
 14.177 11.831 2.346 - - غري املكتسبة

 1.180 792 388 - - مؤجلة اكتتاب وثائقتكاليف 
 47.691 - - - - موجودات غري موزعة

 488.121     إمجايل موجودات عمليات التكافل
 366.187 - - - 366.187 إمجايل موجودات املسامهني

 854.308     إمجايل املوجودات

      مطلوبات عمليات التكافل
 374.739 - - 374.739 - التكافل أنشطةاحتياطي 

 21.441 14.892 6.549 - - اشرتاكات التكافل غري املكتسبةإمجايل 
 2.950 2.950 - - - العموالت غري املكتسبةإيرادات 

 47.897 22.038 24.255 1.604 - التسوية قيدإمجايل املطالبات 
 40.695 - - - - غري موزعةمطلوبات 

 487.722     إمجايل مطلوبات عمليات التكافل
 11.117 - - - 11.117 إمجايل مطلوبات املسامهني

 498.839     املطلوباتإمجايل 
 

 إن مجيع املوجودات التشغيلية للشركة وأنشطتها الرئيسية تقع يف املمكلة العربية السعودية.
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 األساسي والمخّفض للسهم/ )الخسارة( الربح -9
العادية  األسهمللسهم بقسمة صايف الربح للفرتة العائد لعدد  األساسي / )اخلسارة(يتم احتساب الربح

 على النحو التايل: تاريخ التقريرللمسامهني يف الشركة على املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية كما يف 
ة لفترة الثالث 

أشهر المنتهية 
 ديسمبر 31في

  م2016
 )غير مراجعة(

ة لفرتة الثالث 
أشهر املنتهية 

 ديسمرب 31يف
  م2015

 )غري مراجعة(

 االثني عشرلفترة  
المنتهية  شهراً 

 ديسمبر 31في
  م2016

 )غير مراجعة(

 االثين عشرلفرتة  
املنتهية  شهرا  

 ديسمرب 31يف
م 2015

 )مراجعة(
ت ريـاال)بآالف ال 

 السعودية(
ت ريـاال)بآالف ال 

 السعودية(
ت ريـاال)بآالف ال 

 السعودية(
ت ريـاال)بآالف ال 

 السعودية(
 الفرتة صايف ربح/ )خسارة( 

 3.640  11.855  (9.981)  2.515 الريـاالت السعودية( )بآالف
 املتوسط املرجح لعدد األسهم

 34.000  34.000  34.000  34.000 العادية )عدد األسهم باآلالف(  
 السهمربح/ )خسارة( 

 0.11  0.35  (0.29)  0.07 سعودي( ريـال) 
 

 عالقة ويمعامالت مع أطراف ذ -10
العالقة كبار املسامهني، وأعضاء جملس اإلدارة، وكبار موظفي اإلدارة، وشركات يعترب  ويذ طرافمتثل األ

املسامهون بالشركة املالكون الرئيسيون فيها، ومنشآت أخرى مدارة، أو مدارة بصورة مشرتكة أو متارس عليها 
 .الشركة قبل جملس إدارةط هذه املعامالت من تأثريا  هاما . تعتمد سياسات وشرو  طرافهذه األ

   

 املعامالت اليت متت مع أطراف ذوي عالقة (أ
 يلي:كما تتلخص املعامالت اهلامة مع األطراف ذوي العالقة  

 

 
ة أشهر لفترة الثالث

 31المنتهية في
  م2016 ديسمبر

  )غير مراجعة(

ة أشهر لفرتة الثالث
 31املنتهية يف

  م2015 ديسمرب
  )غري مراجعة(

 االثني عشرلفترة 
المنتهية  شهراً 

 ديسمبر 31في
  م2016

  )غير مراجعة(

 االثين عشرلفرتة 
املنتهية  شهرا  

 ديسمرب 31يف
   م2015

 )مراجعة(
ت ريـاال)بآالف ال 

 السعودية(
ت ريـاال)بآالف ال 

 السعودية(
ت ريـاال)بآالف ال 

 السعودية(
ت ريـاال)بآالف ال 

 السعودية(
        البنك السعودي البريطاني

        يف الشركة( )مساهم
 51.545  54.088  15.544  17.592 اشرتاكات تكافل
 30.741  28.337  11.609  9.098 مطالبات مدفوعة
        مصاريف أخرى

تكاليف صيانة أجهزة تقنية معلومات  -
 5.309  4.172  1.337  963 ومصاريف متعلقة هبا

 197  89  29  12 غري مباشرةمصاريف  -
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 )تتمة( عالقة ويأطراف ذ معامالت مع -10
ة لفترة الثالث 

أشهر المنتهية 
 ديسمبر 31في

م     2016
  )غير مراجعة(

ة لفرتة الثالث
أشهر املنتهية 

 ديسمرب 31يف
م     2015

  )غري مراجعة(

 االثني عشرلفترة 
المنتهية  شهراً 

 ديسمبر 31في
 م 2016

  )غير مراجعة(

 االثين عشرلفرتة 
املنتهية  شهرا  

 ديسمرب 31يف
م  2015

 )مراجعة(
ت ريـاال)بآالف ال 

 السعودية(
ت ريـاال)بآالف ال 

 السعودية(
ت ريـاال)بآالف ال 

 السعودية(
ت ريـاال)بآالف ال 

 السعودية(
منشآت مسيطر عليها بصورة 
مباشرة أو بصورة مشتركة أو 
يمارس عليها تأثيرًا هامًا من قبل 

        أطراف ذوي عالقة
 اكتتاب وثائق التكافل تكاليف 

 6.927  5.471  1.342  1.233 مدفوعة
 اتش اس يب سي السعودية العربية 

        اي يب اس اي -احملدودة
 خصم على استثمارات مرتبطة 

 1.286  1.163  289  270 بوحدة
 

البنك مبوجب اتفاقية اخلدمات بني الشركة و  األخرى التكاليف "األخرى صاريفبند "امل يتضمن
ومبوجب االتفاقية سيقوم ساب بتقدمي خدمات تشغيلية للشركة مبا فيها  السعودي الربيطاين )ساب(،

 .استخدام املوجودات الثابتة وأنظمة تقنية املعلومات مقابل رسوم متفق عليها بني الطرفني
 

 اإلدارةموظفي لكبار التعويض  (ب
 اإلدارة إىل باإلضافةعلى مجيع املديرين التنفيذيني و غري التنفيذيني  دارةاإل كبار موظفنيشتمل  ي

 للفرتة على النحو التايل: اإلدارةكبار موظفي العليا. موجز تعويض  
 ة أشهر المنتهيةثالثلفترة ال 

  م2016 ديسمبر 31في 
 )غير مراجعة(

 املنتهية شهرا  ة لفرتة الثالث 
  م2015 ديسمرب 31يف 

 )غري مراجعة(
 بآالف ) 

ت ريـاالال
  (السعودية

بآالف )
ت ريـاالال

 (السعودية

بآالف )  
ت ريـاالال

 (السعودية

بآالف ) 
ت ريـاالال

 (السعودية
 املسامهون  عمليات التكافل  المساهمون  عمليات التكافل 

 -  942  -  945 الرواتب واملزايا األخرى
 -  29  -  43 مكافأة هناية اخلدمة للموظفني

 واملزايامكافآت أعضاء جملس اإلدارة 
 - األخرى

 
155 

 
- 

 
46 
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 )تتمة( عالقة ويمعامالت مع أطراف ذ   -10
 

 المنتهية شهراً  االثني عشرلفترة 
 م2016 ديسمبر 31في 

 )غير مراجعة(

 
 املنتهية شهرا   االثين عشرلفرتة 
 م2015 ديسمرب 31يف 

 )مراجعة( 
بآالف )  

الريـاالت 
  (السعودية

بآالف ) 
الريـاالت 
 (السعودية

بآالف )  
ت ريـاالال

 (السعودية

بآالف ) 
ت ريـاالال

 (السعودية
 املسامهون  عمليات التكافل  المساهمون  عمليات التكافل 

 -  3.763  -  3.858 الرواتب واملزايا األخرى
 -  165  -  178 مكافأة هناية اخلدمة للموظفني

 واملزايامكافآت أعضاء جملس اإلدارة 
 - األخرى

 
685 

 
- 

 
182 

 الضريبةالزكاة و  -11
 وضع الربوط

بإصدار شهادات  قامت اهليئة العامة للزكاة والدخل )"اهليئة"(  م2015مارس  31خالل الربع املنتهي يف 
م. قدمت اهليئة اعرتاضا  لدى جلنة االستئناف العليا 2010م إىل 2008الضريبة النهائية للسنوات من 

الضريبة املفروضة للسنوات من  ويتعلق االعرتاض بالربوط .االبتدائية لصاحل الشركة االعرتاضجلنة  قرار مقابل
لصاحل  االعرتاض نتيجة هذا رو م صد2016س مار  31خالل الربع املنتهي يف  ومت م(.2010-م2008)

مراجعتها للسنوات من  م2016مارس  31خالل الربع املنتهي يف  بدأت اهليئة . وكذلك فقدالشركة
 م.2015م إىل 2011

 إعادة تصنيف أرقام المقارنة -12
بعض أرقام املقارنة للفرتة السابقة لتتماشى مع عرض الفرتة احلالية. مت إجراء هذه التغريات  تصنيفمت إعادة 

 لتقدمي عرض أفضل لألرصدة واملعامالت يف القوائم املالية األولية املوجزة للشركة.

 اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة -13
 17املوافق )هـ، 1438 الثاينربيع  19 اإلدارة بتاريخمن قبل جملس  املالية األولية املوجزة القوائم عتمدتا

 .(م2017 يناير


