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 التنظيم واألنشطة الرئيسية -8
إن شركة ساب تكافل )الشركة( هي شركة مسامهة سعودية مسجلة يف اململكة العربية السعودية مبوجب 

 يونيو 4هـ )املوافق 3245مجادى األوىل  41الصادر بتاريخ  3131412114السجل التجاري رقم 
، اململكة العربية 33231، الرياض 154.م(. إن عنوان املكتب املسجل للشركة هو: ص.ب 4117

 سعودية.ال
 

إن الغرض من إنشاء الشركة هو مزاولة عمليات التكافل وكافة اخلدمات ذات العالقة. يتمثل النشاط 
الرئيسي للشركة يف تقدمي كافة منتجات التكافل لألفراد والعائالت، ومنتجات التكافل العام، وتعمل يف 

 اململكة العربية السعودية فقط. 

المحاسبية الهامة وسياسات  والتقديرات واالفتراضات اتأسس اإلعداد وأسس العرض والسياس -8
 إدارة المخاطر

 أسس اإلعداد (أ 
وفقا  ملعيار  م4132مارس  13لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف ئم املالية األولية املوجزة مت إعداد القوا

 القوائم املالية األولية. – 12احملاسبة الدويل رقم 
 

ستثمارات املتاحة الا 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 

 13ية املراجعة للشركة للسنة املنتهية يف السنوية، وجيب أن ت قرأ جنبا  إىل جنب مع القوائم املال
  م .4131ديسمرب 

تعتقد اإلدارة بأن القوائم املالية األولية املوجزة تظهر كافة التسويات )مبا يف ذلك التسويات االعتيادية 
األولية املعروضة. إن النتائج األولية قد  اتاملكررة( الضرورية لكي تظهر بعدل نتائج العمليات للفرت 

 ى نتائج األعمال السنوية للشركة.عترب مؤشرا  دقيقا  علال ت
 أسس العرض (ب 

طبقا  لنظام التأمني يف اململكة العربية السعودية، حتتفظ الشركة حبسابات مستقلة لكل من عمليات 
التكافل وعمليات املسامهني وتعرض القوائم املالية وفقا  لذلك. تقيد املوجودات واملطلوبات 

واملصاريف املتعلقة بكل نشاط يف احلسابات املعنية. يتم حتديد واعتماد أسس توزيع واإليرادات 
 .املصاريف من العمليات املشرتكة من قبل اإلدارة وجملس اإلدارة

 المحاسبية الهامة وسياسات إدارة المخاطر والتقديرات واالفتراضاتالسياسات  (ج 
املخاطر املتبعة يف إعداد هذه القوائم املالية األولية  إدارةتتماشى السياسات احملاسبية وسياسات 

ديسمرب  13املوجزة مع تلك املتبعة يف إعداد القوائم املالية املراجعة للشركة للسنة املنتهية يف 
واليت  جديدة وتعديالت أخرى على املعايري املطبقة املذكورة أدناه ريايمع تطبيقباستثناء  ،م4131
يتوقع أن ال للفرتة احلالية والفرتات السابقة و  املوجزة األوليةثري مايل على هذه القوائم املالية أت ليس هلا

 .التاليةيكون هلا تأثري جوهري على الفرتات 
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المحاسبية الهامة وسياسات إدارة  والتقديرات واالفتراضات أسس اإلعداد وأسس العرض والسياسات -8
 )تتمة( المخاطر
 
 املعايري اجلديدة ( أ)

على قياس  توجيهات"قياسات القيمة العادلة": حل حمل  31التقارير املالية الدويل رقم  معيار
ار التقارير يف مععر  ي. يف معيار واحد اليةامليف معايري التقارير املالية الدولية  القيمة العادلة الوارد

قدم توجيهات على كيفية حتديد القيمة العادلة ويتطلب ية و لاملالية الدولية القيمة العاد
 31رقم ر التقارير املالية الدويل ياومع ذلك مل يكن ملع إفصاحات عن قياسات القيمة العادلة.

 تأثري على قياس موجودات ومطلوبات الشركة.
 

 تعديالت على املعايري املوجودة ( ب)
(: عرض القوائم املالية: تعديل على معيار 3الدويل رقم ) احملاسبةتعديالت على معيار  -

 .اآلخر الطريقة اليت يتم فيها عرض الدخل الشامل لتعديل( 3الدويل ) احملاسبة
 ( األدوات املالية:7تعديالت على معيار التقارير املالية الدويل ) -

( ليتطلب معلومات عن 7يف معيار التقارير املالية الدويل ) ةتعديل متطلبات اإلفصاح الوارد
الدويل  احملاسبة( من معيار 24املالية املثبتة واليت يتم مقاصتها وفقا  للفقرة ) األدواتمجيع 
املالية املثبتة اخلاضعة  باألدواتيضا  اإلفصاح عن املعلومات اخلاصة ( ويتطلب أ14)رقم 

 احملاسبةملزمة وإتفاقيات حىت وإن مل تكن مقاصتها متت مبوجب معيار  مقاصةرتتيبات ل
 (.14)رقم الدويل 

 تعديالت: –(: مزايا املوظفني .3معيار احملاسبة الدويل رقم )
( خيار تأجيل إثبات األرباح واخلسائر .3الدويل رقم )ألغت التعديالت على معيار احملاسبة 

االكتوارية، )آلية املمر(. سوف يتم إثبات كافة التغريات يف قيمة خطط املزايا احملددة يف 
 الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر.

لدولية: أصدرت مجعية معايري احملاسبة الدولية التحسينات السنوية على معايري التقارير املالية ا
دورة التحسينات واليت تتضمن التعديالت على املعايري التالية مع  4133إىل  .411

 تعديالت ناجتة ملعايري أخرى.
عرض القوائم املالية: معلومات مقارنة أكثر من احلد األدىن  – 3معيار احملاسبة الدويل رقم 

 من متطلبات وعرض قائمة املركز املايل االفتتاحية واإليضاحات املتعلقة به.
 ممتلكات ومصنع ومعدات: تصنيف معدات اخلدمات. –( 34معيار احملاسبة الدويل رقم )

رحلية: املعلومات القطاعية للموجودات التقارير املالية امل –( 12معيار احملاسبة الدويل رقم )
 واملطلوبات.
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دارة المحاسبية الهامة وسياسات إ والتقديرات واالفتراضات أسس اإلعداد وأسس العرض والسياسات -8
 )تتمة( المخاطر

 عملة العرض والنشاط (ج)
السعودي. مت تقريب املبالغ الظاهرة يف القوائم املالية  ريـالإن عملة العرض والنشاط للشركة هي ال

 ما مل يرد خالف ذلك. ريـالألقرب ألف 

 االستثمارات -3
 

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

 م )غير مراجعة(8184 مارس 38
 ت السعودية(ريـاال)بآالف ال

 المساهمون  عمليات التكافل
 متداولة –االستثمارات المتاحة للبيع 

 - 444.837 استثمار يف صناديق األمانة االستثمارية
  تاريخ االستحقاقاالستثمارات المقتناة حتى 

 82.111 - متداولة – (1) صكوك الشركة السعودية للكهرباء
 2.111 - غري متداولة – (3) صكوك البنك السعودي اهلولندي

 81.111 - غري متداولة –صكوك بنك اجلزيرة 
 21.111 - غري متداولة –( 3صكوك اهليئة العامة للطريان املدين )

 21.111 - متداولةغري  –( 3صكوك شركة التصنيع الوطنية )
 81.111 - متداولةغري  –( 3صكوك شركة العليان العقارية )

 81.283 - غري متداولة –( 1احملدودة ) السعودية صكوك جمموعة بن الدن
 82.111 - متداولة –( 4صكوك البنك السعودي اهلولندي )

 واملياه للجبيل وينبعصكوك شركة مرافق الكهرباء 
 88.111 - متداولةغري  –)مرافق(   
 - 816.283 

 816.283 444.837 إجمالي االستثمارات
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 االستثمارات )تتمة(  -3
 م )مراجعة(4131 ديسمرب 13

 )بآالف الريـاالت السعودية(
 املسامهون  عمليات التكافل

 متداولة – االستثمارات المتاحة للبيع
 - 255.514 استثمار يف صناديق األمانة االستثمارية

 االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق
 45.111 - متداولة – (1) صكوك الشركة السعودية للكهرباء
 5.111 - غري متداولة – (3) صكوك البنك السعودي اهلولندي

 41.111 - غري متداولة –صكوك بنك اجلزيرة 
 51.111 - غري متداولة –( 3صكوك اهليئة العامة للطريان املدين )

 51.111 - متداولةغري  –( 3صكوك شركة التصنيع الوطنية )
 31.111 - متداولةغري  –( 3صكوك شركة العليان العقارية )

 531..3 - غري متداولة –( 1احملدودة ) السعودية صكوك جمموعة بن الدن
 35.111 - متداولة –( 4صكوك البنك السعودي اهلولندي )

 34.111 - غري متداولة –صكوك شركة مرافق الكهرباء واملياه للجبيل وينبع )مرافق( 
  414.531 

414.531 255.514 مجموع االستثمارات

استثمارات متاحة للبيع يف عمليات التكافل متثل استثمارات يف وحدات صناديق االستثمار املدارة من 
 بالشركة. عالقةاململكة العربية السعودية احملدودة، لكوهنا طرف ذي  (ش اس يب سيتا)قبل 

 
م مع حق "البيع االختياري" 4111مايو  11( بتاريخ 1لكهرباء )ل الشركة السعودية تستحق صكوك

يتم إنه سف ،م. طبقا لقرارات واسرتاتيجيات االستثمار يف الشركة4137مايو  31للشركة بسدادها يف 
ذلك فقد مت تصنيفها كاستثمارات حمتفظ هبا ملشار إليها بتواريخ استحقاقها ولاخليارات ا استخدام

 "البيع االختياري". وقة حبقواريخ االستحقاق املرتبطلت
 

، صكوك اهليئة العامة للطريان صكوك بنك اجلزيرة، (3تستحق صكوك البنك السعودي اهلولندي )
صكوك جمموعة بن الدن  صكوك شركة العليان العقارية،املدين، وصكوك شركة التصنيع الوطنية، 

ديسمرب  .4يف  وصكوك مرافــق (4ودي اهلولندي )ــــك السعــــوك البنــــة احملدودة وصكـــالسعودي
 42م، 4137 يونيو 45، م.413مايو  43، م4144يناير  35 م،4143مارس  45 م،.413
 على التوايل.، م4135مايو  47و م .413نوفمرب  44و م 4131يوليو 

 
 مبلغ م4132 مارس 13 كما يف حىت تاريخ االستحقاق بلغت القيمة العادلة لالستثمارات املقتناة (ب 

 سعودي(. ريـالمليون  417.45: م4131 ديسمرب 13سعودي ) ريـالمليون  417.45
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 االستثمارات )تتمة(  -3
 :حركة االستثمارات املتاحة للبيع احملتفظ هبا لتغطية املطلوبات املرتبطة بوحدات كاآليت كانت (ج 

م 8184 مارس 38
 )غير مراجعة(

 م4131 ديسمرب 13
 )مراجعة(

ت ريـاال)بآالف ال
 السعودية(

ت ريـاال)بآالف ال
 السعودية(

 431..51 422.216 الرصيد االفتتاحي
 2.417. 84.783 السنةمشرتاة خالل 
 (3.4.111) (44.286) السنةمباعة خالل 

 432.783 217.541 
 25.454 2.284 صايف التغري يف القيمة العادلة لالستثمارات

 255.514 444.837 الرصيد اخلتامي

لالستثمارات املتاحة تحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لالتالية  التسلسلية قتستخدم الشركة الطر 
 :للفرتة تقريراليف تاريخ  للبيع

 ةق مالياسو أاملستوى األول: قياسات القيمة العادلة باستخدام األسعار املتداولة )غري املعدلة( يف 
 ملوجودات ومطلوبات مماثلة ميكن للشركة الوصول إليها يف تاريخ القياس.نشطة 

املستوى الثاين: قياسات القيمة العادلة باستخدام مدخالت خالفا  لألسعار املتداولة املدرجة ضمن 
املستوى األول والقابلة للمالحظة بالنسبة للموجودات أو املطلوبات إما بشكل مباشر )األسعار( أو 

 غري مباشر )مشتقة من األسعار(.
املستوى الثالث: قياسات القيمة العادلة باستخدام مدخالت بالنسبة للموجودات أو املطلوبات واليت 

 ال تستند إىل بيانات السوق القابلة للمالحظة )مدخالت غري قابلة للمالحظة(.
 الثاين من التسلسل.مع ذلك، يتم تصنيف استثمارات الشركة املتاحة للبيع وفقا  للمستوى 

 اشتراكات تكافل مستحقة، صافي -4
م 8184 مارس 38

 )غير مراجعة(
 م4131 مارس 13

 )مراجعة(
ت ريـاال)بآالف ال

 السعودية(
ت ريـاال)بآالف ال 

 السعودية(
 1.245 6.477 الوثائقمستحق من حاملي 

 23..5 8.821 مستحق من أطراف ذوي عالقة
 7.636 ..21. 

 (3.113) (8.812) خمصص اخنفاض القيمة
6.482 5.215 
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 النقد وما يماثله -2
 )غير مراجعة(م 8184 مارس 38

 ت السعودية(ريـاال)بآالف ال
 المساهمون  عمليات التكافل

 2.783 87.817 أرصدة لدى البنوك
 818.467 82.111 ودائع مراحبة

48.817 812.821 

 )مراجعة(م 4131 ديسمرب 13
 ت السعودية(ريـاال)بآالف ال
 املسامهون  عمليات التكافل

 245.. 52...2 أرصدة لدى البنوك
 314.3.4 -     ودائع مراحبة

2...52 333.442 

 البنك السعودي الربيطاين، مساهم يف الشركة. لدىالبنك  لدى أرصدةب يتم االحتفاظ

 التسوية قيدالمطالبات  -6
 )غير مراجعة(م 8184 مارس 38

 ت السعودية(ريـاال)بآالف ال

  اإلجمالي
حصة معيدي 

 الصافي  التكافل
      مطالبات تكافل عائلي قيد التسوية

 4.281  (88.887)  87.126 احتياطيات املطالبات قيد التسوية  -
 3.363  (7.812)  81.462 واالحتياطيات األخرىبلغ عنها املاالحتياطيات املتكبدة وغري  -

      مطالبات تكافل عام قيد التسوية
 4.313  (32.238)  43.834 املطالبات قيد التسوية احتياطيات  -
 2.881  (8.122)  81.872 واالحتياطيات األخرىبلغ عنها املاالحتياطيات املتكبدة وغري  -

 81.782  (61.888)  21.136 إمجايل املطالبات قيد التسوية
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 )تتمة( المطالبات قيد التسوية  -6

 م )مراجعة(4131 ديسمرب 13
 الريـاالت السعودية()بآالف 

  اإلمجايل
حصة معيدي 

 الصايف  التكافل
 مطالبات تكافل عائلي قيد التسوية

 .1.54 (.31.51) 32.145 قيد التسوية  اتاملطالبا احتياطيات -
 1.453 (24..7) 33.441 واالحتياطيات األخرىبلغ عنها املاملتكبدة وغري  االحتياطيات -

    قيد التسويةمطالبات تكافل عام 
 4.435 (47.531) 713..4 قيد التسوية  اتمطالب احتياطيات -
 7.7.4 (514) 5.442 واالحتياطيات األخرىبلغ عنها املاملتكبدة وغري  االحتياطيات -

 37.441 (24.544) 42.124 إمجايل املطالبات قيد التسوية

 التكافل غير المكتسبةالحركة في احتياطي أنشطة التكافل واشتراكات  -7
 الحركة في احتياطي أنشطة التكافل (أ 

 لفترة الثالثة أشهر
 38المنتهية في 

 م8184 مارس
 )غير مراجعة(

 للسنة املنتهية
 مارس 13يف 

 م4131
 )مراجعة(

ت ريـاال)بآالف ال
 السعودية(

ت ريـاال)بآالف ال
 السعودية(

 511.421 447.881 السنة الفرتة/ يف بداية كما  الرصيد
 (..51.4) (83.763) السنة الفرتة/ التغريات يف االحتياطي خالل

 (42.1.5) (6.621) حاملي وثائق التكافل يفر امص
 25.454 2.284 صايف التغري يف القيمة العادلة لالستثمارات

 .227.34 432.881 السنةالفرتة/ ية هنايف كما الرصيد  

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

 م8184 مارس 38المنتهية فيلفترة الثالثة أشهر 
 )غير مراجعة(

  اإلجمالي
حصة معيدي 

 الصافي  التكافل
 )بآالف الريـاالت السعودية( 

 1.827  (88.678)  81.182 ةفرت الرصيد كما يف بداية ال
 7.684  (81.818)  87.212 الفرتةاشرتاكات تكافل مكتتبة خالل 

 (2.781)  88.782  (88.432) الفرتةاشرتاكات تكافل مكتسبة خالل 
 2.868  (1.837)  87.812 الرصيد كما في نهاية السنة

 
 م4131 ديسمرب 13ة املنتهية يفنسلل

 )مراجعة(

  اإلمجايل
حصة معيدي 

 الصايف  التكافل
 ت السعودية(ريـاال)بآالف ال 

 1.216  (88.648)  88.442 الرصيد كما يف بداية السنة
 33.411  (42.774)  28.873 اشرتاكات تكافل مكتتبة خالل السنة

 (34.142)  42.742  (28.713) اشرتاكات تكافل مكتسبة خالل السنة
 1.827  (88.678)  81.182 الرصيد كما يف هناية السنة

 لمعلومات القطاعيةا -2
، اعتمدت اإلدارة قطاعات األعمال بشأن أنشطة الشركة. للشركة متاشيا  مع طريقة إعداد التقارير الداخلية

صايف اشرتاكات ، بةتصايف اشرتاكات التكافل املكتيف ما يلي حتليال  بإمجايل اشرتاكات التكافل املكتتبة، 
وثائق التكافل،  واستحقاقاتبة، دخل و أتعاب عموالت، صايف املطالبات املتكبدة، إعادة ساملكتالتكافل 

العمومية واإلدارية، صايف  يفر اصصايف، فائض االكتتاب، دخل االستثمارات، امل –تاب الوثائق تكاليف اكت
إلطفاء، االستهالك، ملسامهني، صايف الربح، اا حصة، الفائض من عمليات التكافل بعد (العجز)/الفائض

 صايف ،املتاحة للبيع السيارات، االستثماراتاملوجودات غري امللموسة،  ،شراء املوجودات غري امللموسة
حصة معيدي التكافل من املطالبات قيد التسوية ومن اشرتاكات التكافل غري ، ةتحقمس تكافل اشرتاكات

املؤجلة، إمجايل املوجودات، احتياطي أنشطة التكافل، اشرتاكات التكافل  اكتتاب الوثائقاملكتسبة، تكاليف 
غري املكتسبة، إمجايل املطالبات قيد التسوية، إيرادات العموالت غري املكتسبة وإمجايل املطلوبات لكل قطاع 

 من قطاعات األعمال.
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 المعلومات القطاعية )تتمة( -2
نقد وما والالذمم املدينة األخرى و ف املدفوعة مقدما  ير اإن قطاع األعمال املتعلق باملوجودات ال يتضمن املص

 . بالتايل فقد مت إدراجها مع املوجودات غري املوزعة.مياثله
 

، ذمم معيدي التكافل الدائنةفائض توزيعات مستحق، إن قطاع األعمال املتعلق باملطلوبات ال يتضمن 
. وأخرى ومكافأة هناية اخلدمة للموظفني واملستحق إىل مسامهني ،ملبالغ املستحقة الدفعاو  الذمم الدائنة،

 بالتايل فقد مت إدراجها مع املطلوبات غري املوزعة.
 
مليات وفق ا للقطاعات ذات لعل القرار لصانععن املوجودات واملطلوبات غري املوزعة  رإرسال تقرييتم  ال

 يتم مراقبتها على أساس مركزي.بل الصلة 

 
صندوق 
 المساهمين

تكافل عائلي 
 لألفراد

تكافل عائلي 
 للمجموعات

التكافل 
 المجموع العام

 
 تريـاال)بآالف ال

 السعودية(   
 تريـاال)بآالف ال

 السعودية(   
 تريـاال)بآالف ال

 السعودية(   
 تريـاال)بآالف ال

 السعودية(   
 تريـاال)بآالف ال

 السعودية(   

  مارس 38ة أشهر المنتهية في ثالثلفترة ال
      م )غير مراجعة(8184  

 48.287 4.818 83.683 84.788 - إمجايل اشرتاكات التكافل املكتتبة
 32.622 8.882 2.326 38.144 - كتتبةصايف االشرتاكات امل

 23.287 3.683 2.127 44.217 - اشرتاكات التكافل املكتسبة صايف
 4.386 8.271 8.426 - - دخل و أتعاب عموالت
 (6.338) (8.286) (3.384) (418) - صايف املطالبات املتكبدة

 (32.832) -     -     (32.832) - وثائق التكافلاستحقاق و  إعادة
 (4.182) (781) (8.334) (178) - وثائق التكافل اكتتابتكاليف 

 1.328 8.822 8.222 2.811 - فائض االكتتاب للفترة
 8.728 -     -     331 8.488 دخل االستثمارات

 (2.816) (3.131) (8.484) (8.124) (621) عمومية وإدارية يفر امص

 8.117 (728) (231) 3.214 783 للفترة/)العجز( صافي الفائض

 (887)     ملسامهنيا حصةالفائض من عمليات التكافل بعد 

 8.771     صافي الربح للفترة
 328 -     -     - 328 شراء موجودات غري ملموسة

 74 -     -     - 74 إطفاء
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 المعلومات القطاعية )تتمة( -2

 
صندوق 
 المساهمين

تكافل عائلي 
 لألفراد

تكافل عائلي 
 للمجموعات

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(8184 مارس 38

 8.832 - - - 8.832 موجودات غري ملموسة

      التكافلموجودات عمليات 
 444.837 - - 444.837 - استثمارات متاحة للبيع

 6.482 8.127 3.448 - - ، صايفمستحقةتكافل اشرتاكات 
 61.888 41.221 82.881 8.813 - حصة معيدي التكافل من املطالبات قيد التسوية

 حصة معيدي التكافل من اشرتاكات التكافل
 1.837 7.672 8.468 - - غري املكتسبة   

 8.348 722 223 - - مؤجلة وثائق التكافلاب تتكاليف اكت
 42.217 - - - - موجودات غري موزعة

 267.868     إجمالي موجودات عمليات التكافل
 328.782 - - - 328.782 إجمالي موجودات المساهمين

 182.126     إجمالي الموجودات

      مطلوبات عمليات التكافل
 432.881 - - 432.881 - التكافل أنشطةاحتياطي 

 87.812 88.826 2.888 - - اشرتاكات التكافل غري املكتسبة
 21.136 23.488 82.828 8.878 - التسوية قيدإمجايل املطالبات 

 8.181 8.181 - - - العموالت غري املكتسبةإيرادات 
 38.671 - - - - غري موزعةمطلوبات 

 267.134     التكافلإجمالي مطلوبات عمليات 
 2.617 - - - 2.617 إجمالي مطلوبات المساهمين

 278.738     إجمالي المطلوبات
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 المعلومات القطاعية )تتمة( -2
 

صندوق 
 المساهمين

تكافل عائلي 
 لألفراد

تكافل عائلي 
 للمجموعات

التكافل 
 المجموع العام

 
 تريـاال)بآالف ال

 السعودية(   
 تريـاال)بآالف ال

 السعودية(   
 تريـاال)بآالف ال

 السعودية(   
 تريـاال)بآالف ال

 السعودية(   
 تريـاال)بآالف ال

 السعودية(   
 م4131 مارس 13ة أشهر املنتهية يف ثالثلفرتة ال

      )غري مراجعة(
 23.434 5.173 32.557 52..43 - إمجايل اشرتاكات التكافل املكتتبة

 15.443 3.535 7.352 44..44 - كتتبةامل التكافل صايف اشرتاكات
 43.744 4.341 4.552 54.734 - صايف اشرتاكات التكافل املكتسبة

 3.454 3.454 - - - دخل و أتعاب عموالت
 (2.157) 311 (2.345) (14) - املطالبات املتكبدةصايف 
 (27.445) - - (27.445) - وثائق التكافل إعادة

 (.5..3) 45 (552) (3.341) - وثائق التكافلاب تتكاليف اكت
 717.. 71..1 3.574 1.5.5 - فائض االكتتاب للفرتة

 3.711 - - 144 3.145 دخل االستثمارات
 (5.534) (1.155) (4.245) (.3.47) (3.142) عمومية وإدارية يفر امص

 53..4 555 (554) 4.575 122 للفرتة ()العجز( فائض/الصايف 
 (443)     ملسامهنيا حصةالفائض من عمليات التكافل بعد 

 4.4.1     صايف الربح للفرتة
 .4 - - - .4 إطفاء

 . - - - . استهالك
      )مراجعة( م4131ديسمرب  13

 545 - - - 545 موجودات غري ملموسة
      موجودات عمليات التكافل

 255.514 - - 255.514 - استثمارات متاحة للبيع
 5.215 .7.13 .3.15 - - مستحقة، صايف تكافل اشرتاكات

 24.544 45.125 37.545 431 - حصة معيدي التكافل من املطالبات قيد التسوية
 حصة معيدي التكافل من اشرتاكات التكافل

 33.473 43... 3.751 - - غري املكتسبة  
 3.4.1 35. 175 - - تكاليف اكتتاب وثائق التكافل مؤجلة

 53.452 - - - - موجودات غري موزعة
 575.455     إمجايل موجودات عمليات التكافل

 155.315 - - - 155.315 إمجايل موجودات املسامهني
 11.1.4.     إمجايل املوجودات

      مطلوبات عمليات التكافل
 .227.34 - - .227.34 - احتياطي أنشطة التكافل

 45..41 35.547 5.313 - - اشرتاكات التكافل غري املكتسبة
 42.124 15.155 ..42.1 3.4.4 - مجايل املطالبات قيد التسويةإ

 4.175 4.175 - - - إيرادات العموالت غري املكتسبة
 451..1 - - - - مطلوبات غري موزعة

 571.755     إمجايل مطلوبات عمليات التكافل
 31.512 - - - 31.512 إمجايل مطلوبات املسامهني

 552.4.4     إمجايل املطلوبات
 

 الرئيسية للشركة يف اململكة العربية السعودية. نشطةترتكز كافة املوجودات التشغيلية واأل
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 األساسي والمخف ض للسهم الربح -1
العادية للمسامهني يف  األسهمللسهم بقسمة صايف الربح للفرتة العائد لعدد  األساسي يتم احتساب الربح

 على النحو التايل: تاريخ التقريرالشركة على املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية كما يف 
لفترة الثالثة أشهر 

 38المنتهية في 
  8184مارس 

 )غير مراجعة(

لفرتة الثالثة أشهر  
 13املنتهية يف 

  4131مارس 
 )غري مراجعة(

)بآالف الريـاالت 
 السعودية(

)بآالف الريـاالت 
 السعودية(

 4.4.1 8.771 الريـاالت السعودية( صايف ربح الفرتة )بآالف
 12.111 34.111 العادية )عدد األسهم باآلالف( املتوسط املرجح لعدد األسهم
 1.15 1.12 ربح السهم )ريـال سعودي(

 عالقة ويمعامالت مع أطراف ذ -81
العالقة كبار املسامهني، وأعضاء جملس اإلدارة، وكبار موظفي اإلدارة، وشركات املالكون  ويذ طرافمتثل األ

تأثريا   طرافصورة مشرتكة أو متارس عليها هذه األب، أو سيطر عليهامنشآت أخرى مأية الرئيسيون فيها، و 
 .إدارة الشركة جملس قبل ط هذه املعامالت منوشرو التسعري عتمد سياسات هاما . ت  

 مع أطراف ذوي عالقة املعامالت ( أ
 للمعامالت الرئيسية اليت متت مع أطراف ذوي عالقة: فيما يلي ملخصا  

لفترة الثالثة أشهر 
 38المنتهية في 

  8184مارس 
 )غير مراجعة(

لفرتة الثالثة أشهر 
 13املنتهية يف 

  4131مارس 
 )غري مراجعة(

)بآالف الريـاالت 
 السعودية(

)بآالف الريـاالت 
 السعودية(

 البنك السعودي البريطاني
 )مساهم يف الشركة(

 743.. 81.148 تكافل اشرتاكات
 2.131 81.678 مدفوعة مطالبات

   مصاريف أخرى
 3.754 8.271 تكاليف صيانة أجهزة تقنية معلومات ومصاريف متعلقة هبا -
 43 48 مصاريف غري مباشرة -

 مالك الدولية للعقارات والتطويرشركة أ
   (الشركة هو عضو جملس إدارةاملدير العام لشركة أمالك و )

 111 28 تكافل اشرتاكات
 - 84 مطالبات مدفوعة

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

 .5..3 3.282 وثائق التكافل تكاليف اكتتاب
 144 331 خصم على استثمارات مرتبطة بوحدة
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 )تتمة( عالقة ويمعامالت مع أطراف ذ -81
خدمات متنوعة مبوجب اتفاقية إدارة بني مصاريف  "األخرى يفر ابند "العموالت واملص يتضمن

ويقوم ساب مبوجب االتفاقية بتقدمي خدمات تشغيلية البنك السعودي الربيطاين )ساب(، الشركة و 
وجتهيزات تقنية املعلومات وغريها وذلك مقابل رسوم للشركة واليت تتضمن استخدام املوجودات الثابتة 

 .متفق عليها بني الطرفني
 

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

 للفرتة على النحو التايل: اإلدارةكبار موظفي  بدالتالعليا. موجز 
 المنتهية ثة أشهرالثاللفترة 
 م8184 مارس 38في 

 )غير مراجعة(

 املنتهية ثة أشهرالثاللفرتة 
 م4131 مارس 13يف 

 )مراجعة(

ت ريـاالبآالف ال)
  (السعودية

بآالف )
ت ريـاالال

 (ديةالسعو 
ت ريـاالبآالف ال)

  (السعودية

بآالف )
ت ريـاالال

 (السعودية
 املسامهون  عمليات التكافل المساهمون  عمليات التكافل 

 -      13.  -     281 الرواتب واملميزات األخرى
 -      44  -     84  لموظفنيلمكافأة هناية خدمة 

 االلتزاماتالتعهدات و  -88
 يونيو 11الربع املنتهي يف  سياق األعمال االعتيادية. خالليف ملخاطر الدعاوى القضائية  الشركة تتعرض
سعودي وهو ما يتجاوز بكثري مبلغ املطالبة ضد  ريـالمليون  45.55ية مببلغ ئاضق دعوى، مت رفع 4134

استشارة قانونية مستقلة فإن الشركة ال تعتقد على  الشركة من قبل حامل الوثيقة املتنازع على مبلغها. بناء  
كو ن أي ن الشركة مل ت  فإم 4132 مارس 13ن مطالبة حامل الوثيقة صحيحة ونتيجة لذلك و كما يف بأ

واستنادا  للمشورة القانونية فقد  ة.ر و املذك سب الوثيقةحب تعتقد بأنه مناسبن املبلغ الذي ع إضايفخمصص 
 45.55 املطالبة البالغ من أصل مبلغ ةاملذكور  للمطالبةمليون ريـال سعودي  4..44سجلت خمصص مببلغ 
 مليون ريـال سعودي.
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 الزكاة وضريبة الدخل -88
 وضع الربوط

النهائية  الربوط م،4131مارس  13ملنتهي يف أصدرت مصلحة الزكاة والدخل )"املصلحة"( خالل الربع ا
مع  م.4131م و .411م و 4115 مارس 13اخلاصة بالزكاة وضريبة الدخل عن السنوات املنتهية يف 

م 4133 مارس 13يف  تهيتنياملن نيتعن السن لــاة والدخــلزكة لـــالنهائي ة بعد الربوطـــمل تصدر املصلح ،ذلك
إىل م 4115لسنوات من النهائية لبوط الزكوية والضريبية ت الشركة اعرتاض على الر قدم م.4134و 

 سبتمرب 11عقدت جلسة خالل الربع املنتهي يف  م.4131 يونيو 11خالل الربع املنتهي يف م 4131
 .للزكاة والضريبة االبتدائيةوذلك لالستئناف لدى اللجنة م 4131

م 4131ديسمرب  13اللجنة االبتدائية لالستئناف للزكاة والضريبة قرارا  خالل الربع املنتهي يف أصدرت 
مصلحة الزكاة والدخل فيما يتعلق بكافة األمور الواردة يف االستئناف ومع ذلك مل تصدر لصاحل الشركة 

ل مع األخذ يف االعتبار قرار اللجنة االبتدائية لالست "املصلحة" مارس  13كما يف   ئنافالربط املعد 
 .م4132

 إعادة تبويب أرقام المقارنة -83
أعيد تبويب بعض أرقام املقارنة للفرتة السابقة كي تتماشى مع عرض احلسابات للفرتة احلالية. وقد مت إجراء 

 .للشركة األولية املوجزة هذه التغريات وذلك إلظهار بصورة أفضل، األرصدة واملعامالت يف القوائم املالية

 اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة -84
 34هـ، املوافق 3215 مجادى اآلخرة 34من قبل جملس اإلدارة بتاريخ  عتمدت القوائم املالية األولية املوجزةأ

 م.4132إبريل 
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