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 م 3102تقرير مجلس اإلدارة لعام 

 

 خدامساليسر مجلس إدارة شركة ساب للتكافل أن يقدم  للسدادة الاسداناال الكدرا  رقريدرة السد    

متضدا ا  أندا الترد راا نال تدالم الاالادة نأ  درة    2112ديسدارر  31 للس ة الاالاة الا تهاة فد 

 لاة الامققدة ناإليضداحاا نرقريدر مراقردح الاسدابااالت غال ناإلفصاحاا، نمرفقا  به الق الا الاا

 .لاالخارجا

 المقــدمــة

  01شركة ساب للتكافل ن  شركة سع دية مساناة رأسست با جب الارس   الالك  رقا  /

 . نقم باشرا ال ركة س تها الاالاة األنلح بعم 11/11/2110نـ الا افق 11/9/1221بتاريخ 

  بالا افقة 11/1/2111نـ الا افق 21/2/1221بتاريخ   (111صمنر القرار ال زار  رقا )

عل  رأساس ال ركة. نرعال ال ركة ف  الاالكة العرباة السع دية با جب سجل رجار  رقا 

 ، نررخاص 0/0/2111نـ الا افق 21/11/1221صادر مل الرياض ف   1111222122

 ، 11/9/2111لا افق نـ ا29/1/1221نراريخ  1/21119مؤسسة ال قم العرب  السع د  رقا 

نالذ  يخ ل ال ركة ماارسة أ  رة التأمال للاااية ناالدخار نالتأمال العا . نرا رجميمه ف  

   لامة ثالث س  اا .11/11/2112نـ الا افق  29/11/1222

سهاا   34,000,000لاير سع د  مقسا إلح  340,000,000يرلغ رأس مال ال ركة الامف ع  

رياالا سع دية للسها ال احم. نقم اكتتب الاسانا ن الاؤسس ن الر ك  11بقااة اسااة نقمرنا 

سهاا  مقابل اشتراكاا  22,100,000، بعمد HSBCالسع د  الرريرا   )ساب( نمجا عة 

 11,900,000% مل رأس مال ال ركة، نرا طرح األسها الاترقاة نقمرنا 01 قمية نياثل ذلك 

كة لإلكتتاب العا  مل خالل طرح أنل  إستار خالل % مل رأس مال ال ر21سهاا  نراثل  سرة 

  20/2/2111نـ الا افق 1/2/1221  حتح 11/2/2111نـ الا افق 21/2/1221الفترة مل 

رياالا سع دية للسها ال احم، نالحقا  مل خالل إصمار حق ق  11بسعر عرض نقمره 

لاير سع د   12.11   بسعر 1/1/2119نـ الا افق 11/1/1221للاساناال الاسجلال كاا ف  

  . 20/1/2119نـ 1/9/1221  إلح 11/1/2119نـ 22/1/1221خالل الفترة مل 
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رقم  ساب للتكافل مجا عة ناسعة مل م تجاا الاااية العاللاة نالاااية العامة الات افقة مع 

 .عااللها مل األفراد نال ركاا أحكا  ال ريعة اإلسالماة لتف  باحتااجاا

نلح ال ركاا الت  يتا ررخاصها ف  الس ق، فقم شهما شركة ساب للتكافل نلك  ها مل بال أ  

علح   ا ا  جاما  م ذ أن باشرا عالاارها نأصرات ف  م قع جام ياك ها مل م اصلة ال ا  اعتاادا  

اآلفاق اإليجاباة علح الامى الر يل لقراع التأمال ف  الاالكة العرباة السع دية. نمع رزايم ال ا  

نازدياد ال ع  بال ل التأمال الات افقة مع أحكا  ال ريعة اإلسالماة فإن ال ركة ف  ف  الس ق 

م قف مرض  باا ياك ها مل زيادة قمررها الت افساة نبالتال  زيادة حض رنا ف  الس ق نر ساع 

  راق أعاالها نأ  رتها.

 

 أهم التطورات خالل العام : .0

للتكافل بتاقاق أرباح علح ممار الثالثة    ا فردا شركة ساب 2112كاا ف   هاية عا   (أ 

س  اا الاتتالاة الااضاة مقار ة بال ركاا ال ظارة الت  رعال نفق  ا ذج التأمال 

الر ك ، كاا حققت أعلح اجاال  أرباح س  ية بال رلك ال ركاا فقم بلغ صاف  الربح قرل 

ف لاير للفترة أل 13,785مقابل  ألف لاير، 16,374 الزكاة خالل اإلث   ع ر شهرا  

 %.18.8الاااثلة مل العا  السابق، نذلك باررفاع قمره 

حصلت شركة ساب للتكافل للارة الثا اة علح جالزة أفضل شركة رأمال علح الاااة علح  (ب 

 Menaضال فعالااا مؤرار )اا نذلك مست ى ال رق األنسط نشاال أفريق

Insurance Awards( الذ  ا عقم برعاية مجلة )Mena Insurance Review )

ف  مجال التأمال علح مست ى م رقة   نن  ناحمة مل أشهر جهاا ال  ر الاتخصصة

نرهتا  ب  ر التقارير نالمراساا الخاصة باجال التأمال  ال رق األنسط نشاال أفريقاا،

إختاار شركة ساب للتكافل للف ز بهذا اللقب مل قرل لج ة  علح مست ى الا رقة. نقم جاء

رألفت مل أشهر خرراء ص اعة التأمال. نقم حصلت ال ركة علح نذه  راكاا مستقلة

ب اء  علح عمة معايار أناها ال ا  الالا ظ لاصة ال ركة مل    2112الجالزة لعا  

 الاااية نقراع ناإلدخار الاااية قراع س ق التأمال ف  الاالكة العرباة السع دية ف 

ل ر  ع الا تجاا الات افقة مع أحكا  لل ركاا، فضال  ع الا ظفال نم افع العاللاة

 ال ريعة اإلسالماة الت  رعرضها ال ركة لقراع  األفراد نال ركاا.
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الاستخم  مل  (STP)قامت شركة ساب ركافل بإضافة رعميالا علح  ظا  الراع الاراشر  (ج 

قرل فريق الاراعاا بهمف إستافاء إحتااجاا العاالء التكافلاة نإرضاء  لاترلرارها 

ارها بكل مرن ة نفاعلاة. فال خالل ررراق نذه التاميثاا أصرح باإلمكان إصمار نررلع

% مل نثالق التكافل العالل  مل خالل فرنع ب ك ساب مراشرة. كاا را راميث 11

 ض ابط ال ظا  )أدناا التاكا بال ظا ( بهمف رخفاف الاخاطر.

رات ال ركة اآلن ف  ، أصاإلشرافاةبعم حص لها علح الا افقاا الالزمة مل الجهاا  (د 

مراحلها ال هالاة إلطالق ب ابة الخمماا اإللكترن اة ) الراع نخمماا ما بعم الراع عل 

طريق م قع ال ركة علح اإل تر ت(. نالت  راكل العاالء مل شراء نثالق التكافل العا  

  بخمماا فضال  عل رجميمنا أن رعميل باا ارها. باإلضافة إلح إراحة اإلمكا اة للعاال للقاا

 ما بعم الراع برريقة ذاراة باا ف  ذلك رقميا الارالراا نمتابعة حالة ال ثاقة علح إ تر ت.

 

 :تأهيل الموظفين. 3

علح رر ير الا ارد الر رية مدل خدالل حدث الاد ظفال علدح  2112حرصت ال ركة خالل العا  

راا المالادة لف اداا العادل متابعة المراساا العلااة نالادؤنالا الاعتادمة التد  رت اسدب مدع الترد 

 مثل:

 Life Office Management Association (LOMA) -  شهادة الل ما -
 Professional Insurance Certificate (PIC) -  شهادة التأمال الاه اة -

 Insurance Foundation Certificate Examinations (IFCE) -  شهادة امتاان أساسااا التأمال -

 Diploma in Insurance (DIP CII) -  دبل   التأمال -

 Project Management Professional (PMP) -  شهادة إدارة الا اريع االحترافاة -

 

باإلضافة إلح الررامم التمريراة الخاصة بإداراا ال ركة الاختلفة كإدارة الاخاطر نإدارة اإللتزا  

العاددل داخددل الاالكددة  نإدارة الادد ارد الر ددرية نإدارة الاسدداباا. فضددال  عددل الاددؤراراا ننر 

نخارجهددا بهددمف إكسدداب الا ظددف خرددراا ف اددة ررراقاددة نإستك دداف أحددمث اإلرجاندداا نأفضددل 

 الااارساا ف  الاجاالا الاختلفة.

 

 

 



            

 

                                                                                                                              

                                                                                                 

 
1 

Directors’ Report and Financial Statemants 2013  

 ل :إستراتيجية العم .2

رعتام ساب للتكافل العال نفقا  ل ا ذج التكافل الر ك ، حاث رتا عالااا الراع مل قرل شركة نكالة 

الااددمندة لال كاددلل مددل خددالل م افددذ الخددمماا الاصددرفاة ال خصدداة فدد  الر ددك سدداب للتددأمال 

أقسا  خممه عاالء ال ركاا. فقم ط را ساب للتكافدل   د  الرريرا   )ساب( باإلضافة إلحالسع

لاااكاة نرعزيز عرنض ال ركاء مدل خدالل الازايدا الاختلفدة للا تجداا نالخدمماا.  عالاةحل ال  

مددل الق دد اا لتقددميا خددممارها إسددت ادا  إلددح رجربتهددا ال اجاددة فدد  ررراددق  نر دد   ال ددركة فددتح مزيددم

 التكافل الر ك  مع عمٍد مل ال ركاء الاالاال بعم أخذ الا افقاا ال ظاماة الالزمة .  ا ذج

باإلضددافة إلددح ذلددك فددإن سدداب للتكافددل رسددعح بإسددتارار إلدخددال أحددمث األ ظاددة التق اددة نأفضددل 

ر فار خمماا غار مسر قة لجااع العادالء، ني دال ذلدك رعزيدز رق ادة لضاان الاه اة الااارساا 

خممة الهارف الج ال نالراع اإللكترن   مل خالل م قعها اإللكترن   بعم أخذ الا افقاا الالزمة، 

 التكافل الاررقة مالاا  ندنلاا .نأيضا  اإلستفادة مل أفضل ماارساا 

 

 : الخطط المستقبلية .4

 لتر ير التد  رعتادمناا سداب للتكافدل فد  جاادع أ  درتها قدم سداناتنا اإلبتكارإن طرق  (أ 

ب تالم إيجاباة نيتجلح ذلك مل خالل الاجا عة الكرارة مل رغرااا التكافدل التد   بتاقاق

رقممها ال ركة داخل الاالكدة العربادة السدع دية التد  رخدم  قراعداا األفدراد نال دركاا. 

 فاء بإحتااجاا العاالء الاالادة مثدل التعلداا   ن حاث رهمف خمماا التكافل العاللاة إلح ال

ستثاار نرتد فر خدمماا التكافدل العدالل  أيضدا  لل دركاا مدل خدالل اإلدخار نالتقاعم ناإل

رد فار الااايدة لا ظفاهدا. نر دال خدمماا التكافددل العدا  م تجداا  مثدل السدفر نالادد ادث 

رامم مخصصددة لل ددركاا ال خصداة نالا ددازل نالااتلكداا، نجااعهددا متداح لوفددراد. نبد

 نإ قردداع األعاددال نالاسددا لاة العامددةمثددل حاايددة  قددل الرضددالع نالااتلكدداا نالاريددق 

نعدددرنض الخدددمماا الاصدددرفاة التجاريدددة  نبر دددامم  الاددد ادث ال خصددداه للاددد ظفال

 . الاصااة لل ركاا الصغارة نالات سرة

ال قدم العربد   بعدم الاصد ل علدح الا افقداا الالزمدة مدل مؤسسدة  –ال ركة  رق   س ف (ب 

بررح م تجارها الجميمة الت  رهمف لخممدة قرداع ال دركاا مدل خدالل بدرامم  -السع د  

نبر دامم ركافدل   دخار للاجا عةاإلحااية األعاال نم افع الا ظفال مثل )بر امم ركافل 

 لتاان التجار (  .اإل
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. ر د   ال دركة كخر ة رالاة إلطدالق ب ابدة الخدمماا اإللكترن ادة لا تجداا التكافدل العدا  (ج 

أن رمرج م تجاا التكافل العالل  كا تجاا ياكل شراؤنا نرجميمنا أن  2112خالل العا  

رعددميلها مددل خددالل اإل تر ددت لت ددال الخددمماا اإللكترن اددة لل ددركة كددل م تجدداا التكافددل 

 لوفراد ب  عاها العا  نالعالل  نذلك بعم أخذ الا افقاا ال ظاماة الالزمة. الاقممة

 

 العمل الرئيسية : قطاعات .5

نفقدا   نلدح نفقدا  لعادالء ال دركة نالثا ادةرص ف قراعاا العال الرلاساة بال ركة الدح فاتدال، األ

 للررامم الت  رقممها ال ركة نذلك نفقا  لاا يل : 

 إيضاح تفصيلي لقطاعات العمل الرئيسية وفقاً لعمالء الشركة : (أ 

 عروض األفراد :

التكافددل العددالل  الاصددااة أصددال  مددل أجددل ال فدداء بإحتااجدداا رركددز ال ددركة علددح رقددميا م تجدداا 

العاالء الاتعلقة باترلراا االدخار مل أجل رعلاا األب اء أن مل أجل ر فار رقاعم مريح أن بغرض 

ستثاار. نر ر   نذه الررامم علح ع صر  اإلدخار نالاااية ألفراد عاللة الا ترك ف  حالدة اإل

سدداح  . أمدا م تجدداا التكافددل العددا  فتد فر رغراددة للا ددازل نمات يارهددا ال فداة أن العجددز الددمالا ال 

 نالا ادث ال خصاة نالسفر ن كذلك السفر إلح دنل شا غل.

 عروض الشركات :

بال سرة لل ركاا نالعاالء التجاريال فإن ال ركة رركز علح رقميا  راق ناسع مدل بدرامم حاايدة 

كدداا نكافددة الاخدداطر نا قردداع األعاددال نالاسددا لاة األعاددال كال ددال الراددر  نالاريددق نالااتل

العامددة نعددرنض الخددمماا الاصددرفاة التجاريددة الاصددااة لل ددركاا الصددغارة نالات سددرة، كاددا 

ر فر م تجداا م دافع مد ظف  ال دركاا مدل خدالل بدرامم حاايدة الاجا عداا فد  حالدة ال فداة أن 

 .العجز المالا ان حاالا الا ادث ال خصاه للا ظف ال ساح  
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 إيضاح لقطاعات العمل الرئيسية وفقاً للبرامج التي تقدمها الشركة: (ب 

 التكافل العائلي:

ر فر مافظة التكافل العالل  األمان الاال  للاستفام ف  حالة ال فاة أن العجز المالا لاامل 

فراد الرر امم الاامد نر فر ال ركة عمدا  مل  برامم التكافل العالل  للعاالء مل قراع  األ

 نال ركاا، ر ال:

 الررامم التجارية الررامم ال خصاة 

 حااية كرار الا ظفال –بر امم ركافل للرعاية  بر امم ركافل للرعاية

 بر امم ركافل لاااية دي ن الاجا عة بر امم ركافل للتعلاا

  بر امم ركافل لالستثاار

  بر امم ركافل للتقاعم

  بر امم ركافل لالدخار

 

 ل العام:التكاف

ر فر ال ركة عمدا  مل م تجاا التكافل العا  للعاالء مل األفراد نال ركاا ضم األحماث الت  ال 

 ياكل الت رؤ بها، نر ال:

 الررامم التجارية الررامم ال خصاة

 بر امم ركافل لل ال بر امم ركافل الا ازل

 بر امم ركافل للاريق بر امم ركافل الا ادث ال خصاة

 بر امم ركافل لت قف األعاال افل للسفربر امم رك

 رجاه الغار بر امم ركافل الاسؤنلاة بر امم ركافل  ش غل للسفر

 )خمماا األعاال( بر امم ركافل للا  ااا الصغارة نالات سرة 

 بر امم ركافل لل ق د 

 بر امم ركافل لضاان األما ة 

 بر امم ركافل للا ادث ال خصاة للاجا عاا 

 ركافل ال راء برراقة اإللتاانبر امم  

 بر امم ركافل لتغراة مخاطر السفر )خاص باستخمم  براقاا االلتاان(  

 بر امم ركافل إرسال 

 بر امم ركافل لاااية الااتلكاا 
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 : إدارة المخاطر - 6

ر اصددل شددركة سدداب للتكافددل إدارة مخاطرنددا برريقددة حكااددة نفعالددة بددالت افق مددع  ردداق رااددل 

الاعتام لمى ال ركة. إن فعالاة إدارة الاخاطر ف  شركة ساب للتكافدل مر ادة علدح إطدار الاخاطر 

( بعدم أن ردا م الاتده لات افدق مدع اللادة إدارة HSBCدلال اإلرشاداا العال  للتأمال لاجا عة )

الاخاطر الصادرة عل مؤسسة ال قم العرب  السع د  نالت  راكا أعاال شدركاا التدأمال العاملدة 

( مخداطر العالاداا نغادر العالاداا IFIMالكة، نيغر  دلال اإلرشاداا العالد  للتدأمال )ف  الا

باا ف  ذلك كافة ج ا ب الاخاطر ذاا العالقة بأعاال التكافل، نرعتام ساب للتكافل  ظامدا  رسداا ا 

إلدارة الاخاطر ياثل عالادة مت اصدلة نرفاعلادة مممجدة ضدال أعادال التكافدل نعردر اإلجدراءاا 

 امة لميها.الاعت

مل أجل راميم نرقااا نمراقرة نالساررة علح كافة أ  اع  فعاال   نضعت ال ركة ناكال  ر ظاااا   نقم

 اعم ناإلجراءاا نالض ابطالاخاطر. نرتجلح ح كاة مخاطر ال ركة مل خالل مجا عة مل الق 

اددق األنددماف اإلجددراءاا الاترعددة نالتدد  رعتاددم علددح الهاكددل الت ظاادد  الاددال  لتاق فدد  الا عكسددة

اإلستراراجاة لل ركة. نررركز فلسفة ال ركة بال سرة للاخاطر علح درجة معا ة مل التقرل رت اسب 

 مع إطار الاخاطر الاقر لة نالخرة اإلستراراجاة الاعتامة مل قرل مجلس اإلدارة.

 

 
 هيكل الحوكمة

 اللجنة التنفيذية

 لجنة التأمين التنفيذية

 لجنة إدارة المخاطر

 مجلس اإلدارة

 لجنة المراجعة
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م اق دة دارة الاخداطر. نيتاثدل دنر ندذه اللج دة فد  رقدميا اإلشدراف نلج ة إلللتكافل ساب اسست 

اإلجددراءاا فدد  إطددار ب دد د مرجعاتهددا نبهددمف م اق ددة   دداطاا اإلداراا الاختلفددة نإجراءارهددا 

نرقدميا ال صدح ع دم  نرقااا مست ى إلتزا  اإلداراا بالاعايار ناإلجراءاا ذاا الصدلة، نقرارارها

ى نرقادداا مسددت  لااناددة الاخدداطر الكراددرة مفهدد   شدداملالضددرنرة. إن الهددمف ال هددال  ندد  راقاددق 

نأيضا  الا اقع الت  يجب أن يتا فاها إسدتهماف  إلتزا  اإلداراا بالاعايار ناإلجراءاا ذاا الصلة

مصددادر الخرددر نرركاددز الجهدد د علددح إدارة الاخدداطر ضددال  ردداق رقرددل الاخدداطر الاعتاددم لددمى 

 شركة ساب للتكافل. 

 

 ثقافة و خبرة لجنة إدارة المخاطر

ركة العلادا فدد  التعدرف علددح الاخداطر الا رنثددة دعدا رلدداس إدارة الاخداطر نإدارة ال دد (أ 

لمى ال ركة نالاساعمة ف  التقااا نالتاكا ف  نذه الاخاطر باا يتااشدح مدع سااسدة رقردل 

 ال ركة للاخاطر.

ال ظددر إلددح الاسددتقرل مددل خددالل الت قددع العلادد  للتعددرف علددح األخرددار ال اقعددة نعالاددة  (ب 

ادة الماخلادة ن الخارجادة الدذيل مدل شدأ هاا الخر رة مع األخدذ بعدال االعتردار الراادة العال

 التأثار علح رقااا مست ياا الخرر الت  ر اجهها ال ركة.

 خلق بااة مل ال ع  بالاخاطر داخل ال ركة مل خالل الت اصل نالتمريب الاستار. (ج 

الرقابة الاستقلة لإلجراءاا نأدناا التاكا باإلجراءاا نالتأكم مل صداة طريقدة رسدلاا  (د 

 دارة العلاا.التقارير لإل

 مراجعة كفاءة ن كفاية الا ارد الات فرة لمى ساب ركافل إلدارة عالاارها ن مخاطرنا.  (ه 

نمراقردة رررادق أدناا  رلدك السااسدااإ  اء سااساا إدارة الاخاطر نالتأكم مل رررادق  (ن 

 التاكا الماخلاة بالاخاطر.

الاعرنفدة عالاادا  التأكم مل أن سااسدة إدارة الاخداطر رتردع أفضدل طدرق إدارة الاخداطر (ز 

نأ ها متااشاة مع ما رالاه الق ا ال الاترعة لمى الاالكة نمع أ ظاة مؤسسدة ال قدم العربد  

 السع د .

رأسددداس نمراقردددة أعادددال أ  اجتااعددداا م رثقدددة مدددل لج دددة إدارة الاخددداطر بادددا فاهدددا  (ح 

االجتااعددداا الاخصصدددة إلدارة الارالرددداا، اسدددتارار األعادددال، ال دددكانى، مخددداطر 

 ا، نمخاطر التأمال.العالاا

خط المفاع الثا   بعم الخط األنل الذ  يتاثل بااارس  األعاال الا مادة مدل  ررراق مرمأ (ط 

 م ظف  ال ركة. 

 نكافاة إلدارة الاخاطر. فّعالةالتأكم مل نج د سااساا نإجراءاا نأ ظاة  (  

الا رثقدة  ، نيجتادع مجلدس اإلدارة ناللجداننفّعدال شركة ساب للتكافدل ناكدل ح كادة راسدخ رررق

ع ه علح أساس ربع س    أن نفقا   لاا رقرره األ ظاة اإلشرافاة نيقمم ن إشرافا  شامال  نر جاها  

إلح إدارة ساب للتكافل. نباإلضافة إلح ذلك، رجتاع مختلف اللجان الا ار إلاها أعاله علح أسداس 

 ة.ربع س    نن  مسؤنلة عل مراقرة نفها التعرض للاخاطر ضال أعاال ال رك
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أهم المخاطر التي تواجهها الشركة نظراً لطبيعة نشااطها ونماو ع عملهاا تتمفال فاي 

 التالي:

 .مخاطر ح كاة ال ركة -

 .مخاطر رر ير الا تجاا -

 .مخاطر معالجة الارالراا -

 .مخاطر رق اة الاعل ماا -

 .مخاطر شكان  العاالء -

 ، ركافددل كافددة ركافددل الاجا عدداا، التكافددل العددا ،مخدداطر االكتتدداب )التكافددل الفددرد  -

 .مخاطر الااتلكاا نالاريق نالا ادث ال خصاة نال ال الرار  (

 .مخاطر األسعار -

 .العالااا مخاطر -

 مخاطر عم  االلتزا  باأل ظاة نالق ا ال. -
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 النتائج التشغيلية: - 7

 قائمة الدخل : 0.7
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م 3102 (111لاير سعودي ) م 3103   م3112 م3101 م 3100 

      عمليات التكافل

ل  إشددتراكاا التكافددل الاكتترددة نمصدداريف حددامل  إجاددا

 نثالق التكافل               

207,182 222,610 267,942 367,785 389,325 

 63,037 146,927 166,081 218,202 237,931 صاف  إشتراكاا التكافل الاكتسرة

 6,043 7,600 6,664 7,836 4,132 دخل ارعاب نعا الا

 69,080 154,527 172,745 226,038 242,063 إيراداا اإلكتتاب

 (12,237) (9,007) (15,955) (7,333) (8,562) صاف  الارالراا الاتكرمة

 607 850 1,611 1,475 1,411 دخل اإلستثااراا

 (66,645) (145,584) (143,856) (206,255) (219,909) ال فقاا نالاصرنفاا األخرى

 (9,195) 786 14,545 13,925 15,003 كافلصاف  فالض/ )عجز( الس ة مل عالااا الت

      عمليات المساهمين

 687 2,071 1,966 4,617 5,631 إجاال  اإليراداا

 (9,195) 707 13,090 12,532 13,503 حصة الاساناال مل فالض عالااا التكافل

 (7,950) (8,361) (4,842) (3,364) (2,760) مصاريف عا ماة نإدارية

 - - - - - الت غال مصرنفاا ما قرل

 (16,458) (5,583) 10,214 13,785 16,374 صافي ربح/ ) خسارة( الفترة 

 (0.65) (0.16) 0.30 0.41 0.48 الربح /) الخسارة(  األساساة نالاخفضة للسها )لاير(
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 الميزانية العمومية : 3.7

م 20/03/3100 م 20/03/3103 م 20/03/3102 (111لاير سعودي )  م 20/03/3112 م 20/03/3101 

      الميزانية العمومية كما في      

      موجودات عمليات التكافل                                

 374,348 545,319 587,886 531,120 505,760 اإلستثااراا نال قم ف  الر  ك                

 35,513 43,918 7,519 24,938 8,408 إشتراكاا ركافل مستاقة، صاف 

 50,164 54,805 55,057 64,864 61,090 م ج داا أخرى

 460,025 644,042 650,462 620,922 575,258 إجمالي موجودات عمليات التكافل

      موجودات المساهمين

 287,475 278,970 319,333 343,735 252,177 اإلستثااراا نال قم ف  الر  ك                

 45,475 48,402 14,837 3,170 2,961 م ج داا  أخرى

 332,950 327,372 334,170 346,905 355,138 إجمالي موجودات المساهمين

 792,975 971,414 984,632 967,827 930,396 إجمالي الموجودات

      مطلوبات عمليات التكافل                                

 26,982 38,546 8,185 11,757 11,383 ذما معام  التكافل، صاف 

 403,180 565,830 616,539 589,386 538,580 اإلحتااطااا الف اة

 29,863 39,587 24,283 18,386 23,795 الارل باا األخرى 

 460,025 643,963 649,007 619,529 573,758 إجمالي مطلوبات عمليات التكافل

 - 79 1,455 1,393 1,500  فائض عمليات التكافل                               

 460,025 644,042 650,462 620,922 575,258 إجمالي مطلوبات وفائض عمليات التكافل

      حقوق ومطلوبات المساهمين

 329,747 221,211 326,203 334,313 344,604 إجاال  حق ق الاساناال

 3,203 0,912 7,967 12,592 10,534 إجاال  مرل باا الاساناال

 332,950 327,372 334,170 346,905 355,138 مالي حقوق ومطلوبات المساهمينإج

 792,975 971,414 984,632 967,827 930,396 إجمالي المطلوبات
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 تحليل النتائج التشغيلية :  2.7

م 3102 (111لاير سعودي ) م 3103   النسبة التغير 

     عمليات التكافل

 %7- (15,428) 222,610 207,182 ترة نمصاريف حامل  نثالق التكافل إجاال  إشتراكاا التكافل الاكت

 %9 19,729 218,202 237,931 صاف  إشتراكاا التكافل الاكتسرة

 %47- (3,704) 7,836 4,132 دخل ارعاب نعا الا

 %7 16,025 226,038 242,063 إجمالي اإليرادات

 %17 1,229 (7,333) (8,562) صاف  الارالراا الاتكرمة

 %4- (64) 1,475 1,411 دخل اإلستثااراا

 %7 13,654 (206,255) (219,909) ال فقاا نالاصرنفاا األخرى

 %8 1,078 13,925 15,003 صافي فائض السنة من عمليات التكافل

     عمليات المساهمين

 %22.0 1,014 4,617 5,631 إجاال  اإليراداا

 %7.7 971 12,532 13,503 لحصة الاساناال مل فالض عالااا التكاف

 %18.0- (604) (3,364) (2,760) مصاريف عا ماة نإدارية

 %18.8 2,589 13,785 16,374 صاف  ربح/ )خسارة( الفترة

 %17.1 0.07 0.41 0.48 الربح / )الخسارة( األساساة نالاخفضة للسها )لاير(

 

 اإلشتراكات :      ( أ

 21مصاريف حامل  ال ثالق للس ة الا تهاة ف  بلغت اإلشتراكاا اإلجاالاة الاكتترة ن

% عل اإلشتراكاا الاكتتب بها 1ملا ن لاير سع د   بإ خفاض  211  ، 2112ديسارر 

  .2112ف   فس الفترة مل عا  

ديسارر  21ملا ن لاير سع د  للس ة الا تهاة ف   221نبلغ صاف  اإلشتراكاا الاكتسرة 

  2112ف  اإلشتراكاا الاكتسرة خالل عا  % عل صا9 ، نراثل زيادة ب سرة 2112

 222ملا ن لاير سع د . نقم سجلت ال ركة إيراداا إكتتاب بلغت  211نالت  بلغت 

ملا ن لاير سع د  خالل عا   220  مقار ة بارلغ 2112ملا ن لاير سع د  ف  عا  

2112.  
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 المطالبات : 

ا ن لاير سع د  باررفاع ب سرة مل 1.1  2112بلغت الارالراا الت  را ركرمنا خالل عا  

  .2112ملا ن لاير سع د  لعا   1% مقار ة بارلغ 11

 ع( اإلستفمارات :

 1.211ملا ن لاير مقابل مرلغ  1.211  2112بلغ ربح اإلستثاار مل عالااا التكافل لعا  

  . 2112ملا ن لاير لعا  

ملا ن لاير سع د   1.021  2112بلغ دخل اإلستثاار مل عالااا الاساناال خالل عا  

ديسارر  21ملا ن لاير سع د  للفترة  الا تهاة ف   2.011مقابل إيراداا إستثاار بلغت 

2112 .  

 د( المصروفات :

 221  2112بلغت حصة عالااا التكافل مل التكالاف نالاصرنفاا األخرى لفترة عا  

  . 2112ملا ن لاير لعا   210ملا ن لاير سع د  مقار ة بارلغ 

ل الجمير بالذكر أن مصرنفاا نركالاف ال ركة رقع ضال الاازا اة الاخصصة لكال نم

 الفتررال الاذك ررال أعاله. 

 ، فقم سجلت عالااا التكافل فالض صاف  بلغ 2112ديسارر  21بال سرة للس ة الا تهاة ف  

 تهاة ملا ن لاير سع د  للفترة الا 12ملا ن لاير سع د  مقار ة بفالض صاف  نقمره  11

  . 2112ديسارر  21ف  

 2.0  2112بلغت الاصرنفاا العامة نالاصرنفاا اإلدارية لعالااا الاساناال خالل عا  

ديسارر  21ملا ن لاير سع د   للفترة الا تهاة ف   2.2ملا ن لاير سع د  مقار ة بارلغ 

2112 .  

 هـ( الربح / الخسارة :

ملا ن لاير سع د  مقار ة بصاف   16.374  صاف  ربح بلغ 2112سجلت ال ركة ف  عا  

  . 2112ديسارر  21ملا ن لاير سع د  للفترة الا تهاة ف   12.111ربح بارلغ 

لاير  1.21لاير سع د  مقابل ربح  1.21  2112بلغ الربح األساس  للسها ال احم لعا  

  .2112ديسارر  21سع د  للسها ال احم للفترة الا تهاة ف  
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 لربح مقار ة بالعا  السابق الح التال :يع د سرب راقاق ا

التحسننفي ننبيوسننكيليتانننتجاياليوتبننمجياننتفياننلايئيالتنم ننايال ننم جبيا سننت يملتاي اجي -

 الد  اياللاحدةيلالد  مجياليتنللة

 %.16التفمعيدخايا ست يملياوسااي -

تينوجيالالناييفيخالاياللقمااياليحنيايعجىياليصلل مجيالتاغتجتاييفيخفضي -

 2112%يخالايعممي20مجيه هياليصلل 

ي%.1اوساايي2112التفمعي بياتلاداجيا نتتمكيل ممي -
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 الشركات التابعة والتوزيع الجغرافي ألنشطة العمل : - 8

ا أن م  د ال رالك شدركة سداب للتكافدل أ  فدرنع فد  ال قدت الااضدر. كادا ال رالدك ال دركة أ  

ربادة السدع دية. نفاادا يلد  رالادل أص ل أن أ  درة متداجرة أن أ  درة رجاريدة خدارج الاالكدة الع

إلجاددال  اإلشددتراكاا الاكتتددب بهددا مصدد فة حسددب شددرياة العاددالء نالت زيددع الجغرافدد  أل  ددرة 

 العال :

المنطقة  الشرائح )القيم بآالف الرياالت السعوديه( السنة

 الوسطى

المنطقة 

 الشرقية

المنطقة 

 الغربية

المجموع 

 الكلي

 م 2013

 تتبةإجمالي اإلشتراكات المك

 100,811 38,002 37,254 25,556            التكافل العالل  لوفراد

 29,498 3,478 2,857 23,164 التكافل العا 

 52,775 5,864 2,077 44,834 التكافل العالل  للاجا عاا

 م 2012

 إجمالي اإلشتراكات المكتتبة

 111,588 43,212 35,403 32,973   التكافل العالل  لوفراد

 35,220 3,599 3,186 28,435 التكافل العا 

 54,516 5,386 1,553 47,578 التكافل العالل  للاجا عاا

 م 2011 

 إجمالي اإلشتراكات المكتتبة

 180,612 72,585 49,868 58,159 التكافل العالل  لوفراد

 34,862 3,955 3,483 27,424 التكافل العا 

 30,209 5,131 682 24,396 عااالتكافل العالل  للاجا 

 م  2010

 إجمالي اإلشتراكات المكتتبة

 256,548 108,481 84,216 63,851 التكافل العالل  لوفراد

 41,528 4,235 4,964 32,229 التكافل العا 

 47,532 4,613 1,220 41,699 التكافل العالل  للاجا عاا

 م 2009

 إجمالي اإلشتراكات المكتتبة

 293,863 115,303 91,032 87,528 كافل العالل  لوفرادالت

 35,934 4,196 3,419 28,319 التكافل العا 

 33,715 932 1,294 31,489 التكافل العالل  للاجا عاا

التكا ل العا ل  ل  راد           

المنطقة الو ط  المنطقة ال ر ية المنطقة ال ر ية

التكا ل العا 

المنطقة الو ط  المنطقة ال ر ية المنطقة ال ر ية

التكا ل العا ل  للمجمو ا 

المنطقة الو ط  المنطقة ال ر ية المنطقة ال ر ية

 

 



            

 

                                                                                                                              

                                                                                                 

 
11 

Directors’ Report and Financial Statemants 2013  

 المعايير المحاسبية :  - 2

هدا، ساب للتكافل مؤسسة مالاة رخضدع إلشدراف مؤسسدة ال قدم العربد  السدع د  نرلتدز  بت جاهار

نعلاة فقم را إعماد الك  ف الاالادة لل دركة نفقدا  للاعدايار المنلادة الخاصدة بالتقدارير الاالادة نفقدا  

لت جاهاا الاؤسسة ف  نذا ال أن، نلا يدتا إعدمادنا نفقدا  للاعدايار الصدادرة عدل الهاادة السدع دية 

مدال  علدح القد الا للاااسرال القا   اال. نرؤكم ال ركة عدم  نجد د أ  فرنقداا ج نريدة أن أثدر 

 الاالاة  تاجة إلعمادنا نفقا  للاعايار المنلاة عل معايار الاااسرة السع دية. 

 

 أرباح المساهمين:  - 01

  . نال ي جم لمى ال ركة أ  2112لا رتا الت صاة بت زيع أية أرباح للاساناال عل العا  الاال  

مل مسانا  ال ركة عل أ  حق ق لها ف   معل ماا عل أ   ررراراا  أن إرفاقاا ب أن ر ازل أيا  

 األرباح.

 

 سياسة توزيع األرباح :  - 00

رست م سااسة ال ركة ف  ر زيع األرباح علح التعلاااا الصادرة ف  الجهاا اإلشدرافاة نعلدح مدا 

( مل ال ظا  األساس  لل ركة نباسب ذلك فإن أرباح الاساناال ر زع حسب 22رضا ته الاادة )

 التال :

 رج ب الزكاة نضريرة المخل الاقررة بعم احتسابها.   -1

%( مددل األربدداح الصددافاة لتكدد يل إحتادداط   ظددام ، نيجدد ز 21يج ددب مددا مقددماره )  -2

للجاعاة العامة العادية نقدف ندذا التج ادب  متدح مدا بلدغ اإلحتاداط  الادذك ر إجادال  

 رأس الاال الامف ع.

راح مجلددس اإلدارة أن رج ددب  سددرة ما يددة مددل للجاعادة العامددة العاديددة ب دداءا  علددح إقتد   -2

األرباح الس  ية الصافاة لتكد يل إحتاداط  إضداف  نرخصاصده لغدرض أن أغدراض 

 .معا ه رقررنا الجاعاة العامة

%( مددل رأس الاددال 1يدد زع مددل الردداق  بعددم ذلددك دفعددة أنلددح للاسدداناال ال رقددل عددل )   -2

 .الامف ع
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ال كاصة فد  األربداح أن ياد ل إلدح حسداب األربداح ي زع الراق  بعم ذلك علح الاسانا   -1

 الارقاة.

يجدد ز بقددرار مددل مجلددس اإلدارة ر زيددع أربدداح دنريددة رخصددا مددل األربدداح السدد  ية    -0

الدد اردة أعدداله نفددق للق اعددم الا ظاددة لددذلك نالصددادرة مددل  (2الااددمدة فدد  الفقددرة )

 الجهاا الاختصة

 

 بارالتنفيذيين : مزايا ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وك - 03

رتاددمد الاكافدد ا الامف عددة ألعضدداء مجلددس إدارة ال ددركة أن أعضدداء اللجددان نفددق األطددر التدد  

حددمدرها التعلاادداا الصددادرة مددل الجهدداا اإلشددرافاة ننفددق مددا جدداء فدد   ظددا  ال ددركة األساسدد  ، 

ارة ني ضح الجمنل التال  رفصال الاكاف ا نالتع يضاا التد  جدرى دفعهدا ألعضداء مجلدس اإلد

 نكرار الت فاذيال ف  ال ركة:

با جب إرفاق خاص فقم ر ازل أعضاء مجلس اإلدارة غار الت فادذيال الدذيل ياثلد ن الاسداناال * 

( أعضداء بادا  1نعدمدنا ) HSBC ) الاؤسسال لل ركة )الر ك السع د  الرريردا   نمجا عدة 

ف  الاص ل علح بمالا الاض ر نالاكاف ا السد  ية  ظادر فاها رلاس مجلس اإلدارة عل حقها 

  إستارارا  م ها لدمعا ال دركة نأ  درتها. 2112م اركتها ف  عض ية الاجلس عل العا  الاال  

أ  مل أعضاء مجلدس اإلدارة الاسدتقلال أن أحدم  إرفاق ر ازل با جرهنال ي جم أ  ررراب آخر أن 

 ا مستاقة.لت فاذيال عل أ  مزايا أن مكاف كرار ا

 

 

من كبار التنفيذيين بمن فيهم  5ما حصل علية  أعضاء مجلس اإلدارة م )لاير سعودي(3102

 الرئيس التنفيذي والرئيس المالي
 المستقلين *غير التنفيذيين التنفيذيين

  3,715,393       - - - رنارب نرع يضاا

 - 49,500 - - بمالا حض ر

 466,575 360,000 - -   يةمكاف ا س

 - - - - برامم ح افز

 - - - - أخرى
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 عقود و معامالت فيها مصلحة مع الجهات  ات العالقة :    - 02

راثل الجهاا ذاا العالقة كرار الاساناال، نأعضاء مجلس اإلدارة، نكرار م ظف  اإلدارة، 

أن ممارة  رلاسا ن فاها، نم   ا أخرى ممارةنشركاا يعترر الاسانا ن بال ركة الاالك ن ال

، نررى اإلدارة نمجلس اإلدارة بأن علاها نذه الجهاا رأثارا  ناما   بص رة م تركة أن راارس

نفااا  جااع رلك الاعامالا قم رات ب فس ال رنط الاررقة علح الاعامالا مع األطراف األخرى

  .2112يل  رفصاال  لتلك الاعامالا خالل العا  

 

 المعامالت مع الجهات  ات العالقة : ( أ

 مدة العقد انـــــالبي
لس اإلدارة صاحب عضو مج

 العالقة

3102 

 بآالف الرياالت السعودية

3103 

 بآالف الرياالت السعودية

 (0اإلشتراكات )

 س    الر ك السع د  الرريرا   )ساب(

 فؤاد باران  -

 ماجم  جا -

 ديفام دي  -
113221 293912 

شركة أمالك العالااة للتر ير نالتا يل 

 العقار 
 991 221 عرم  اله يش - س   

 مطالباتال

 س    الر ك السع د  الرريرا   )ساب(

 فؤاد باران  -

 ماجم  جا -

 ديفام دي  -
103211 123222 

شركة أمالك العالااة للتر ير نالتا يل 

 العقار 
 - - عرم  اله يش - س   

 (3تكاليف اإلكتتاب )

 س    نكالة ساب للتأمال الاامندة

 فؤاد باران  -

 ماجم  جا -

 ديفام دي  -
113111 123911 

 (2إدارة صناديق إستفمارية )

HSBC  س    السع دية العرباة الاامندة 

 فؤاد باران  -

 ماجم  جا -

 ديفام دي  -

 زيل الميل اسااق -

 ناربال كارلكت -

2113110 1193012 

 (4المصاريف األخرى )

     الر ك السع د  الرريرا   )ساب(

ركلفة صاا ة أجهزة رق اة  -

 الاعل ماا
 س   

 فؤاد باران  -

 م  جاماج -

 ديفام دي  -

13212 13011 

 121 211 ال فقاا العامة -
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ر تال اإلشتراكاا ف  الجمنل السابق علح رفاصال لعمد مل العق د الت  كا ت ال ركة طرفا   (1)

فاها مع جهاا  ذاا عالقة. نر ال عق د رأمال مختلفة مع  شركة أمالك العالااة للتر ير 

نالت  رات ب فس ( 221) الرريرا   )ساب( بقااةنالتا يل العقار  نالر ك السع د  

 ال رنط الاررقة عل  الاعامالا مع الجهاا اآلخرى.

ر ال ركالاف اإلكتتاب  ل العا الا الت  دفعتها ال ركة ل ركة نكالة ساب للتأمال  (2)

الاامندة، ن ن  شركة ذاا مسا لاة مامندة مال كة للر ك السع د  الرريرا   )ساب(. 

اط ال ركة الرلاس  ف  العال ك كال رأمال حصر  ل ركة ساب للتكافل حسب نيتاثل   

 اإلرفاقاة الاررمة بال الررفال. 

السع دية العرباة الاامندة  ف  ادارة  HSBCرتاثل ادارة ص اديق االستثاار مل قرل شركة  (2)

 ية.استثااراا حالة نثالق التكافل العالل  لالفراد ف  ص اديق االما ة االستثاار

ر تال لالاصاريف األخرىل علح ركالاف خمماا مختلفة با جب إرفاقاة إدارة مررمة بال  (2)

الر ك السع د  الرريرا   )ساب( نال ركة. نبا جب نذه االرفاقاة، يق   الر ك السع د  

الرريرا   )ساب( بتقميا خمماا ر غالاة لل ركة باا ف   ذلك إستخما  الا ج داا الثابتة 

 التاتاة الخاصة بتق اة الاعل ماا مقابل مرلغ متفق علاه مل قرل الررفال.نالر اة 

 

 أرصدة الجهات  ات العالقة : ( ب

 المبالغ المستحقة من الجهات  ات العالقة : .0

 

 البيــان

 م 2013

 بآالف الرياالت السعودية

 م2012

  بآالف الرياالت السعودية

 

 انا نالاس عالااا التكافل الاسانا ن عالااا التكافل

  مسانا ن، نأعضاء مجلس اإلدارة، نكرار م ظف  اإلدارة

- 

-  

470 

- 

م   ا ممارة، ممارة بص رة م تركة أن م   ا ياارس  

 علاها رأثارا  ناما  مل قرل الجهاا ذاا العالقة

110 368 110 368 

 368 580 368 580 المجموع

 



            

 

                                                                                                                              

                                                                                                 

 
21 

Directors’ Report and Financial Statemants 2013  

 المبالغ المستحقة إلى الجهات  ات العالقة :

  

إن األرصمة القالاة بتاريخ إعماد الق الا الاالاة غار مضا  ة نغار مررررة بعا الا.  -

 نساتا السماد  قما . 

 لا يج ب مخصص لال خفاض ف  القااة بتاريخ إعماد الق الا الاالاة.  -

ز الاال  للجهة ذاا يتا إجراء مراجعة بتاريخ إعماد الق الا الاالاة نذلك بفاص الارك -

 العالقة نالس ق الذ  رعال فاه الجهة ذاا العالقة.

 

 المدفوعات النظامية : - 04

 ال درعاة الزكداة مدل جلهدا فد   2013خدالل ال دركة علدح الاستاقة ال ظاماة الامف عاا رت كل

 لغالاردا نكدذلك اإلشدرافاة للجهداا ردمفع التد  اإلشدراف ركدالاف فد  نكدذلك الاسدتاقة نالضريرة

 فد  للعداملال التدأمال إشدتراكاا راثدل نالتد  اإلجتااعادة للتأما داا العامدة للاؤسسدة الامف عدة

 ال ظاماة : الامف عاا بكل إيضاح نالتال  ال ركة،

 م3103 م3102 البيان

 4,067,268 4,367,572 الزكاة

 1,141,612 1,235,497 الضريرة الاستقرعة

 1,130,982 1,787,851 ضريرة المخل

 1,105,414 1,042,404 لتأما اا اإلجتااعاةا

 2,200 - الهااة العامة لإلستثاار

 10,200 10,200 الغرفة التجارية

 464,014 419,624 مؤسسة ال قم العرب  السع د 

 7,921,690 8,863,148 المجمـوع

 

 

 ـانالبيـ

 م 2013

 بآالف الرياالت السعودية

 م2012

عالااا  الاسانا ن عالااا التكافل  بآالف الرياالت السعودية

 التكافل

 الاسانا ن

مسانا ن، نأعضاء مجلس اإلدارة، نكرار م ظف  

 اإلدارة

145 - 131 35 

م   ا ممارة، ممارة بص رة م تركة أن م   ا  

 الجهاا ذاا العالقة ياارس علاها رأثارا  ناما  مل قرل

- - - - 
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وصااف ألي مصاالحة تعااود إلااى أعضاااء مجلااس اإلدارن و كبااار التنفيااذيين و  - 05

 في أسهم أو أدوات دين الشركة : أقربائهم 

 

لا رتلق ال دركة خدالل العدا  أ  اشدعاراا مدل الاسداناال أن األشدخاص ذن  العالقدة بخصد ص 

رعلااداا اإلفصداح التد  اسدت ما ه ترغار  سرة ملكادتها فد  أسدها ال دركة نذلدك حسدب مدا رتضدا 

ح الجدمانل التالادة نصدفا  علاها ق اعم التسجال ناإلدراج الصادرة مل نااة الس ق الاالاة، نر ضد

بالاصدددالح التددد  رعددد د لكردددار الاسددداناال نألعضددداء مجلدددس اإلدارة نكردددار الت فادددذيال بال دددركة 

 نأزناجها نأب اءنا القصر ف  أسها نأدناا الميل:

 

  م :3102خالل العام  أعضاء مجلس اإلدارة ( أ

عاة العا ماة الت   ، فقم قامت الجا 12/1/2112حاث ا تهت دنرة مجلس اإلدارة الثا اة ف  

  بإعادة إ تخاب  فس األعضاء لعض ية مجلس  12/1/2112نـ الا افق  2/1/1222عقما ف 

   نلامة ثالث س  اا ماالدية. 11/1/2112اإلدارة ف  دنرره الثالثة الت  بمأا ف  

 اسم من تعود له المصلحة
 صافي التغيير خالل العام نهاية العام بداية العام

 نسبة الملكية عدد األسهم ملكيةنسبة ال عدد األسهم سبة الملكيةن عدد األسهم

 % 1.11 0 % 1.11 0 % 1.11 0 األستاذ فؤاد عرمال ناب باران  *

 % 1.11 0 % 1.11 0 % 1.11 0 السام ديفام دي 

 %1.11 1 %1.11 1 %1.11 1 السام ناربل كارلكت

 % 1.11 0 % 1.11 1,105 % 1.11 1,105 األستاذ عرم   إبراناا اله يش 

 % 1.11 0 % 1.11 13111 % 1.11 13111 األستاذ حسا  عرم  الاقال

 % 1.11 0 % 1.11 1,000 % 1.11 1,000 األستاذ ي سف أحام الر رشام

 % 1.11 0 % 1.11 0 % 1.11 0 األستاذ ماجم كاال الميل  جا

 %1.11 1 %1.11 1 %1.11 1 السام زيل الميل أسااق

فؤاد عرمال ناب باران  الح رحاة   رعالح ف   األستاذا تقل رلاس مجلس اإلدارة اث نح *

ي سف أحام الر رشام رلاسا   األستاذرا رعاال فقم  ،  21/11/2112نـ الا افق  22/1/1221

 .  19/12/2112نـ الا افق  10/2/1221بتاريخ   لاجلس اإلدارة
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  : كبار المسئولين التنفيذيين ( ب

 تعود له المصلحةاسم من 
 صافي التغيير خالل العام نهاية العام بداية العام

 نسبة الملكية عدد األسهم نسبة الملكية عدد األسهم نسبة الملكية عدد األسهم

 % 1.11 0 % 1.11 0 % 1.11 0 األستاذ ماام المنيس *

 % 1.11 0 % 1.11 0 % 1.11 0 السام أدريان فالنرز

 % 1.11 1 % 1.11 1 % 1.11 0 لهرال األستاذ أحام حسال ا

نددـ  12/2/1221فدد   مددع ال ددركة مااددم آل دنيددس األسددتاذالاددمير الاددال  *إ تهددت عالقددة عاددل 

 ب اء  علح اإلستقالة.   10/12/2112الا افق 

 

وصف ألي مصلحة في فئة األسهم  ات األحقية في التصويت تعاود ألشاخا   - 06

ار التنفيااذيين و أقربااائهم( قااامو باا بال  كبااو الشااركة )عاادا أعضاااء مجلااس إدارة

 الشركة : 

 : كبار المساهمين

 اسم من تعود له المصلحة
 صافي التغيير خالل العام نهاية العام بداية العام

عدد  لملكيةانسبة  عدد األسهم نسبة الملكية عدد األسهم

 األسهم

 نسبة الملكية

 %1.11 1 %22.11 11,050,000 %22.11 11,050,000 )ساب( الر ك السع د  الرريرا  

 %1.11 1 %21.11 10,540,000 %21.11 10,540,000 ب  ف  القابضة HSBCمجا عة 

  للمجلس : أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة - 07

 تشكيل مجلس اإلدارة : ( أ

ا سد  ا 2يتا ا تخدابها نرعااد ها لدمنرة مدمرها  ( أعضاء1ثاا اة ) مل مجلس إدارة ال ركة يت كل

مجا عدة  يادثالن نعضد يل )سداب(، الر دك السدع د  الرريردا   يادثالن م ها عضد يل ماالدية،

(HSBC)   عمد األعضداء الااثلدال ألشدخاص إعترداريال  بااث يك ن ،با هاا فااا نعض ا  ناحما

، نيت دكل مجلدس األعضداء الاسدتقلال مدل ( أعضداء الاكالدال للاجلدس ندا2) ـن الد، أعضاء (1)

مل األعضاء التالادة أسدااؤنا نالدذيل صد فت عضد يتها     21/12/2112كاا ف  إدارة ال ركة 

 ( مل اللاة ح كاة ال ركاا الصادرة عل نااة الس ق الاالاة: 2باسب ما جاء ف  الاادة )
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 أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاليين

 سم عضو مجلس اإلدارةا

 تصنيف العضوية
التي الشركات المساهمة  األخرى خالف الشركة 

 مستقل يشغل عضو المجلس عضوية مجلس إدارتها
غير 

 تنفيذي
 تنفيذي

 الر ك السع د  الرريرا   )ساب(  √  األستاذ فؤاد عرم ال ناب باران  )رلاس مجلس اإلدارة(*

 الر ك السع د  الرريرا   )ساب(   √  السام ديفام دي 

   √  األستاذ ماجم كاال الميل  جا

 ام الر رشاماألستاذ ي سف أح

  (19/12/2112)رلاس مجلس اإلدارة مل 
√    

   √ األستاذ عرم   ابراناا اله يش
 لعقار  اشركة أمالك العالااة للتر ير نالتا يل  -

 شركة إرقان كاباتال -

 شركة اإلرفاق للص اعاا الاميمية -

    √ األستاذ حسا  عرم  الاقال

   √  السام زيل الميل إسااق

   √  سام ناربل كارلكتال

 

فؤاد عرمال ناب باران  الح رحاة   رعالح ف   األستاذا تقل رلاس مجلس اإلدارة *

 . 21/11/2112نـ الا افق  22/1/1221

 

 إجتماعات مجلس اإلدارة: ( ب

( إجتااعاا، نيرال الجمنل التال  باا اا لكل 2  عقم مجلس إدارة ال ركة ) 2112خالل العا  

 نسجل حض ر األعضاء:اإلجتااعاا 

 عضو مجلس اإلدارة

 م 3102اإلجتماعات المنعقدة خالل العام 
مجموع 

 الحضور
 الرابع الفالث الفاني األول مالحظات

08/2 02/5 33/2 06/03 

      2 األستاذ فؤاد عرم ال ناب باران *

      2 السام ديفام دي 

      2 األستاذ ي سف أحام الر رشام

      2 األستاذ   إبراناا اله يش

      2 األستاذ ماجم كاال الميل  جا

     2 × األستاذ حسا  عرم   الاقال

     2 × زيل الميل أسااقالسام 

      2 ناربل كارلكتالسام 

  %111 %111 %111 %11  سرة الاض ر

فؤاد عرمال ناب باران  الح رحاة   رعالح ف   ذاألستا*ا تقل رلاس مجلس اإلدارة 

 . 21/11/2112نـ الا افق  22/1/1221
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 لجان مجلس اإلدارة: (ع 

ا سجاما  مع الض ابط اإلشرافاة ن ظا  ال ركة األساس  نالت  رترلب قادا  مجلدس اإلدارة بت دكال 

لج دة الاراجعدة،  ( لجدان رلاسداة نند 2عمد م اسب مل اللجان، فقدم شدكل مجلدس إدارة ال دركة )

نلج دة الترشداااا نالاكافد ا، ناللج ددة الت فاذيدة ، نالتدال  نصدف بتلددك اللجدان نمهامهدا نباا دداا 

 ر كالها ناجتااعارها:

 : ةــة المراجعـلجن

( أعضاء أحمنا عضد  مجلدس إدارة مسدتقل نالعضد يل اآلخدريل مدل خدارج 2رتك ن اللج ة مل )

ته )ق اعدم إختادار أعضداء لج دة الاراجعدة نمدمة عضد يتها الاجلس، نرهتا اللج دة نفقدا  لادا رضدا 

نأسل ب عالها( الت  أقررها الجاعاة العامة لل دركة باإلشدراف علدح إدارة الاراجعدة الماخلادة فد  

ال ركة نالتاقق مل ممى فاعلاتها ف  ر فاذ األعاال نالاها  الت  يادمدنا الاجلدس نرقاداا ندراسدة 

اذ اإلجددراءاا التصددااااه للاالحظدداا الدد اردة فاهددا نالت صدداة رقددارير الاراجعددة الماخلاددة نإ فدد

لاجلس اإلدارة بتعاال الاااسرال القا   اال نراميم أرعابها نالتأكم مل إستقاللاتها نمتابعة أعاالها 

نإعتااد أ  عال خارج  راق أعاال الاراجعة نكدذلك مالحظدارها علدح القد الا الاالادة نمتابعتهدا 

لاددة الربددع سدد  ية نالسدد  ية قرددل عرضددها علددح مجلددس اإلدارة نالسااسدداا ندراسددة القدد الا الاا

الاااسراة الاترعة نإبدماء الدرأ  نالت صدااا ح لهدا، نرتكد ن اللج دة مدل كدل مدل األسدتاذ/ عردم  

إبددراناا الهدد يش )رلاسددا( نعضدد ية كددل مددل األسددتاذ/ نلاددم عرددمالعزيز كاددال ناألسددتاذ/ سددام  

 ( إجتااعاا نفقا  للتال :1  ) 2112للج ة خالل العا  عرمالسال  ننارة نقم عقما ا

 الصفة عضو اللجنة

 م 3102اإلجتماعات المنعقدة خالل العام 

 الخامس الرابع الفالث الفاني األول مجموع الحضور

08/3 05/4 33/7 8/01 05/03 

      1 رلاس األستاذ عرم   إبراناا  اله يش

     2 × عض  العزيز كاالاألستاذ نلام عرم 

      1 عض  األستاذ سام  عرمالسال  ننارة

 

 : للجنة التنفيذيةا

( أعضاء مل أعضاء مجلس اإلدارة نرهتا باراجعة إستراراجاة العادل 2رت كل اللج ة الت فاذية مل )

إعتاداد العقد د  نرفعها لاجلس اإلدارة ن مراجعة نإعماد الت صااا لخردة العادل السد  ية، ن كدذلك
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حسب رف يض مجلس اإلدارة، نايضدا  مراجعدة    ن رقاداا الخسدالر ال ارجدة عدل األعادال الت دغالاة، 

نأ   أعاددال أخددرى يكلفهددا بهددا مجلددس اإلدارة، نرتكدد ن اللج ددة مددل كددل مددل األسددتاذ/ ي سددف أحاددم 

،  اسدااقل الدميل الر رشام )رلاسا( نعض ية كل مل األسدتاذ/ ماجدم كادال الدميل  جدا ناألسدتاذ/ زيد

 ( إجتااعاا نفقا  للتالح: 1  ) 2112نقم عقما اللج ة خالل العا  

 الصفة عضو اللجنة

 م 3102اإلجتماعات المنعقدة خالل العام 

 الخامس الرابع الفالث الفاني األول مجموع الحضور

35/3 32/4 05/7 33/2 06/03 

      1 رلاس األستاذ ي سف أحام الر رشام

      1 عض  األستاذ ماجم كاال الميل  جا

  ×   × 2 عض  زيل الميل أسااق السام

 

 : لجنة الترشيحات والمكافآت

( أعضاء مل أعضاء مجلس اإلدارة غار الت فاذيال نالاسدتقلال نرتضدال مهدا  2رت كل اللج ة مل )

لج ددة الترشدداااا نالاكافدد ا نمددمة ن مسددا لااا اللج ددة نفقددا  لاددا نرد فدد  ق اعددم إختاددار أعضدداء 

عض يتها نأسل ب عالها الت  أقررها الجاعاة العامة لل دركة إعتاداد السااسداا نالاعدايار للترشدح 

لعض ية مجلس اإلدارة ن كردار الت فادذيال نالتأكدم مدل  زاندة أعضداء الاجلدس ن كدذلك رقد   اللج دة 

قددمراا ألعضدداء مجلددس اإلدارة،  بددإجراء مراجعددة سدد  ية لإلحتااجدداا الارل بددة مددل مهدداراا ن

نالتأكدددم مدددل إسدددتقاللاة األعضددداء الاسدددتقلال، نمراجعدددة ناكدددل مجلدددس اإلدارة نرفدددع ر صدددااا 

بددالتغااراا التدد  ياكددل إجراؤنددا ن راميددم ج ا ددب الضددعف نالقدد ة فدد  الاجلددس نإقتددراح معالجتهددا 

لت فادذيال، نرتكد ن ننضع سااساا التع يضاا نالاكاف ا لكٍل مل أعضاء مجلدس اإلدارة ن كردار ا

اللج ة مل كل مل األستاذ/ فؤاد عرمال ناب باران  )رلاسا( نعضد ية كدل مدل األسدتاذ/ ديفادم ديد  

  خلفدا  لوسدتاذ/ فدؤاد  11/12/2112ناألستاذ/ حسا  عرم  الاقال نالذ  أ تخب كرلاسا  للج ة ف  

 21/11/2112ندـ الا افدق  22/1/1221عرمال ناب باران  الذ  ا تقل الح رحادة   رعدالح فد  

 ( إجتااعاا نفقا  للتالح: 2  ) 2112 ،  نقم عقما اللج ة خالل العا  

 الصفة عضو المجلس

 م 3102اإلجتماعات المنعقدة خالل العام 

 الفاني األول مجموع الحضور

08/2 00/03 

   1 رئيس األستاذ فؤاد عرم ال ناب باران 

   2 عضو ديفام دي  السام

  1 × / رئيسعضو األستاذ حسا  عرم   الاقال
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 : العقوبات والجزاءات والقيود النظامية - 08

راددارس ال ددركة أعاالهددا نفددق مددا رقتضدداه الدد ظا ناللدد الح نالتعلاادداا الصددادرة عددل الجهدداا 

    لا رفرض أ  عق باا أن جزاءاا أن قا د  ظاماة علح ال ركة 2112اإلشرافاة، نخالل العا  

 مل قرل أ  جهة إشرافاة أن ر ظاااة.

 : حوكمة الشركة - 02

 أسباب عدم التطبيق نص المادة رقم المادة في الالئحة

 / فقره نـ 11الاادة 

 

نل ن ضعت سااسة مكت بة ر ظا العالقة مع 

أصااب الاصالح مل أجل حاايتها نحفظ 

ب جه   –حق قها، بااث رغر  نذه السااسة 

  -اآلر : –خاص 

 ساناة ال ركة اإلجتااعاة.م -1

مسانااا ال ركة  عامة رعالم نراكا قامت ال ركة ب ضع سااسة

عرضها ج ة الاختصة راهاما  للاإلجتااعاة نيجر  دراستها مل قرل ال

 . عل  مجلس اإلدارة إلقرارنا

 

 المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية : -31

فاعلاة إجراءاا الرقابة الماخلاة الت  ا تهجتها ال ركة خالل عا  أكما  تالم الاراجعة الس  ية 

 ، كاا أظهرا أن  ظا  الرقابة الماخلاة نالتاكا بالاخاطر الذ  رررقة ساب للتكافل أ عم 2112

علح أسس سلااة نرا ر فاذه بكفاءة نفعالاة لضاان مصماقاة التقارير الاالاة نالت افق مع الل الح 

 الاررقة.

دارة الاراجعة الماخلاة بأ ه ال ر جم أ  رافظاا أن قا د للاص ل علح الاعل ماا أن نر قر إ

ال ثالق أن السجالا، نلا يترال نج د أ  مالحظاا ج نرية خالل إجراءاا الرقابة الماخلاة 

 لل ركة.

اة نرق   لج ة الاراجعة بتقااا ركامل نكفاية نذا ال ظا  ب كل دنر . نيسعح  ظا  الرقابة الماخل

الذ  ر رف علاة إدارة الاراجعة الماخلاة إلح ر فار ضاان بأن نسالل التاكا نالرقابة داخل 

ال ركة م اسرة للام مل الاخاطر، نأن عالااا الا كاة كافاة لتاقاق أنماف ال ركة نيتا ذلك 

الاة عل طريق مراجعة مختلف العالااا الت غالاة باا فاها مراجعة الارالراا نرقميا رقارير رفص

ب كل دنر  للج ة الاراجعة نرص راا إدارة ال ركة للال ل الاقترحة، نأخرار الاجلس 

 ب أ ها.
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 مراقبي الحسابات الخارجيين : - 30

قددرار   علددح  12/1/2112نددـ الا افددق  2/1/1222نافقددت الجاعاددة العامددة التدد  عقددما بتدداريخ  

مااسددر ن نمراجعدد ن قددا   ا ن( الفدد زان نالسددمحان ) KPMGمجلددس اإلدارة بالتاميددم للسددادة 

الا افقدة علدح رعادال السدادة/ بد  كادا رادت   .2112لاراجعة الق الا الاالاة للربع األنل مل العا  

دابلا  سد  ن السدادة/ شدركة الدمار لتدمقاق الاسداباا كاراقرد  الاسداباا لاراجعدة القد الا الاالادة 

   نراميم أرعابها.2112لعا    نالربع األنل مل ا2112نالتقارير الربع س  ية للعا  

 

 التأكيدات واإلقرارات :  - 33

 -: هتؤكد شركة ساب للتكافل أن (أ 

 2112العا  ف  أية قرنض خالل  ال ركة  لا رمخل   . 

  أية إستثااراا أن ر  ئ أ  احتااطااا لازايا الا ظفال. ال ركةلا ر ظف 

  أن أ  أنراق مالاة رعاقميدة أن لا رقا ال ركة بإصمار أن م ح أ  أدناا ديل قابلة للتا يل

 .  2112مذكراا حق أكتتاب أن حق ق م ابهة خالل الس ة الاالاة 

  لددا رقددا ال ددركة بإصددمار أن مدد ح أ  حقدد ق را يددل أن اكتتدداب با جددب أدناا ديددل قابلددة

 .للتا يل إلح اسها، أن حق ق خاار أن مذكراا حق إكتتاب أن حق ق م ابهة

 راء أن إلغاء أ  أدناا ديل قابلة لإلسترداد.لا رقا ال ركة بإسترداد أن ش 

 

حساب  واألخرى  ات العالقاة  جهاتكما ويؤكد مجلس اإلدارة للمساهمين وال (ب 

 -ومن كافة النواحي المادية ما يلي: التامة معرفته

 بال كل الصااح.أعما سجالا الاساباا  أن 

  بفاعلاةن فذ أن  ظا  الرقابة الماخلاة أعم علح أسس سلااة. 

 ال ي جم أ  شك يذكر ف  قمرة ال ركه علح م اصلة   اطها. أ ه 

   أ  عقم كا ت ال ركة طرفا  فاة ن ر جم أن كا  ت ر جم فادة    2112ال ي جم خالل العا

مصلاة ج نرية آل  مل أعضاء مجلس اإلدارة أن الرلاس الت فاذ  أن الادمير الادال  أن 

ف  رراان الاعامالا مع الجهداا ذاا أل  شخص ذ  عالقة بأ  م ها. ما عما مارا ذكرة 

 العالقة ف  نذا التقرير. 
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 : ةــــــــالخاتم

عرب مجلس إدارة شركة ساب للتكافل عل شكره نرقميره لعااللده األعدزاء علدح ثقدتها، نلجاادع ي  

، كادا يسدجل الاجلدس رقدميره  جاح ال دركة نإسدتاراريتهاالاساناال الكرا  الذيل كا  ا المافع ف  

م س ب  ال ركة مل إدارة نعاملال علح جه دنا الت  بذل نا لتاقاق اإل جدازاا ن ال تدالم لجااع 

 الجامة خالل العا .

 

 

 

 

 





















 شركة ساب للتكافل )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 3131ديسمبر  13

   

- . - 

 التنظيم والنشاطات الرئيسية  - 3

 
دية مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم شركة ساب للتكافل )الشركة(, شركة مساهمة سعو

 هو: المسجل الشركة عنوان إن. 1007يونيو  9هـ الموافق 3312جمادى األول  10وتاريخ  3030113011

 , المملكة العربية السعودية.33331, الرياض 6029ص ب 

 

دمات ذات العالقة. يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تقديم إن الغرض من إنشاء الشركة هو مزاولة عمليات التكافل وكافة الخ

 كافة منتجات التكافل العائلي لألفراد والمجموعات, ومنتجات التكافل العام. وتعمل الشركة في المملكة العربية السعودية فقط. 

 

 

 توزيع الفائضو أسس اإلعداد - 3

   
 أسس القياس ( أ

 التاريخية باستثناء االستثمارات المتاحة للبيع حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة.  تعد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة

 

 بيان االلتزام ( ب
 تم إعداد القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية.

 
 من عمليات التكافل وعمليات المساهمين طبقاً لنظام التأمين في المملكة العربية السعودية, تحتفظ الشركة بحسابات مستقلة لكل

تقيد الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف المتعلقة بكل نشاط في الحسابات  .المالية وفقاً لذلك وتعرض القوائم

 المعنية. يتم تحديد واعتماد أسس توزيع المصاريف من العمليات المشتركة من قبل اإلدارة ومجلس اإلدارة. 

   
 وعملة التقريررئيسية الالعملة  ( ج

 يعتبر الريال السعودي العملة الرئيسية للشركة. تم تقريب المبالغ الظاهرة في القوائم المالية ألقرب ألف, ما لم يرد خالف ذلك.

   
 توزيع الفائض ( د

مساهمي  إلىالمتبقية  ٪60 ـالو التكافلحاملي وثائق  إلى فائض عمليات التكافل صافيمن  ٪30يتوجب على الشركة توزيع 

 لوائحه التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.و شيا مع نظام التأميناالشركة تم

   

 ملخص بأهم السياسات المحاسبية  - 1

باستثناء  تتماشى السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية للسنة السابقة 

تبني المعايير الجديدة والتعديالت األخرى التالية على المعايير الموجودة المذكورة أدناه والتي لم ينتج عنها أي أثر جوهري أو 

أثر مالي على القوائم المالية للشركة للسنة الحالية أو السنوات الماضية ويتوقع أن يكون لها أثر غير جوهري في الفترات 

 المستقبلية.

   
 الجديدةالمعايير  

 ( "قياسات القيمة العادلة"31المعيار الدولي رقم ) 

الذي يعرف  –الوارد في معيار التقارير المالية الدولية ذات المصدر الواحد  يحل محل التوجيهات المتعلقة بقياس القيمة العادلة 

ن قياسات القيمة العادلة. مع ذلك فإن المعيار معيار القيمة العادلة ويقدم إرشاداً لكيفية تحديد القيمة العادلة ويتطلب إفصاحات ع

( ال يقدم متطلبات جديدة فيما يتعلق بالبنود التي ينبغي قياسها أو اإلفصاح عنها على أساس 31الدولي للتقارير المالية رقم )

 القيمة العادلة.

 التعديالت على المعايير الموجودة 

( لمراجعة طريقة 3القوائم المالية: يُعدل معيار المحاسبة الدولي )( عرض 3تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) -

 عرض الدخل الشامل اآلخر.

( 7( يتم تعديل متطلبات اإلفصاح على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )7تعديالت على المعيار المحاسبة الدولي رقم ) -

( من معيار المحاسبة الدولي رقم 31قاصتها وفقاً للفقرة )ليتطلب معلومات عن كل األدوات المالية المثبتة والتي تم م

( كما يتطلب أيضاً اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة باألدوات المالية المثبتة الخاضعة لترتيبات واتفاقيات تصفية 11)

 (.11موحدة وملزمة حتى وإن لم يكن تم مقاصتها حسب معيار المحاسبة الدولي رقم )

   



 شركة ساب للتكافل )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 3131ديسمبر  13

   

- 31 -  

   )تتمة( ياسات المحاسبيةالسملخص بأهم  - 1
 
( خيار تأجيل 36(: مزايا الموظفين ألغت التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )36معيار المحاسبة الدولي رقم ) -

. سوف يتم إثبات كافة التغييرات في قيمة خطط المزايا (آلية الممر), بعبارة أخرى االكتواريإثبات أرباح وخسائر 

 أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.المحددة في الربح 

دورة  1033إلى  1006أصدرت جمعية المحاسبة الدولية التحسينات السنوية على معايير التقارير المالية والدولية: 

 التحسينات والتي تتضمن التعديالت على المعايير التالية مع تعديالت ناتجة لمعايير أخرى.

م المالية: معلومات مقارنة أكثر من أدنى متطلبات وعرض افتتاح قائمة المركز عرض القوائ – 3معيار المحاسبة الدولي  -

 المالي واإليضاحات المتعلقة به.

 ممتلكات ومصنع ومعدات: تصنيف معدات الخدمات. – 39معيار المحاسبة الدولي  -

 ات.التقارير المرحلية والمعلومات القطاعية للموجودات والمطلوب – 13معيار المحاسبة الدولي  -

 

 لم تقم الشركة بتبني أية معايير أخرى أو تفسيرات أو تعديالت والتي كانت قد صدرت للتبني المبكر ولكنها غير سارية بعد.

   
 نورد فيما يلي بياناً بأهم السياسات المحاسبية المتبعة:

 

 تصنيف المنتج

مخاطر تكافل هامة من طرف آخر )حملة وثائق  إن عقود التكافل هي تلك العقود التي تقبل بموجبها الشركة )شركة التأمين(

التكافل( وذلك بالموافقة على تعويض حملة وثائق التكافل في حالة تأثير حادث مستقبلي محدد وغير مؤكد )الحادث المؤمن 

 عليه( بصورة عكسية على حملة وثائق التكافل. 
 

لمتبقية منه حتى لو انخفضت مخاطر التكافل بشكل كبير وحال تصنيف العقد كـ "عقد تكافل", فأنه يبقى كذلك طوال الفترة ا

 خالل الفترة ما لم يتم استنفاذ أو إنهاء كافة الحقوق وااللتزامات. 

   

  المطالبات  
تتكون المطالبات من المبالغ المستحقة إلى حاملي وثائق التكافل واألطراف الثالثة ومن مصاريف تسوية الخسائر ذات العالقة,  

   خالل الفترة التي تتكبد فيها. عمليات التكافل -الدخل واالستردادات, وتحمل على قائمة  ردةالخبعد خصم 

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

المطالبات المبلغ عنها وغير المدفوعة بتاريخ قائمة المركز المالي  المالي سواءاً تم التبليغ عنها أم ال. تجنب مخصصات لقاء

وذلك على أساس تقدير كل حالة على حده. كما يجنب مخصص, وفقاً لتقديرات اإلدارة وخبرة الشركة السابقة, لقاء تكلفة سداد 

 المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها بتاريخ قائمة المركز المالي. 

 

 -الدخل ن المخصصات بتاريخ إعداد القوائم المالية والسداد والمخصصات المجنبة في السنة الالحقة في قائمة يدرج الفرق بي

 .عمليات التكافل

   
لم تقم الشركة بخصم التزاماتها لقاء المطالبات غير المدفوعة ألنه يتوقع سداد كافة المطالبات خالل سنة واحدة من تاريخ قائمة 

 المركز المالي. 

 
 ياطي أنشطة التكافلاحت

يعود هذا االحتياطي للعقود التي تؤمن على حوادث حياة اإلنسان مثل الوفاة ... الخ على مدى فترة زمنية طويلة. ويتم إثبات 

أو خفضها بالتغير في أسعار الوحدات كما في حالة العقود المرتبطة  أقساط التأمين كمطلوبات مباشرة. يتم زيادة هذه المطلوبات

 دة وتخفض عن طريق نفقات حامل وثيقة التأمين أو إعادة قيمة وثيقة التكافل.بالوح
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 )تتمة( التكافل أنشطةاحتياطي 

 من قبل خبير اكتواري مستقل.تقويم اكتوارية  التكافل وفق أسس أنشطةيتم احتساب احتياطي 

 

 التكافل. دلة كبند مستقل وتدرج ضمن احتياطيات أنشطةتظهر أرباح/خسائر القيمة العا
 

 اختبار كفاية المطلوبات
يتم, بتاريخ إعداد القوائم المالية, إجراء اختبارات للتأكد من مدى كفاية مطلوبات عقود التكافل, بعد خصم تكاليف االكتتاب  

 قديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتعاقد عليها,المؤجلة ذات العالقة. وإلجراء هذه االختبارات, يتم استخدام أفضل الت

وذلك  عمليات التكافل -الدخل قائمة ومصاريف إدارة ومعالجة المطالبات. يحمل أي نقص في القيمة الدفترية مباشرةً على 

مة عن اختبارات كفاية بشطب تكاليف االكتتاب المؤجلة ذات العالقة مباشرةً, وبعد ذلك يتم تكوين مخصص للخسائر الناج

 المطلوبات.

   

  إعادة التكافل
تقوم الشركة بإسناد مخاطر التأمين المتعلقة بكافة أعمالها وذلك خالل دورة أعمالها العادية تمثل موجودات إعادة التأمين 

يتم بموجبها تعويض  عقود إعادة التكافل هي العقود التي تبرمها الشركة التياألرصدة المستحقة من شركة إعادة التأمين.ان 

إن ترتيبات إعادة التأمين ال تعفي الشركة من إلتزاماتها تجاه حملة  الشركة عن الخسائر الناجمة عن عقود التكافل الصادرة.

 عقود التأمين.

 

ن حصة يتم إثبات المزايا التي تستحقها الشركة بموجب عقود إعادة التكافل كموجودات إعادة تكافل. تتكون هذه الموجودات م 

معيدي التكافل من سداد المطالبات والذمم المدينة األخرى مثل العموالت على األرباح وحصة معيدي التكافل من المطالبات 

تحت التسوية التي تعتمد على المطالبات المتوقعة والمزايا الناتجة بموجب عقود إعادة التكافل ذات العالقة. يتم إثبات المبالغ 

أو المستحقة إلى شركات إعادة التكافل بصورة مماثلة للمبالغ المتعلقة بعقود التكافل المعنية وطبقاً لشروط  القابلة لالسترداد من

 المطلوبات أرصدة إعادة التكافل المستحقة لشركات التكافل. تمثل وأحكام كل عقد من عقود إعادة التكافل.

   
افل بطريقة تتفق مع المبالغ المتعلقة بعقود التكافل األساسية ووفقاً إعادة التك اتتُقيّد المبالغ المستردة من أو المطلوبة لشرك

 لشروط كل عقد إعادة تكافل.

   
وبتاريخ إعداد القوائم المالية, تقوم الشركة بإجراء مراجعة للتأكد من وجود دليل على وقوع انخفاض في موجودات إعادة 

جراء تقدير رسمي للمبلغ القابل لالسترداد. وفي حالة زيادة القيمة التكافل. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل, تقوم الشركة بإ

الدفترية لموجودات إعادة التكافل عن القيمة القابلة لالسترداد, يتم اعتبار األصل منخفض القيمة, ويخفض إلى القيمة القابلة 

  .عمليات التكافل -الدخل  قائمة لالسترداد له. يتم إثبات االنخفاض في القيمة في

   
 المقاصة

تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية, ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق نظامي ملزم 

لدى الشركة النية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي, أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات  وعندما يكون

إال  عمليات المساهمين -الدخل  قائمةأو  عمليات التكافل -الدخل اإليرادات والمصاريف في قائمة في آن واحد. ال يتم مقاصة 

إذا كان ذلك مطلوباً أو مسموحاً به من قبل المعايير المحاسبية وتفسيراتها أو تم اإلفصاح عنها بصورة خاصة في السياسات 

 المحاسبية للشركة.
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  تكاليف االكتتاب المؤجلة

يتم تأجيل التكاليف المباشرة وغير المباشرة المتكبدة خالل الفترة المالية عند إصدار أو إعادة تجديد عقود التكافل بالقدر الذي 

كمصروف عند  تكون فيه هذه التكاليف قابلة لالسترداد من االشتراكات المستقبلية. يتم إثبات كافة تكاليف االكتتاب األخرى

 .تكبدها

 

بطريقة القسط الثابت على مدى فترة االشتراكات المستقبلية المتوقعة. يقيد   ت األولي لهابعد اإلثبا يتم إطفاء هذه التكاليف

 .عمليات التكافل -الدخل اإلطفاء في قائمة 

 

منافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها ذلك يتم احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المقدر أو الطريقة المتوقعة الستنفاذ ال

 األصل وذلك بتعديل فترة اإلطفاء, ويتم اعتبار ذلك كتغير في التقديرات المحاسبية.

 

يتم إجراء مراجعة للتأكد من وقوع انخفاض في القيمة, وذلك بتاريخ إعداد كل قوائم مالية أو أكثر, وذلك عند وجود دليل على 

وفي حالة عدم تحقق االفتراضيات المتعلقة بالربحية المستقبلية لوثائق التكافل هذه, فإنه يمكن اإلسراع  وقوع هذا االنخفاض.

. كما تؤخذ تكاليف عمليات التكافل -الدخل ب إضافي من المخصص في قائمة في إطفاء هذه التكاليف ويتطلب ذلك إجراء شط

 ى كفاية المطلوبات في كل فترة يتم فيها إعداد القوائم المالية.االكتتاب المؤجلة بعين االعتبار عند إجراء اختبار مد

  االستثمارات

 "استثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق". و تصنف استثمارات الشركة كـ "استثمارات متاحة للبيع"

 

 من أجله االستثمارات. أو أوجدت يعتمد هذا التصنيف على الغرض التي اشتريت

 

 لمتاحة للبيع المقتناة لتغطية المطلوبات المرتبطة بوحدات.الموجودات المالية ا

الموجودات المالية المتاحة للبيع هي عبارة عن موجودات مالية غير مشتقة يتم تصنيفها كـ "متاحة للبيع", طبقاً لمعيار 

ت لي لها, تقاس االستثمارا. تقيد هذه االستثمارات, في األصل, بالقيمة العادلة. وبعد القياس األو16المحاسبة الدولي رقم 

 . المتاحة للبيع بالقيمة العادلة

 

تمثل الموجودات المالية المقتناة لتغطية المطلوبات المرتبطة بوحدات الموجودات المتعلقة بعقود معينة تقع مخاطر االستثمار 

حدات في صناديق استثمارية, فيها بشكل رئيسي على حاملي وثائق التكافل. تمثل هذه الموجودات المالية استثمارات في و

تظهر أرباح/خسائر القيمة العادلة كبند مستقل وتدرج ضمن احتياطيات وتعتبر أوراق مالية قابلة للتداول الفوري في السوق. 

 .التكافل أنشطة

 

  الموجودات المالية المقتناة حتى تاريخ االستحقاق

ة أو الممكن تحديدها وذات تواريخ استحقاق محددة كـ "استثمارات تصنف الموجودات المالية غير المشتقة ذات الدفعات الثابت

مقتناه حتى تاريخ االستحقاق" وذلك عندما تكون لدى الشركة النية اإليجابية والمقدرة على االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق. 

المدفوع عند شراء االستثمار. كما يتم إدراج  يتم, في األصل, إثبات هذه االستثمارات بالتكلفة والتي تمثل القيمة العادلة للمبلغ

 المقتناةكافة تكاليف المعامالت المتعلقة مباشرةً بالشراء في تكلفة االستثمار. وبعد اإلثبات األولي لها, يتم قياس االستثمارات 

قائمة عمليات المساهمين  حتى تاريخ االستحقاق بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة العائد الفعلي. تدرج األرباح والخسائر في

 . قيمتها, وخالل عملية اإلطفاء انخفاضوذلك عند التوقف عن إثبات االستثمارات أو 

   

 التوقف عن إثبات األدوات المالية
السيطرة على الحقوق  تحويل المخاطر والمنافع من البائع إلى المشتري أو عند انتقاليتم التوقف عن إثبات أي أداة مالية عند  

 . من البائع إلى المشتريقدية التعا

 

   ()المحاسبي تاريخ التداول 
يتم إثبات أو التوقف عن كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول )أي التاريخ الذي  

ع الموجودات المالية هي العمليات التي تلتزم به الشركة بشراء أو بيع الموجودات(. العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبي

 تتطلب أن يتم سداد تلك الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق. 
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 العادلة القيمة
عها لتمويل التزام في معاملة نظامية بين المشاركين في هي القيمة التي سوف يتم استالمها من بيع أصل أو دفالقيمة العادلة 

السوق الرئيسي في تاريخ القياس بحضور أو غياب السوق األكثر فائدة التي يمكن للشركة الوصول إليه في ذلك التاريخ. 

 .ونتيجة لذلك, قد تنتج فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة

 

 المالية وعدم إمكانية تحصيلها وداتالموجاالنخفاض في قيمة 
يتم, بتاريخ إعداد كل قوائم مالية, إجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة أي أصل مالي محدد أو 

راج مجموعة من الموجودات المالية )بما في ذلك اشتراكات إعادة التكافل المستحقة(. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل, يتم إد

, باستثناء عمليات المساهمين - الشامل الدخلأو قائمة  عمليات المساهمين -الدخل خسارة االنخفاض في القيمة في قائمة 

الموجودات المالية المتاحة للبيع والمقتناة لتغطية المطلوبات المرتبطة بوحدات حيث تحمل كافة المخاطر على حاملي وثائق 

 يمة على النحو التالي:التكافل. يحدد االنخفاض في الق

  ًبالنسبة للموجودات المالية المثبتة بالقيمة العادلة, يمثل االنخفاض في القيمة الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة, ناقصا

 .عمليات المساهمين - الشامل الدخلأو قائمة  التكافلعمليات  -الدخل خسارة االنخفاض المثبتة سابقاً في قائمة 

 ودات المالية المثبتة بالتكلفة, يمثل االنخفاض في القيمة الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات بالنسبة للموج

 النقدية المستقبلية المخصومة على أساس معدل العائد السائد في السوق حالياً.

   
سترعي تبيانات ندما تكون هناك عموضوعي على انخفاض قيمة موجودات مالية أو مجموعة من الموجودات الدليل يشتمل ال

 :انتباه الشركة حول األحداث التالية
   

 صعوبة مالية كبيرة من الُمصدر أو المدين؛ 

 واإلخالل بالعقد, مثل التخلف عن أو عدم االنتظام في الدفعات؛ 

 أن يصبح المحتمل أن الُمصدر أو المدين سيدخل حالة االفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى؛ 

 ق نشطة لهذا األصل المالي بسبب صعوبات مالية, أواختفاء سو 

  بيانات يمكن مالحظتها تشير إلى أن هناك انخفاض ملموس في التدفق النقدي المتوقع مستقبال من مجموعة من موجودات

مالية منذ االعتراف المبدئي بتلك الموجودات, على الرغم من عدم تحديد االنخفاض مع موجودات مالية فردية في 

 :ركة, بما في ذلكالش

 التغيرات السلبية في حالة الدفع للجهات المصدرة أو المدينين في الشركة, أو -

 .الموجودات الظروف االقتصادية الوطنية أو المحلية في بلد الجهات المصدرة التي ترتبط مع التخلف عن سداد -

 

 الموجودات غير الملموسة 
, عند اإلثبات األولي لها, بالتكلفة, وبعد ذلك تقيد بالتكلفة ناقصاً مستقلةورة يتم قياس الموجودات غير الملموسة المشتراة بص

 اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة.

 

 انخفاضتطفأ الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد على مدى العمر اإلنتاجي لها, ويتم مراجعتها للتأكد من وجود 

 في قيمتها.  انخفاضليل يشير إلى وقوع في قيمتها وذلك عند وجود د

 
 يتم احتساب اإلطفاء بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي لألصل وكما يلي: 

  سنوات  5 -برنامج الحاسب اآللي 

 
الية. يتم مراجعة فترة وطريقة إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد مره واحدة على األقل في نهاية كل سنة م

يتم احتساب التغيرات في األعمار اإلنتاجية المتوقعة أو طريقة استنفاذ المنافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها األصل 

وذلك بتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء حسبما هو مالئم, ويتم اعتبارها كـ "تغيرات في التقديرات المحاسبية. يتم إثبات 

كمصروف وذلك تماشياً  عمليات المساهمين -الدخل الملموسة التي لها عمر محدد في قائمة  مصاريف إطفاء الموجودات غير

 مع وظيفة األصل غير الملموس. 
 

يتم قياس األرباح أو الخسائر الناتجة عن التوقف عن إثبات الموجودات غير الملموسة كفرق بين صافي المتحصالت من 

 عند التوقف عن إثبات األصل.  عمليات المساهمين -الدخل إثباتها في قائمة االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل, ويتم 
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 السيارات
تسجل السيارات, في األصل, بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة. تستهلك التكلفة, ناقصاً القيمة التقديرية 

 سنوات. 3سيارات بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها وهو المتبقية, لل

 

يتم قياس األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد سيارة كفرق بين صافي المتحصالت من االستبعاد والقيمة الدفترية للسيارة, 

 عند االستبعاد.  عمليات المساهمين -الدخل ويتم إثباتها في قائمة 

 

تشير إلى أن القيمة  والتي تم مراجعة القيمة الدفترية للسيارات النخفاض القيمة عند وجود أحداث أو تغيرات في الظروفي

الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. إذا وجد مثل هذا الدليل وعندما تكون القيمة الدفترية أعلى من القيمة التقديرية الممكن 

 دات إلى القيمة الممكن استردادها.استردادها يتم تخفيض الموجو

 

 المستحقة التكافل اشتراكات
يتم إثبات الذمم المدينة الخاصة بعمليات التكافل عند استحقاقها, ويتم قياسها, عند اإلثبات األولي لها, بالقيمة العادلة للمبلغ 

ل العائد الفعلي بعد خصم مخصص االنخفاض في ويتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام معدالمستلم أو المستحق القبض. 

يتم مراجعة القيمة الدفترية للذمم المدينة الخاصة بعمليات التكافل للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير القيمة. 

 -الدخل قائمة األحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية استرداد قيمتها الدفترية, وتدرج خسارة االنخفاض في 

. يتم التوقف عن إثبات الذمم المدينة الخاصة بعمليات التكافل عند الوفاء بمعايير التوقف عن إثبات الموجودات عمليات التكافل

  المالية.

   

 الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع 
ت المستلمة, سواءاً قدمت أم لم تقدم بها يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها في المستقبل عن البضاعة أو الخدما

   فواتير من قبل الموردين.
 

 المخصصات 
ن تكاليف سداد هذه لى الشركة ناتج عن أحداث سابقة وإ)قانوني أو متوقع( ع التزاميتم إثبات المخصصات عند وجود 

 .شغيل المستقبليةال يتم اثبات مخصصات خسائر الت .محتملة ويمكن تقديرها بشكل موثوق به االلتزامات

 

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين من قبل الشركة. يتم احتساب مبلغ االلتزام على أساس القيمة الحالية للمكافأة مخصص يتم قيد 

تساب المبالغ المسددة عند المكتسبة التي تحق للموظف فيما لو ترك الموظف عمله كما في تاريخ قائمة المركز المالي. يتم اح

نهاية الخدمة على أساس رواتب وبدالت الموظفين األخيرة وعدد سنوات خدماتهم المتراكمة, كما هو موضح في أنظمة 

 .عمليات التكافل –المملكة العربية السعودية. ويحمل مخصص الفترة على قائمة الدخل 
 

 إثبات اإليرادات
بشكل نسبي على مدى فترات وثائق التأمين التي تخصها. تمثل  عمليات التكافل -لدخل اترحل اشتراكات التكافل إلى قائمة 

اشتراكات التكافل غير المكتسبة الحصة في االشتراكات المكتتبة المتعلقة بالفترة السارية المفعول من التغطية التأمينية بتاريخ 

وذلك  عمليات التكافل -الدخل فل غير المكتسبة في قائمة إعداد القوائم المالية. يدرج التغير في مخصصات اشتراكات التكا

 إلثبات اإليرادات على مدى فترة المخاطر. 

 

عمليات التكافل على مدى فترة عقود  –في حالة الوثائق المرتبطة بوحدة, يتم إثبات نفقات حامل وثيقة التأمين على قائمة الدخل 

 التكافل.

   
ت المكتسبة ودخل األتعاب والعموالت ناقصاً المطالبات المدفوعة ومصاريف التأمين يمثل فائض عمليات التأمين االشتراكا

األخرى والمطالبات المتوقعة المستحقة الدفع للسنة, ناقصاً مبالغ إعادة التكافل ومخصص الخسائر المستقبلية المتوقعة بشأن 

 وثائق التأمين السارية المفعول. 

 

 ة عن عقود إعادة التكافل بطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقود إعادة التكافل. تأجيل وإطفاء العموالت المدينيتم 

 

يتم احتساب االنخفاض  يتم إثبات إيرادات االستثمار من االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق على أساس العائد الفعلي.

 لصندوق ويتم احتسابها على أساس االستحقاق.في االستثمارات المرتبطة بوحدة وفقاً لشروط االتفاقية مع مدير ا
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 الزكاة وضريبة الدخل    
ل وفقاً لألسس المحددة في األنظمة تحسب الزكاة على حصة المساهمين السعوديين من وعاء الزكاة أو صافي الدخل المعدّ  

 ل للسنة.اهمين األجانب في صافي الدخل المعدّ الزكوية. تحسب ضريبة الدخل على حصة المس

 

يتم ألنها تعتبر التزامات على المساهمين وبالتالي  عمليات المساهمين -الدخل ال يتم تحميل الزكاة وضريبة الدخل على قائمة  

 قيد وتحميل الزكاة وضريبة الدخل على حقوق المساهمين.

 

 النقدية وشبه النقدية 
نقدية من األرصدة لدى البنوك وودائع المرابحة وفترة استحقاقها األصلية ثالثة شهور أو أقل من تاريخ تتكون النقدية وشبه ال

 االقتناء األصلي.

   

 العمالت األجنبية 
تحول, في األصل, المعامالت المسجلة بالعمالت األجنبية إلى العملة الرئيسية بأسعار التحويل السائدة حين إجراء المعامالت. 

يل أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية إلى العملة الرئيسية بأسعار التحويل السائدة ويعاد تحو

بتاريخ قائمة المركز المالي. تحول البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية والمسجلة بالعملة األجنبية بأسعار 

لة األولية وال يتم تعديلها الحقاً. تحول البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة والمسجلة التحويل السائدة بتاريخ المعام

عمليات  -الدخل بالعملة األجنبية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ تحديد القيمة العادلة. تدرج كافة فروقات التحويل في قائمة 

لبنود التي تدرج فيها األرباح أو الخسائر مباشرةً ضمن حقوق المساهمين حيث يتم إدراج باستثناء الحاالت التي تتعلق با التكافل

 الربح أو الخسارة بالصافي ضمن بند فروقات تحويل العمالت ضمن حقوق المساهمين.

 

ناجمة عن تحويل وحيث أن معامالت الشركة بالعمالت األجنبية تتم بشكل أساسي بالدوالر األمريكي, فإن األرباح أو الخسائر ال

 العمالت األجنبية غير هامة, وبالتالي لم يتم اإلفصاح عنها بصورة منفصلة.

 

 االحتياطي النظامي 
من صافي دخل السنة لتكوين االحتياطي النظامي حتى يبلغ مجموع  ٪10وفقاً للنظام األساسي, يجب على الشركة أن تحول 

 هذا االحتياطي رأس المال المصدر. 

 

 القطاعية المعلومات 
تشتمل على إيرادات و يعتبر القطاع التشغيلي عنصر من عناصر الشركة الذي ينتج عنه إيرادات وتتكبد عليه مصاريف

قبل صانع  ومصاريف المعامالت التي تتم مع القطاعات األخرى بالشركة والتي يتم مراجعة نتائجها التشغيلية بانتظام من

القرارات بشأن الموارد المخصصة لكل قطاع ولتقويم أدائها والتي تتوفر المعلومات  تخاذاجل ألالقرارات التشغيلية الرئيسية 

مبلغ  المالية بشأنها. وألغراض إدارية, تتكون الشركة من وحدات عمل حسب منتجاتها وخدماتها, ولديها ثالثة قطاعات تشغيلية

 كما يلي: عنها

 

اجات العمالء األفراد عبر توفير الحماية المالية ألفراد العائلة في حالة منتجات التكافل العائلي لألفراد والتي تفي باحتي (3)

موت أو عجز حامل الوثيقة, باإلضافة إلى تعليم األبناء ومدخرات التقاعد والحماية للعائلة والمنتجات المماثلة لذلك. 

 تفي هذه المنتجات باحتياجات العديد من قطاعات السوق السعودي. 

   
العائلي للمجموعات والتي تؤمن التغطية للموظفين وعوائلهم في حالة الوفاة والعجز الكلي الدائم. منتجات التكافل  (1)

وبتقديمها كرزمة حلول تكافل للمجموعات, فأنها تفي بمتطلبات مجموعات ذات أحجام وطبيعة مختلفة وتعتبر مثالية 

 للشركات أو المؤسسات. 

   
لتغطية على الممتلكات والشحن البحري بشأن األحداث غير المتوقعة. توفر منتجات التكافل العام للشركات حيث تؤمن ا (1)

برامج التكامل العام الفردي الحماية لألفراد والعائالت ضد األحداث السيئة فيما يتعلق بالممتلكات المنزلية واألحداث 

 أثناء السفر والحوادث الشخصية لحامل الوثيقة. 
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 )تتمة( المعلومات القطاعية
 

أداء القطاع على أساس ربح أو خسارة القطاع والتي يتم قياسها, في بعض النواحي, بصورة مختلفة عن الربح أو  تقييميتم 

لقطاعات الخسارة في القوائم المالية. يتم إدارة التمويل والزكاة وضريبة الدخل على أساس الشركة ككل وال يتم توزيعها على ا

 التشغيلية الفردية. 
   

لم تحدث أية معامالت بين القطاعات خالل الفترة. 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 

 ألعمال والتي يتم حذفها على مستوى القوائم المالية للشركة.قطاعات ا
   

عن القطاعات التشغيلية بطريقة تتفق مع التقارير الداخلية المقدمة لرئيس عمليات صنع القرار. وقد تم تحديد  عمل تقاريريتم 

الذي يتخذ ووهوالرئيس التنفيذي  المسؤول عن توزيع الموارد وتقييم األداء للقطاعات العاملة,ورئيس عمليات صنع القرار, 

 القرارات االستراتيجية.
   

ال تشتمل القطاعات التشغيلية على عمليات المساهمين في الشركة. ويعتبر الدخل المكتسب من االستثمار من االستثمارات 

يف غير المباشرة إلى هذا وودائع المرابحة النشاط الوحيد المّدر لإليرادات. يتم توزيع المصاريف التشغيلية المباشرة والمصار

 القطاع على أساس مالئم. ويتم توزيع العجز أو الفائض من عمليات تكافل لهذا القطاع على أساس مالئم.
   

 جميعها في "تكافل العائلي" يتم عرضهاقطاع مجموعة التكافل العائلي مالية فان قطاع التكافل الفردي وغراض التقارير الأل
   

 في المملكة العربية السعودية, وبالتالي يتم توفير التقارير من قبل قطاعات األعمال فقط. كل كاملبشتقوم الشركة بأنشطتها 

   

 ربحية السهم

أسهمها العادية. يتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة عن وتقدم الشركة بيانات العائد األساسي والمخفض للسهم الواحد 

. السنة خالل القائمة العادية األسهم لعدد  المرجح المتوسط سهم العادية للشركة علىالربح أو الخسارة المنسوبة إلى حاملي األ

 العادية األسهم حاملي إلى المنسوبة الخسارة أو الربح صافي تعديل طريق عن الواحد السهم على العائد المخفض تحديد يتم

 .محتمل لألسهم العاديةبتأثير التخفيض الالمرجح لعدد األسهم العادية القائمة  والمتوسط

   

 واالستحقاقات إعادة قيمة وثائق التكافل

من قبل حامليها. يتم تسجيل إعادة الفردي العائلي لوثائق التكافل  الجزئي أو الكلي اإلنهاء إلىإعادة قيمة وثائق التكافل تشير  إن

 .اإلخطارفي الفترة التي تم فيها  ليات التكافلعم -الدخل تحمل على قائمة و الواردة اإلخطاراتقيمة وثائق التكافل على أساس 

 وترجع استحقاقات المبلغ المقدم للمؤمن لنهاية فترة االستحقاق لعقد التكافل الفردي العائلي. 
 

 يتم احتساب إعادة قيمة وثائق التكافل واالستحقاقات استناداً إلى الشروط الخاصة بعقود التكافل.

 

   حاسبية الهامةالتقديرات واالفتراضات الم - 6
  

يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة إجراء التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصاريف  

ن عدم التأكد من هذه إوالموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة بتاريخ إعداد القوائم المالية. 

 يؤدي إلى إجراء تعديل جوهري في المستقبل على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات.التقديرات يمكن أن 
 

فيما يلي االفتراضات األساسية المتعلقة بالمصادر األساسية المستقبلية واألخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ إعداد القوائم 

القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات في المستقبل المنظور طبقاً  المالية والتي يمكن أن تؤدي إلى إجراء تعديل جوهري في

 لما هو مبين أدناه.

   

 االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التكافل العام 
قديرات المحاسبية التي تقوم يعتبر تقدير االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التكافل العام من أهم الت 

بها الشركة. هناك العديد من مصادر عدم التأكد التي يجب أخذها بعين االعتبار عند تقدير االلتزامات التي يتعين على الشركة 

ها دفعها بموجب هذه المطالبات. يعتبر مخصص المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها تقديراً للمطالبات التي يتوقع اإلبالغ عن

بعد تاريخ إعداد القوائم المالية بشأن الحادث المؤمن عليه الذي وقع قبل تاريخ إعداد القوائم المالية. أن الطرق الفنية المتبعة من 

قبل اإلدارة في تقدير تكلفة المطالبات المبلغ عنها وكذلك المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها تتمثل في إتباع نفس طرق سداد 

 السابقة عند التنبؤ بطرق سداد المطالبات المستقبلية.المطالبات 
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تقدر المطالبات التي تتطلب قراراً من المحكمة أو عن طريق التحكيم على أساس كل حالة على حده. تقوم شركات تسويات 

تلكات. تقوم اإلدارة بمراجعة المخصصات المتعلقة بالمطالبات المتكبدة, مخاطر مستقلة بتقدير المطالبات المتعلقة بالمم

 والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها, كل ثالثة أشهر. 
 

 االلتزامات النهائية الناجمة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التكافل لألفراد والمجموعات
جموعات على أساس االفتراضات الحالية أو االفتراضات التي يتم تحديدها تحدد االلتزامات بموجب عقود التكافل لألفراد والم 

  عند بدء العقد وبالتالي إظهار أفضل التقديرات عند زيادة هامش المخاطر وأي تغير عكسي.
 
تتعلق االفتراضات الرئيسية بالوفيات والحاالت المرضية, وطول العمر, وعوائد االستثمارات, والمصاريف, ومعدالت  

إلنهاءات واإللغاءات, ومعدل الخصم. تستخدم الشركة اإلحصائيات المحلية المتعلقة بالوفيات والحاالت المرضية بشأن ا

الصناعة والتي تعكس الخبرات السابقة والتي يتم تعديلها, عند اللزوم, إلظهار المخاطر الفريدة الخاصة بالشركة, وخصائص 

ار المطالبات الخاصة بالشركة. بالنسبة للعقود التي تغطي المخاطر المتعلقة بطول المنتج, واألسواق المستهدفة, وحالة تكر

العمر, يجنب مخصص لقاء التغير في حاالت التحسن بشأن الوفيات المستقبلية المتوقعة, لكن األوبئة والتغيرات الهائلة في 

 الوفاة المستقبلية المتوقعة. مستوى الحياة يمكن أن تسفر عن تغيرات هامة في المخاطر المتعلقة بحاالت 
 

نهاءات واإللغاءات على خصائص المنتج, وفترة وثيقة التأمين وعوامل خارجية مثل اتجاهات البيع. تستخدم التعتمد معدالت ا

 الخبرة الخاصة بالشركة في تحديد هذه االفتراضات. 
 

 ت بصورة مستقلة, وتعتمد من خبير اكتواري خارجي.يتم مراجعة االلتزامات بموجب عقود التكافل العام ولألفراد والمجموعا
 

 في الذمم المدينة االنخفاضخسائر 
تقوم الشركة بمراجعة الذمم المدينة التي تعتبر هامة بمفردها, وكذلك الذمم المدينة المدرجة ضمن مجموعة من الموجودات 

الذمم المدينة التي يتم مراجعتها بصورة  إنقيمتها.  في انخفاضالمالية التي لها خصائص ائتمان مماثلة وذلك للتأكد من وجود 

ال يتم إدراجها عند  االنخفاضفي قيمتها والتي يتم بشأنها إثبات أو يستمر في إثبات خسارة  انخفاضفردية للتأكد من وجود 

راء األحكام في القيمة هذه إج االنخفاضفي قيمتها. تتطلب مراجعة  انخفاضمراجعتها بصورة جماعية للتأكد من وجود 

والتقديرات. وإلجراء ذلك, تقوم الشركة بتقويم خصائص االئتمان التي تأخذ بعين االعتبار حاالت اإلخفاق السابقة والتي تعتبر 

 مؤشراً على القدرة على سداد كافة المبالغ المستحقة طبقاً للشروط التعاقدية.
 

 تكاليف االكتتاب المؤجلة
 -الدخل تعلقة باالكتتاب في أو تجديد وثائق التأمين كتكاليف اكتتاب مؤجلة, وتطفأ في قائمة تقيد بعض تكاليف االكتتاب الم 

على مدى فترة التغطية التأمينية ذات العالقة. وفي حالة عدم تحقق االفتراضات المتعلقة بالربحية المستقبلية  عمليات التكافل

 -الدخل لتكاليف, ويمكن أن يتطلب ذلك إجراء شطب إضافي في قائمة لوثائق التكافل هذه, فأنه يمكن اإلسراع في إطفاء هذه ا

 .عمليات التكافل
 

 االستثمارات  - 8
تتكون االستثمارات من استثمارات متاحة للبيع واستثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق. وفيما يلي تحليالً بهذه  ( أ

 االستثمارات:
 

 
3131 

 بآالف الرياالت السعودية

كافلعمليات الت   المساهمون 

   متداولة -االستثمارات المتاحة للبيع  

-    688.514     استثمار في صناديق األمانة االستثمارية      
 ───── ───── 
           االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق 

 154000 -          متداولة –( 1صكوك الشركة السعودية للكهرباء )اإلصدار    

 54000 -          غير متداولة –صكوك البنك السعودي الهولندي 

 104000 -          غير متداولة –صكوك بنك الجزيرة 

 504000 -          غير متداولة –صكوك الهيئة العامة للطيران المدني 

 504000 -          متداولة  – (3)اإلصدار  صكوك شركة التصنيع الوطنية

 304000 -          متداولة  –( 3)اإلصدار كة العليان العقارية صكوك شر   

 364531 -          غير متداولة  – (1)اإلصدار صكوك شركة بن الدن المحدودة    

 354000 -          متداولة  – (1)اإلصدار صكوك البنك السعودي الهولندي    

 314000 -          شركة الكهرباء ومرافق المياه للجبيل وينبع   

   غير متداولة – الصكوك )مرافق(   
 ───── ───── 

          - 1094531 
 ───── ───── 

 1094531 688.514     مجموع االستثمارات
 ═════ ═════ 
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1031 

 بآالف الرياالت السعودية

 المساهمون عمليات التكافل 

   متداولة -ة للبيع االستثمارات المتاح 

 -              506,931         استثمار في صناديق األمانة االستثمارية 
 ───── ───── 
   االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق 

 15,000 -   متداولة –( 1صكوك الشركة السعودية للكهرباء )اإلصدار 

 5,000 -   غير متداولة –صكوك البنك السعودي الهولندي 

 10,000 -   غير متداولة –صكوك بنك الجزيرة 

 50,000 -   غير متداولة –صكوك الهيئة العامة للطيران المدني 

 50,000 -   متداولة غير  –( 3)اإلصدار  صكوك شركة التصنيع الوطنية 

 30,000 -   متداولة غير  – (3)اإلصدار  صكوك شركة العليان العقارية 

 36,531 -   غير متداولة  – (1)اإلصدار ة بن الدن المحدودة صكوك شرك

 35,000 -                   متداولة  –( 1اإلصدار صكوك البنك السعودي الهولندي )
 ───── ───── 
 - 363,531 
 ───── ───── 

 363,531  506,931         مجموع االستثمارات
 ═════ ═════ 

 
تاحة للبيع في عمليات التكافل استثمارات في وحدات صناديق مشتركة يديرها البنك السعودي تمثل االستثمارات الم

 المحدود, كونه طرف ذي عالقة بالشركة. –المملكة العربية السعودية  –الهولندي 
 

من  مع )خيار البيع( المتاح للشركة للتخلص 1010مايو  10( في 1تستحق صكوك الشركة السعودية للكهرباء )اصدار 
في  المذكورة سوف تُمارس. وفقا للقرارات و استراتيجية االستثمار للشركة فان الخيارات 1037مايو  30الصك في 

 .خيارلى تاريخ كل إعليه, سيتم تصنيفها كمحتفظ به حتى تاريخ االستحقاق  بناءً مواعيدها. و
 

, (3) ك الهئية العامة للطيران المدني, صكو(3) (, صكوك بنك الجزيرة3تستحق صكوك البنك السعودي الهولندي )
صكوك شركة التصنيع الوطنية, صكوك شركة العليان العقارية, صكوك مجموعة بن الدن المحدودة و صكوك البنك 

 15, 1036مايو  13, 1011يناير  32,  1013مارس  12,  1036ديسمبر  16في مرافق ( 1السعودي الهولندي )
 على التوالي., 1032مايو  17و   1036نوفمبر  19و  1031يوليو  13, 1037يونيو 

 
ديسمبر  13مليون لاير سعودي كما في   107415بلغت القيمة العادلة لالستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق  ( ب

 مليون لاير سعودي(. 369430: 1031ديسمبر  13) 1031
 

 الجودة االئتمانية لالستثمارات ج(

 

3131 
بآالف الرياالت 

 ديةالسعو

1031 
بآالف الرياالت 

 السعودية

 5734931 831.514 استثمارات مصنفة

 3164531 363.831 استثمارات غير مصنفة
 ────── ────── 

 7034319 .443.13 المجموع
 ══════ ══════ 

 
ية لمنهج وفقا ”-A“ إلى ”+A“تتضمن االستثمارات المصنفة استثمارات تعادل مخاطر االئتمان الخاصة بها الدرجات 

ئة العامة للطيران يالهتتضمن االستثمارات غير المصنفة صكوكاً صادرة من قبل  "ستاندرد آند بورز" و"موديز".
 1-, صكوك مجموعة بن الدن المحدودة3 - , صكوك شركة العليان العقارية3 - شركة التصنيع الوطنية, 3 - المدني

 ومرافق.
   

 يع المحتفظ بها لتغطية المطلوبات المرتبطة بوحدات خالل السنة كاآلتي:كانت حركة االستثمارات المتاحة للب د(
 

 

3131 
بآالف الرياالت 

 السعودية

1031 
بآالف الرياالت 

 السعودية
   

 531,939 431..81 الرصيد االفتتاحي

 51,533 6.311. مشتراة خالل السنة

 (337,036) (3.4.111) مباعة خالل السنة
 ────── ────── 
 611.831 372,333 

 13,371 65.354 صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات
 ────── ────── 

 506,931 688.514 الرصيد الختامي
 ══════ ══════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 3131ديسمبر  13

   

- 3. -  

 )تتمة(االستثمارات  - 8

يخ إعداد تستخدم الشركة طرق التسلسل الهرمي عند احتساب وعرض القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع في تار

 نهاية الفترة المالية:

 المستوى األول:

إن قياسات القيمة العادلة هي تلك المشتقة من األسعار المتداولة )بدون تعديل( في أسواق نشطة للموجودات والمطلوبات 

 المماثلة القابلة للمالحظة.

 :الثانيالمستوى 

( القابلة للمالحظة 3المتداولة المدرجة ضمن المستوى ) إن قياسات القيمة العادلة هي تلك المشتقة من مالحظات األسعار

 بالنسبة للموجودات أو المطلوبات إما مباشرة )أي األسعار( أو غير مباشرة )أي مشتقة من األسعار(.

 :الثالثالمستوى 

إلى بيانات  إن قياسات القيمة العادلة هي تلك المشتقة من طرق تقييم شمل مدخالت األصل أو االلتزام والتي ال تستند

 السوق المالية القابلة للمالحظة )مدخالت غير قابلة للمالحظة(.

 تُصنف استثمارات الشركة المتاحة للبيع ضمن المستوى الثاني من التسلسل الهرمي.

 

  كانت حركة االستثمارات المتاحة للبيع للمساهمين كاآلتي:  هـ (
 

     3131 

بآالف الرياالت     
 السعودية

    1031 

بآالف الرياالت     
 السعودية

   
-     الرصيد االفتتاحي   504309 

-     خالل السنة المستبعدة  (504309) 
 ────── ────── 

-     الرصيد الختامي         - 
 ══════ ══════ 

 

   

 اشتراكات التكافل المستحقة9 صافي  - 4

  

    3131 

بآالف الرياالت     
 السعودية

    1031 

بآالف الرياالت     
 السعودية

    
 6,205 1.645  مبالغ مستحقة من حاملي وثائق التكافل

 37,551 63..8  مبالغ مستحقة من أحد المساهمين
  ────── ───── 
  ..61. 17,152 

(3.113)  مخصص االنخفاض في القيمة  (1,310) 
  ────── ────── 

  5.615 13,612 
  ══════ ═════ 

 

 ركة مخصص االنخفاض كاآلتي:حكانت  ( أ

  

    3131 

بآالف الرياالت     
 السعودية

    1031 

بآالف الرياالت     
 السعودية

    
3.631   في بداية السنة  34116 

(.3.63)  )عكس(/محّمل خالل السنة  34363 
  ────── ───── 

3.113   في نهاية السنة  14310 
  ══════ ═════ 
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 ديسمبر: 13كما في  و التي لم تنخفض قيمتها فيما يلي تحليالً بأعمار صافي أرصدة اشتراكات التكافل المستحقة

 ولم تنخفض قيمتهامتأخرة السداد   

 
 اإلجمالي

غير متأخرة السداد 

يوم 351-3.من  ولم تنخفض قيمتها يوم 148-353من   يوم 148أكثر من    

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية
      

 311 81 16. 1.383 5.615 3131ديسمبر  13
      

 122 1,096 1,363 36,160 13,612 1031ديسمبر  13

 
. يتم تسجيل تعديل ةرة السداد ولم تنخفض قيمتها" وذلك على أساس كل حالة على حدتقوم الشركة بتصنيف األرصدة كـ "متأخ

 إن. تتمثل سياسة الشركة في عدم الحصول على ضمانات مقابل الذمم المدينة. عمليات التكافل -الدخل االنخفاض في قائمة 

 ك السعودي البريطاني )مساهم بالشركة(بشكل أساسي من البنهي  غير متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها مستحقة األرصدة

 صادر من وكاالت تصنيف خارجية. ”+A“الذي يحمل درجة تصنيف ائتمان و

   

  المصاريف المدفوعة مقدماً والمدينون اآلخرون - 1
 

 

 إيضاح
    3131 

 بآالف الرياالت السعودية    

 المساهمون عمليات التكافل  
    

)ب(  عالقة أطراف ذويمن  مطلوب 13 331 192 

-    إيرادات استثمار مستحقة  34129 

 176 .66  مصاريف مدفوعة مقدماً وأخرى
  ────── ────── 

  88. 14311 
  ═════ ═════ 

 

 

 

 إيضاح
    1031 

 بآالف الرياالت السعودية    

 المساهمون عمليات التكافل  
    

)ب(  عالقة أطراف ذويمن  مطلوب 13 520 192 

 34131 -  ت استثمار مستحقةإيرادا

 171 513  مصاريف مدفوعة مقدماً وأخرى
  ────── ────── 

  34303 14051 
  ═════ ═════ 

 

 النقدية وشبه النقدية  - 5
 3131 

 بآالف الرياالت السعودية

 المساهمون عمليات التكافل 

 64392 86...6 أرصدة لدى البنوك

 3014369 - ودائع مرابحة
 ────── ────── 

 6...86 3334993 
 ══════ ══════ 

 

 1031 

ةةبآالف الرياالت السعودي  

  المساهمون عمليات التكافل 

 14563 134507 أرصدة لدى البنوك

 3334912 - ودائع مرابحة
 ────── ────── 

 134507 3354111 
 ══════ ══════ 
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 النقدية وشبه النقدية )تتمة( - 5

 .(الشركةبمساهم )دى البنوك لدى البنك السعودي البريطاني تُحفظ األرصدة ل

وفقا   ”-A“إلى  ”+A“إن األرصدة لدى البنوك وودائع المرابحة مودعة لدى أطراف أخرى ذات تصنيف ائتماني جيد يعادل 

 لمنهجية تصنيف وكالة "ستاندرد آند بورز" و"موديز".

بين يوم وثالثة أشهر وذلك حسب المتطلبات النقدية المباشرة للشركة. تحمل  تودع ودائع المرابحة لفترات متفاوتة تتراوح ما 

 سنوياً(. ٪0455: 1031سنوياً )٪ 0425 عمولة بسعر متغير قدره 1031ديسمبر  13ودائع المرابحة كما في 

   

 المطالبات تحت التسوية  - .
 المطالبات المتكبدة ( أ

3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في    

لعائليالتكافل ا   المجموع التكافل العام 
بآالف الرياالت  

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
    

 31.311 3.111 31.611 المطالبات المدفوعة

(36.518) اعادة حصة مطالبات تكافل المدفوعة  (3.148)  (38.511)  

 ───── ───── ───── 
 1.111 3.118 8.438 صافي المطالبات المدفوعة

 غير المبلغومتكبدة التغيرات في المطالبات تحت التسوية 
(4.646) 54..1  واحتياطات اخرى عنها    3.833 

 تحتمطالبات ال التكافل من معيديالتغيرات في حصة 
 واحتياطات اخرى عنها وغير المبلغومتكبدة  التسوية  

 
(4..33)  

 
4.413 

 
(3.1)  

      ───── ───── ───── 

 5.843 3.511 .4.45 المتكبدةإجمالي مطالبات التكافل 
 ═════ ═════ ═════ 

 
1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في    

 المجموع التكافل العام التكافل العائلي 
بآالف الرياالت  

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
    

 19,015 2,300 37,915 المطالبات المدفوعة

 (37,316) (5,619) (33,361) تكافل المدفوعةالمطالبات معيدي التكافل من حصة 

 ───── ───── ───── 
 2,909 1,393 9,331 صافي المطالبات المدفوعة

 والمتكبدة  التغيرات في المطالبات تحت التسوية 
  واحتياطات اخرىوغير المبلغ عنها   

3,371 393 3,617 

تحت مطالبات معيدي التكافل من  في حصة التغيرات 
 (9,130) (1,531) (1,967) واحتياطات أخرى التسوية والمتكبدة ولم يبلغ عنها

 ───── ───── ───── 

 7,111 (525) 7,632 المتكبدةإجمالي مطالبات التكافل 

 ═════   ═════   ═════   
 

 مطالبات تحت التسوية ( ب
  1031 

  

 اإلجمالي
حصة معيدي 

لالتكاف  الصافي 
بآالف الرياالت   

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
     :مطالبات تكافل عائلي تحت التسوية

 .1.83 (.31.81) 36.145  تحت التسويةاحتياطيات المطالبات  -
غير مبلغ عنها  متكبدةاحتياطات  -

 احتياطات اخرى و
 

33.431 (1..63) 1.453 
     تكافل عام تحت التسوية:مطالبات 

 3.335 (31.831) 113..3  تحت التسويةاحتياطيات المطالبات  -
غير مبلغ عنها   متكبدةاحتياطات  -

 احتياطات اخرى و
 

5.436 (513) 1.1.3 
      ───── ───── ───── 

 31.331 (64.534)  46.164  إجمالي مطالبات التكافل تحت التسوية
  ═════ ═════ ═════ 



 شركة ساب للتكافل )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 3131ديسمبر  13

   

- 33 -  

 )تتمة( المطالبات تحت التسوية - .

 1031 

 

 اإلجمالي
حصة معيدي 

 الصافي التكافل
بآالف الرياالت  

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
    

    مطالبات تكافل عائلي تحت التسوية:

 1,139 (9,697) 30,121 احتياطيات المطالبات تحت التسوية -

 1,210 (3,561) 7,311 متكبدة غير مبلغ عنها و احتياطات اخرى  احتياطات -

    مطالبات تكافل عام تحت التسوية:

 3,167 (11,192) 13,995 احتياطيات المطالبات تحت التسوية -

 2,335 (3,706) 30,353 احتياطات متكبدة غير مبلغ عنها و احتياطات اخرى  -
    ───── ───── ───── 

 35,622 (39,519) 91,513 التكافل تحت التسوية إجمالي مطالبات
 ═════ ═════ ═════ 

 

 المكتسبة االشتراكاتصافي  -31
3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في    

 المجموع التكافل العام التكافل العائلي 
بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

    
 351.156 6.5..3 381.854 المكتتبة االشتراكاتاجمالي 

 36.1.5 -     36.1.5 الوثيقةرسوم حامل 

 (..81.1) (31.543) (13.311) اشتراكات مسندة لمعيدي التكافل

 831 3.618 (38.) غير المكتسبة االشتراكاتالتغيرات في اجمالي 

 .3 (1.1) 633 ة غير المكتسب معيدي التأمين من االشتراكاتالتغيرات في حصص 

 ..51.3 -     ..51.3 التغيرات في احتياطي انشطة التكافل 
 ───── ───── ───── 

 13..311 33.415 338.381 المكتسبة االشتراكاتصافي 
 ═════ ═════ ═════ 

 
1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في    

 المجموع التكافل العام التكافل العائلي 

بآالف الرياالت  
 سعوديةال

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

    
 103,171 15,192 399,305 المكتتبة االشتراكاتاجمالي 

 13,117 - 13,117 وثيقةرسوم حامل ال

 (39,323) (10,261) (15,126) اشتراكات مسندة لمعيدي التكافل

 171 550 (177) غير المكتسبة االشتراكاتالتغيرات في اجمالي 

 شتراكاتمعيدي التأمين من االتغيرات في حصص 

 اعادة التكافل غير المكتسبة  

(122) (23) (371) 

 33,673 - 33,673 نشطة التكافل أالتغيرات في احتياطي 
  ───── ───── ───── 

 132,103 33,231 101,156 صافي المساهمات المكتسبة
 ═════   ═════   ═════   

 

 واشتراكات التكافل غير المكتسبة التكافل أنشطةاطي الحركة في احتي -33

 التكافل أنشطةالحركة في احتياطي  (أ
 3131 

بآالف الرياالت 
 السعودية

1031 

بآالف الرياالت 
 السعودية

 513,679 811.361  رصيد بداية السنة

 (33,673) (..51.3) التغيرات في االحتياطي خالل السنة

 (13,117) (36.1.5) لمصاريف حاملي وثائق التكاف

 13,371 65.354  صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات
 ─────── ─────── 

 501,130 .661.33  رصيد نهاية السنة
 ══════ ══════ 

 التكافل احتياطي برامج التكافل المرتبطة بوحدات.  أنشطةيمثل احتياطي  
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 تراكات التكافل غير المكتسبة )تتمة(واش التكافل أنشطةالحركة في احتياطي  -33

 اشتراكات التكافل غير المكتسبة  الحركة في ب(
   

  1031  

 اإلجمالي  
حصة معيدي 

 الصافي التكافل
بآالف الرياالت   

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
     

 514.. (33.463) 33.665  الرصيد في بداية السنة
 ..11.6 (65.116) 53.311  راكات تكافل مكتتبة خالل السنةاشت

 (16.165) 65.168 (53.1.1)  خالل السنة مكتسبةاشتراكات تكافل 
  ────── ────── ────── 

 381.. (33.413) 35..31  الرصيد في نهاية السنة
  ══════ ══════ ══════ 

   
  1031  

 اإلجمالي  
حصة معيدي 

 الصافي التكافل
بآالف الرياالت   

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
     

 6,907 (31,333) 13,713  الرصيد في بداية السنة

 33,231 (33,671) 26,723  اشتراكات تكافل مكتتبة خالل السنة

 (33,931) 35,333 (60,057)  خالل السنة مكتسبةاشتراكات تكافل 
  ────── ────── ────── 

 6,209 (33,931) 13,332  الرصيد في نهاية السنة
  ══════ ══════ ══════ 

   

 الدائنون9 والمبالغ المستحقة الدفع9 واألخرى -33
 

 إيضاح

3131 

 بآالف الرياالت السعودية

 المساهمون عمليات التكافل  
    

 1.511 681..3  دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
 -    3.311  إلى الوكالءمبالغ مستحقة 

)ب( 13 عالقة أطراف ذويمبالغ مستحقة إلى   368    - 
  ─────── ─────── 

  31.545 1.511 
  ══════ ══════ 

 

 

 

 إيضاح
1031 

ةبآالف الرياالت السعودية  

 المساهمون عمليات التكافل  
    

 14362 334171  دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

        - 14336  لى الوكالءمبالغ مستحقة إ

)ب( 13 عالقةأطراف ذوي مبالغ مستحقة إلى   313 15 

  ─────── ─────── 

  394251 14111 

  ══════ ══════ 

    

 

 رأس المال -31

لاير  30سهم عادي, قيمة كل سهم  مليون 13يتكون رأس المال األولي المصرح به, والمصدر, والمدفوع بالكامل من 

 سعودي.
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 االحتياطي النظامي -36

ز( من الالئحة التنفيذية للتأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي 1) 70وفقا لعقد تأسيس الشركة وبالتماشي مع المادة 

كل سنة إلى االحتياطي النظامي حتى يتم تكوين احتياطي ل الربحمن صافي ٪ 10السعودي, يجب على الشركة تخصيص 

 ياطي النظامي غير قابل للتوزيع على المساهمين حتى تصفية الشركة.يساوي رأس المال. االحت
 

 المصاريف العمومية واإلدارية -38
  3131 

 بآالف الرياالت السعودية

 المساهمون عمليات التكافل 
   

 -    33.145 تكاليف موظفين

 -    1.633 تكلفة صيانة أجهزة تقنية المعلومات

 3.513 3.656 أتعاب قانونية ومهنية

 -    863 مصاريف سفر

 3.1 -    إطفاء واستهالك

 -    31. مصروفات ايجار 

 445 3.184 اخرى

 ─────── ─────── 

 11.1.3 3.141 

 ══════ ══════ 

 

 1031 

 بآالف الرياالت السعودية

 المساهمون عمليات التكافل 
   

 -    154191 تكاليف موظفين

 -    94693 ية المعلوماتتكلفة صيانة أجهزة تقن

 34167 34722 أتعاب قانونية ومهنية

 70 375 مصاريف سفر

 34197 -    إطفاء واستهالك

 - 3,300 مصروفات ايجار 

 910 34231 اخرى

 ─────── ─────── 

 174312 14193 

 ══════ ══════ 

 

 المعلومات القطاعية  -34

لية, اعتمدت اإلدارة قطاعات األعمال بشأن نشاطات الشركة. فيما يلي تحليالً بإجمالي تماشياً مع طريقة إعداد التقارير الداخ

إعادة , والمتكبدة المطالبات , وصافيعموالتال وأتعاب دخلاشتراكات التكافل المكتتبة, وصافي اشتراكات التكافل المكتسبة, و

, داريةاإلعمومية والمصاريف , والاالستثماراتدخل , واالكتتابوفائض  ,كتتاباالتكاليف , ووثائق التكافلواستحقاق قيمة 

 ,  والموجودات غير الملموسة, واالستهالكواإلطفاء,  وصافي الربح, المساهمينعمليات الفائض المحول إلى صافي و

ية وحصة معيدي التكافل من المطالبات تحت التسو صافي -واشتراكات التكافل المستحقة  واالستثمارات المتاحة للبيع,

التكافل, واشتراكات  أنشطةواشتراكات التكافل غير المكتسبة, وتكاليف االكتتاب المؤجلة, وإجمالي الموجودات, واحتياطي 

التكافل غير المكتسبة, وإجمالي المطالبات تحت التسوية, والعموالت غير المكتسبة, وإجمالي المطلوبات لكل قطاع من 

 قطاعات األعمال.

قطاعات المصاريف المدفوعة مقدماً والذمم المدينة األخرى والمطلوبات من المساهمين والنقدية وشبه ال تتضمن موجودات ال

 النقدية. وبالتالي تم إدراجها ضمن الموجودات المتداولة.

والمصاريف  ,ونوتوزيعات الفائض المستحقة والدائن ة,التكافل الدائن معيدي أرصدة ذممالقطاعات  مطلوبات ال تتضمن

 بالتالي تم إدراجها ضمن الموجودات غير الموزعة.و. ومخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين, األخرىوحقة المست
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   3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 المساهمون
بآالف الرياالت 

 السعودية

تكافل عائلي 
 لألفراد

بآالف الرياالت 
 السعودية

تكافل عائلي 
 للمجموعات

بآالف الرياالت 
 السعودية

 التكافل العام
بآالف الرياالت 

 السعودية

 اإلجمالي
آالف الرياالت 

 السعودية
 351.156 6.5..3 83.118 311.533 - إجمالي اشتراكات التكافل المكتتبة

 381.151 33.414 33.541 331.856 - صافي اشتراكات التكافل المكتتبة

 13..311 33.415 33.111 311.551 - صافي االشتراكات المكتسبة

(433) 831 - دخل أتعاب وعموالت  6.311 6.313 

(616) - صافي المطالبات المتكبدة  (4.338)  (3.511)  (5.843)  

(315.514) - واستحقاقات إعادة قيمة وثائق التكافل  - - (315.514)  

(8.531) - كتتاباتكاليف   (3.553)  (1.131)  (33.133)  

 ──── ──── ──── ────  ──── 
 61.456 33.138 33.481 114..3 - اب للسنةفائض االكتت

 1.163 - - 3.633 8.413 دخل االستثمارات

(3.141) مصاريف عمومية وإدارية  (33.385)  (1.155)  (33.364)  (13.583)  

 ──── ──── ──── ────  ──── 
 31.516 .81 6.548 .88.. 3.513 فائض السنةصافي 

       ════ ════    ════   ════  

(3.811)     ض عمليات التكافل بعد حصة المساهمينفائ  

      ──── 
 34.116     صافي ربح السنة

     ════ 

 315 - - - 315 إطفاء

 33 - - - 33 استهالك

 ════ ════ ════ ════ ════ 
 

 

 المساهمون
بآالف الرياالت 

 السعودية

تكافل عائلي 
 لألفراد

بآالف الرياالت 
 السعودية

لي تكافل عائ
 للمجموعات

بآالف الرياالت 
 السعودية

 التكافل العام
بآالف 

الرياالت 
 السعودية

 اإلجمالي
آالف الرياالت 

 السعودية
      3131ديسمبر  13

 212 - - - 212 موجودات غير ملموسة

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 
      موجودات عمليات التكافل

 688.514 - - 688.514 - استثمارات متاحة للبيع
 5.615 .1.13 .3.15 - - صافي المستحقة,االشتراكات 

 64.534 35.168 31.545 431 - حصة معيدي التكافل من المطالبات تحت التسوية
 33.413 33... 3.181 - - حصة معيدي التكافل من اشتراكات التكافل غير المكتسبة 

 3.3.1 35. 118 - - تكاليف اكتتاب مؤجلة
 83.386 - - - - غير موزعةموجودات 

       ───── 
 818.385     إجمالي موجودات عمليات التكافل

      

 188.315    188.315 إجمالي موجودات المساهمين
       ───── 

 11.1.4.     إجمالي الموجودات

     ═════ 
      عمليات التكافل طلوباتم

 .661.33 - - .661.33 - احتياطي عمليات التكافل
 35..31 38.531 8.313 - - اشتراكات التكافل غير المكتسبة
 46.164 15.188 ..36.1 3.3.3 - إجمالي المطالبات تحت التسوية

 3.118 3.118 - -  عموالت غير مكتسبة
 351..1 - - -  غير موزعةمطلوبات 

     ───── 
 811.185     عمليات التكافل طلوباتم إجمالي

      
 31.816    31.816 المساهمين مطلوبات جماليإ

     ───── 
 856.3.3     الـمطلوبات إجمالي

     ═════ 
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  )تتمة( المعلومات القطاعية  -34
 

 

   1031ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 المساهمون

بآالف الرياالت 
 السعودية

تكافل عائلي 
 لألفراد

بآالف الرياالت 
 السعودية

ي تكافل عائل
 للمجموعات

بآالف الرياالت 
 السعودية

 التكافل العام

بآالف 
الرياالت 
 السعودية

 اإلجمالي

آالف الرياالت 
 السعودية

 103,171 15,192 53,539 333,526 - إجمالي اشتراكات التكافل المكتتبة
 379,316 33,179 10,319 313,937 - صافي اشتراكات التكافل المكتتبة

 132,103 33,231 16,771 371,527 - كتسبةصافي االشتراكات الم
 7,219 3,315 1,371 (73) - دخل أتعاب وعموالت

 (7,111) 525 (7,117) (923) - صافي المطالبات المتكبدة
 (353,259) -     -     (353,259) - واستحقاقات إعادة قيمة وثائق التكافل

 (31,670) (1,127) (1,791) (7,610) - كتتاباتكاليف 
  ───── ─────  ───── ─────  ───── 

 36,272 39,575 11,133 30,056 - فائض االكتتاب للسنة
 9,061 12 32 3,166 3,937 دخل االستثمارات

 (30,761) (35,219) (30,719) (30,299) (1,193) مصاريف عمومية وإدارية
 ───── ─────  ───── ─────  ───── 

 35,372 777      31,559 561 3,151 فائض السنةصافي 
           ═════ ═════ ═════ ═════  

 (3,161)     فائض عمليات التكافل بعد حصة المساهمين
        ───── 

 31,725     صافي ربح السنة

     ═════ 
 (3,311) - - - (3,311) شراء موجودات غير ملموسة

 3,131 - -          - 3,131 إطفاء
 55 - - - 55 استهالك

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 
 

 

 المساهمون
بآالف الرياالت 

 السعودية

تكافل عائلي 
 لألفراد

بآالف الرياالت 
 السعودية

تكافل عائلي 
 للمجموعات
بآالف 

الرياالت 
 السعودية

 التكافل العام
بآالف 

الرياالت 
 السعودية

 اإلجمالي
آالف 

الرياالت 
 السعودية

      1031ديسمبر  13

 3,309 - -          - 34309 موجودات غير ملموسة

 31 - -          - 31 سيارات

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 

      موجودات عمليات التكافل

  506,931  - -           506,931  - استثمارات متاحة للبيع

 13,612 31,310 33,232 - - صافي المستحقة,االشتراكات 

 39,519 13,677 33,171 329 - يدي التكافل من المطالبات تحت التسويةحصة مع
  33,931  133, 30 3,112 - - حصة معيدي التكافل من اشتراكات التكافل غير المكتسبة 

  3,333  3,332 169 - - تكاليف اكتتاب مؤجلة

 19,736 - -          - - موجودات غير موزعة
       ───── 

 910,611     دات عمليات التكافلإجمالي موجو

      

 139,605 - - - 139,605 إجمالي موجودات المساهمين
       ───── 

 697,217     إجمالي الموجودات
     ═════ 
      عمليات التكافل طلوباتم

 501,130 - -          501,130 - احتياطي عمليات التكافل

  13,332  37,191 3,329 - - اشتراكات التكافل غير المكتسبة

  91,513 33,236 39,233 293 - إجمالي المطالبات تحت التسوية

  1,373  1,373 -          - - عموالت غير مكتسبة

 10,331 - -          - - غير موزعةمطلوبات 
     ───── 

 936,516     عمليات التكافل طلوباتم إجمالي

      

 31,513 - -          - 31,513 مساهمينال مطلوبات إجمالي
     ───── 

 911,050     الـمطلوبات إجمالي

     ═════ 
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 تتركز كافة الموجودات التشغيلية والنشاطات الرئيسية للشركة في المملكة العربية السعودية.

   

 الزكاة وضريبة الدخل -31

 أ (  الزكاة و ضريبة الدخل المحملة للسنة

   

3131 

ف الرياالت السعوديةبآال  

1031 

 بآالف الرياالت السعودية
     

 3,097 6.141 مخصص الزكاة

 3,313 3.151 الضريبة مخصص 
 ─────── ─────── 
 4.386 5,362 

   ══════ ══════ 

   

 المحملة للسنة  (  الزكاة ب

ألف لاير  34097: 1031) 1031 ديسمبر 13ألف لاير سعودي للسنة المنتهية في  34197يب مخصص للزكاة قدره تم تجن

 تم احتساب مخصص الزكاة المتعلق بالمساهمين السعوديين وفقاً لألساس التالي:  .سعودي(
 

 

 

3131 

 بآالف الرياالت السعودية

1031 

 بآالف الرياالت السعودية

   

 364621 81.111  حقوق المساهمين
 793 833  مخصصات أول المدة وتسويات أخرى

 (31,573) (13.654) فترية للموجودات طويلة األجلالقيمة الد
 ─────── ─────── 

  3.1.431 123,633 
   

 39,573 16..33  ل للسنةالمعدّ  الربح
 ─────── ─────── 

 162,535 131.836  وعاء الزكاة
 ══════ ══════ 

   

 391,963 316.451  ٪8698حصة المساهمين السعوديين من وعاء الزكاة بواقع 
 ══════ ══════ 

 3,097 6.141  ٪398للسنة بواقع المحّملة الزكاة 

 ══════ ══════ 

 

  .لالربح المعدّ نشأت الفروقات بين النتائج المالية والزكوية بصورة أساسية نتيجة للمخصصات غير المسوح بها عند احتساب 

   

 الزكاة مخصصحركة  (ج

 كانت حركة مخصص الزكاة للسنة كاآلتي:

   

3131 

 بآالف الرياالت السعودية

1031 

 بآالف الرياالت السعودية
     

 1,699 6.141  في بداية السنة
 3,097 6.141  محمل خالل السنة
 (1,699) (6.381) مدفوع خالل السنة

 ─────── ─────── 

 3,097 (6.353) في نهاية السنة
   ══════ ══════ 

 
 
 



 شركة ساب للتكافل )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 3131ديسمبر  13

   

- 35 -  

 ( ضريبة الدخل د

ل الخاضع للضريبة والذي يتم احتسابه بناًء على حصة للسنة الحالية على الدخل المعدّ  المحّملة الدخل ضريبة يعتمد حساب

 األسهم المملوكة من قبل الشريك األجنبي.

 كانت حركة مخصص الضريبة للسنة كما يلي:

   

3131 

 بآالف الرياالت السعودية

1031 

 بآالف الرياالت السعودية
     

 797 3.151  في بداية السنة
 3,313 3.151  محمل خالل السنة
 (232) (3.3.3) مدفوع خالل السنة

 ─────── ─────── 
 3,020 3.418  في نهاية السنة

   ══════ ══════ 

   
 / الضريبي  الزكويد ( الموقف 

لربع خالل ا 1030و  1006 ,1002عن السنوات قدمت الشركة إقرارها الزكوي/الضريبي إلى مصلحة الزكاة والدخل 

وط الزكوية/الضريبية عن السنتين المنتهيتين ــل بإنهاء الربـاة والدخـالزكة ـمصلح لم تقم .1031مارس  13المنتهي في 

اعتراضاً على الربوط الزكوية/الضريبية عن  1031يونيو  10في  الربع المنتهيقدمت الشركة خالل . 1031و  1033

الجلسة األولى بشأن االعتراض  1031سبتمبر  10خالل الربع المنتهي في . ُعقد 1030إلى  1002السنوات المنتهية من 

صدر قرار لجنة  1031ديسمبر  13سابق الذكر في لجنة االستئناف الزكوية/الضريبية االبتدائية. وفي الربع المنتهي في 

ر مصلحة الزكاة والدخل الربوط الضريبة االبتدائية لصالح الشركة في كافة األمور الواردة ضمن االعتراض. مع ذلك, لم تصد

 .قرار اللجنة الضريبية االبتدائية بناًء علىلة المعدّ 
 

 الوديعة النظامية  -35

٪ 30( من الالئحة التنفيذية ألنظمة التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي قامت الشركة بإيداع 52طبقاً للمادة )

مليون لاير سعودي( في بنك تم اختياره من قبل  13: 1031يون لاير سعودي )مل 13من رأس المال المدفوع والتي تمثل 

مؤسسة النقد العربي السعودي. تحفظ الوديعة النظامية في البنك السعودي البريطاني ويمكن السحب منها بعد موافقة مؤسسة 

 النقد العربي السعودي فقط.

   

 التعهدات وااللتزامات المحتملة  -.3

 ية الدعاوي القضائ 

, تم رفع قضية قانونية  1031يونيو  10خالل الربع المنتهي في  .خالل دورة أعمالها العادية ضد الشركةتقام دعاوي قضائية 

مليون لاير سعودي وهو ما يتجاوز بكثير مبلغ المطالبة ضد الشركة من قبل حامل الوثيقة المتنازع  95,22بمبلغ يصل إلى 

 13انونية مستقلة فان الشركة ال تعتقد بان مطالبة حامل الوثيقة صحيحة ونتيجة لذلك و كما في على مشورة ق على مبلغها. بناءً 

استناداً إلى  .المذكورةلسياسة ل وفقاً أي مخصص آخر زائد من المبلغ الذي تراه مناسبا  تُجنبفان الشركة لم  1031ديسمبر 

مليون ريـال سعودي عن المطالبة  95422ودي من مبلغ مليون ريـال سع 11461المشورة القانونية خصصت الشركة مبلغ 

 .المذكورة

   
 للسهم الربح االساسي والمخفض  -10

 فيما يلي المتوسط المرجح لعدد األسهم:  ( أ
 

 3131  1031 

 العدد باآلالف 
   

 13,000 16.111 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية
 ══════ ══════ 

 
 للسهم على النحو التالي: مخفض الربح االساسي والتم حساب  ( ب

 3131  1031 
 

 31,725 34.116 السنة )بآالف الرياالت السعودية( صافي ربح
 ══════ ══════ 

 13,000 16.111 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية )عدد األسهم باآلالف( 
 ══════ ══════ 

 0433 1.65 للسهم )بالريال السعودي( الربح
 ══════ ══════ 

 



 شركة ساب للتكافل )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 3131ديسمبر  13

   

- 3. -  

 عالقة وأرصدتها أطراف ذويمعامالت مع   -33

العالقة كبار المساهمين, وأعضاء مجلس اإلدارة, وكبار موظفي اإلدارة, وشركات يعتبر المساهمون  األطراف ذويتمثل 

 طرافاألبصورة مشتركة أو تمارس عليها هذه مسيطر عليها مباشرة أو بالشركة المالكون الرئيسيون فيها, ومنشآت أخرى 

 .ومجلس اإلدارة تأثيراً هاماً. تعتمد سياسات وشروط تسعير هذه المعامالت من إدارة الشركة
 

 عالقة أطراف ذويمعامالت مع أ (  

 عالقة خالل السنة:أطراف ذوي فيما يلي تفاصيل المعامالت التي تمت مع 
 

 

 
3131 

 بآالف الرياالت السعودية 

 1031 

 بآالف الرياالت السعودية 

   

   (م في الشركةمساه) –البنك السعودي البريطاني 

 364621 81.111 اشتراكات

 314331 34.385 مطالبات مدفوعة

   مصاريف أخرى

 54970 1.356 تكاليف صيانة أجهزة تقنية معلومات ومصاريف متعلقة بها -

 710 611 غير مباشرةمصاريف  -

 لعام لشركة أمالك)المدير ا شركة أمالك الدولية للعقارات والتطوير

 الدولية للعقارات والتطوير هو عضو مجلس إدارة الشركة(  

  

 663 161 اشتراكات

 بصورة مشتركة أو يُمارس مسيطر عليها بصورة مباشرة أومنشآت 

 عليها تأثيراً هاماً من قبل أطراف ذوي عالقة  

  

   314670 33.133 تكاليف اكتتاب
 34126 3.633 خصم على استثمارات مرتبطة بوحدة

 

تشتمل "المصاريف األخرى" على تكاليف خدمات مختلفة بموجب اتفاقية إدارة مبرمة بين البنك السعودي البريطاني والشركة. 

وبموجب هذه االتفاقية, سيقوم البنك السعودي البريطاني بتقديم خدمات تشغيلية للشركة بما في ذلك استخدام الموجودات الثابتة 

 ية الخاصة بتقنية المعلومات مقابل مبلغ متفق عليه من قبل الطرفين.والبنية التحت

   
 عالقة لدى أطراف ذويب ( أرصدة 

 عالقة كما في تاريخ إعداد القوائم المالية: أطراف ذويفيما يلي تفاصيل المبالغ المستحقة من وإلى 

 3131 

 بآالف الرياالت السعودية

1031 

 بآالف الرياالت السعودية

 

 المساهمون عمليات التكافل المساهمون التكافل عمليات 
     عالقة أطراف ذويالمبالغ المستحقة من 

 أعضاء مجلس اإلدارة, وكبار مساهمون, و

 -   370 -   -   اإلدارةموظفي   

 بصورة مشتركة أو مسيطر عليها بصورة مباشرة أومنشآت 

 192 330 145 331 عالقة أطراف ذويمنشآت يمارس عليها تأثيراً هاماً من قبل   
 ═════ ═════ ═════ ═════ 

 

     عالقة أطراف ذوي إلىالمبالغ المستحقة 

 15 313 - 368 اإلدارةأعضاء مجلس اإلدارة, وكبار موظفي مساهمون, و
 ═════ ═════ ═════ ═════ 

 

 39401: 1031مليون ريـال سعودي ) 35411التي بلغت  مطالباتاحتياطيات  تحت التسوية علىيشمل إجمالي المطالبات 

 مليون ريـال سعودي( تعود إلى عقود تكافل أصدرت للبنك السعودي البريطاني.

   
إن األرصدة القائمة بتاريخ إعداد القوائم المالية غير مضمونة وغير مرتبطة بعموالت. سيتم السداد نقداً. لم يجنب مخصص 

مالية. يتم إجراء مراجعة بتاريخ إعداد القوائم المالية وذلك بفحص المركز المالي لالنخفاض في القيمة بتاريخ إعداد القوائم ال

 للجهة ذات العالقة والسوق الذي تعمل فيه الجهة ذات العالقة.
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 )تتمة( وأرصدتها أطراف ذوي عالقةالمعامالت مع   -33

 ج ( تعويض كبار موظفي اإلدارة
 س اإلدارة, والمدراء التنفيذيين وغير التنفيذيين وكبار موظفي اإلدارة.يقصد بكبار موظفي اإلدارة كافة أعضاء مجل 

 فيما يلي ملخص بتعويض كبار موظفي اإلدارة للسنة:  

   
 

 
3131 

 بآالف الرياالت السعودية
1031 

 بآالف الرياالت السعودية

 المساهمون عمليات التكافل المساهمون عمليات التكافل 
     

-    1.138 رواتب ومزايا أخرى  14573 - 

-    353 مكافأة نهاية الخدمة  332 - 
 ═════ ═════ ═════ ═════ 

 
 بوثائق مرتبطة بوحداتاالستثمارات المتاحة للبيع المتعلقة   د( 

مليون  355423والتي تبلغ  1031ديسمبر  13تتكون االستثمارات المتاحة للبيع المتعلقة بوثائق مرتبطة بوحدات كما في 

مليون ريـال سعودي( من استثمارات مرتبطة بوحدات من صندوق استثماري يدار من قبل  506493: 1031سعودي ) ريـال

 .شركة اتش اس بي سي العربية المحدودة وهي ذات عالقة بالشركة

   
 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين -33

ة الخدمة للموظفين في دفاتر البنك بعرض مخصص مكافأة نهاي 1031مارس  13قامت الشركة قبل الربع المنتهي في 

)ساب( )مساهم في الشركة(. كان يتم تسديد المخصص من قبل الشركة على أساس شهري بما يرافقه  –السعودي البريطاني 

عمليات التكافل. تم تحويل كامل المخصص المتراكم لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين  –ركة شمن نفقات مسجلة في قائمة دخل ال

)في دفاتر ساب( إلى دفتر المحاسبة للشركة. ونتيجة لذلك تظهر المطلوبات المتعلقة  1031يونيو  10الربع المنتهي في خالل 

 بمكافأة نهاية الخدمة للموظفين في قائمة المركز المالي ضمن مطلوبات عمليات التكافل.

   

   

3131 

 بآالف الرياالت السعودية

1031 

 بآالف الرياالت السعودية
     

 -     .6.33  يد محّول من البنك السعودي البريطانيرص

 -     33.  محمل خالل السنة

 -      (35.) مدفوع خالل السنة
 ─────── ─────── 

 -     6.313  الرصيد الختامي
   ══════ ══════ 

   
  إدارة المخاطر -13

 حوكمة المخاطر 

لسياسات واإلجراءات والوسائل الرقابية الموضوعة التي تستخدم تتمثل حوكمة المخاطر الخاصة بالشركة في مجموعة من ا

الهيكل التنظيمي الحالي لتحقيق األهداف اإلستراتيجية. تتركز فلسفة الشركة في قبول المخاطر المرغوب بها والمعروفة والتي 

ة. تتعرض الشركة لمخاطر التكافل, تتوافق مع الخطة اإلستراتيجية المتعلقة بإدارة وقبول المخاطر والمعتمدة من مجلس اإلدار

وإعادة التكافل, ومخاطر أسعار العموالت, ومخاطر السوق وإدارة الموجودات والمطلوبات ومخاطر االئتمان, ومخاطر  سعر 

 .والمخاطر التشغيلية الصندوق, ومخاطر السيولة, ومخاطر العمالت
 

 هيكل إدارة المخاطر

 كة لتحديد ومتابعة وتقويم ومراقبة المخاطر.تم تأسيس هيكل تنظيمي محكم داخل الشر
 

 مجلس اإلدارة 

ولة عن حوكمة المخاطر حيث يقوم بتقديم التوجيه واعتماد اإلستراتيجيات والسياسات ؤلس اإلدارة هو الجهة العليا المسإن مج

 لتحقيق األهداف المحددة للشركة.
 

 اإلدارة العليا

ليومية من أجل تحقيق األهداف اإلستراتيجية ضمن سياسة محددة مسبقاً من قبل الشركة ولة عن العمليات اؤاإلدارة العليا مسإن 

 بشأن قبول المخاطر.
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   )تتمة(إدارة المخاطر   -13

 فيما يلي ملخصاً بالمخاطر التي تواجهها الشركة والطرق المتبعة للتقليل منها: 
   

 أ (  مخاطر التكافل

لبات الفعلية المستحقة إلى الجهات المتعاقد معها بشأن أحداث التكافل التي تزيد عن تمثل المخاطر المتعلقة بزيادة المطا

التوقعات. ويمكن أن يحدث ذلك بسبب تكرار المطالبات أو أن مبالغ المطالبات أكثر مما هو متوقع. يتم مراقبة مخاطر التكافل 

تقوم الشركة, بشكل رئيسي, بتغطية كافة مخاطر  بانتظام من قبل الشركة للتأكد من مستوياتها ضمن الحدود المتوقعة.

 الممتلكات ومخاطر الحريق والحوادث الشخصية والشحن البحري.

   
تتحسن تغيرات المخاطر وذلك بتنويع مخاطر الخسائر على المحافظ الكبرى من عقود التأمين حيث أن المحافظ األكثر تنوعا 

وبالنتائج غير المتوقعة, كذلك تتحسن تغيرات المخاطر عن طريق اإلختيار  ستكون أقل تأثيرا بالتغير في أي جزء من المحفظة

 .التكافلوالتطبيق الحذر إلستراتيجية التأمين والتعليمات المتعلقة بها وباستخدام ترتيبات إعادة 

الوثائق. وبالتالي فإنها  فإنها غير معفاة من إلتزاماتها المباشرة تجاه حملة ترتيبات إعادة تأمين لدى الشركة, وبالرغم من وجود

تتعرض لمخاطر اإلتمان بشأن عمليات إعادة التأمين المسندة وذلك بقدر عدم تمكن أي من معيد التأمين من الوفاء بإلتزامه 

 .التكافلبموجب ترتيبات إعادة 

 

بنى فلسفة متحفظة في ما تماشيا مع الهدف بتوفير الضمان من الدرجة األولى والربحية المستمرة للمساهمين, فإن الشركة تت

 .التكافليتعلق باكتتاب المخاطر وترتيب برامج إعادة 

 

 المخاطر الناجمة عن عقود التكافل بشكل في المملكة العربية السعودية. وتتركز

   
 للعائالتالتكافل 

للجهة المؤمنة. يتم إدارة هذه  بالنسبة للتكافل العائلي لألفراد, تتمثل المخاطر الرئيسية في الوفاة والعجز )الدائم أو الجزئي(

المخاطر من خالل إستراتيجية تأمين فعالة ومحدده المعالم. هناك مستويات مختلفة للتغطية تشتمل على اإلعالن عن الصحة 

الجيدة, وإجراء استبيان طبي, والحصول على تقارير من األخصائيين / االستشاريين وإجراء فحوصات طبية شاملة. كما تقوم 

على الحماية المالية ومستوى المعيشة واألخطار المهنية للتأكد من درجة المخاطر المؤمن عليها,  االكتتاببإجراءات  الشركة

 .وإذا كان من الممكن تصنيفها كـ "حياة عادية"

 

ؤمنة. تعتبر بالنسبة للتكافل العائلي للمجموعات, تتمثل المخاطر الرئيسية في الوفاة والعجز )الدائم أو الجزئي( للجهة الم

مخاطر الوفاة مركبة بسبب تركز المخاطر مثل تواجد الموظفين في أماكن العمل. لدى الشركة إستراتيجية تامين واضحة 

المعالم وهناك مستويات مختلفة للتغطية تشتمل على اإلعالن عن الصحة الجيدة, وإجراء استبيان طبي, ضمان والحصول على 

اريين, وإجراء فحوصات طبية شاملة. كما تقوم الشركة بدراسة طبيعة العمل الذي تقوم به تقارير من األخصائيين / االستش

 المجموعة, وحجم المجموعة, والسكان حسب المنطقة الجغرافية, والخلفية الثقافية, والعمالة اليدوية / غير اليدوية. 

 

عادة تكافل فعالة وفقاً للمعايير الموضوعة من قبل يتم حماية محفظة التكافل العائلي لألفراد والمجموعات بموجب ترتيبات إ

بي سي. وهذا يحمي الشركة من أية آثار عكسية نتيجة للوفاة / العجز. هناك حدود قصوى لإلبقاء على  أتش أسمجموعة 

ن المطالبات المحفظة المتعلقة بالحياة بموجب ترتيبات إعادة التكافل والتي تحمي الشركة من الخسائر الكبرى الفردية. كما أ

 المضاعفة وتركز المخاطر مشمولة بهذه الترتيبات. 

   
 التكافل العام 

تقوم الشركة بإصدار وثائق تكافل عام قصيرة األجل والتي يتوقع أن ينتج عنها مطالبات قصيرة األجل فقط, وبالتالي فإنه من 

 التقليل من مخاطر التكافل العام.غير المحتمل أن ينتج عنها تغيرات هامة في االحتياطيات. وهذا يساعد في 
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 الحريق والحوادث الشخصية كافة مخاطر الممتلكات, ومخاطر

بالنسبة لعقود التكافل المتعلقة بالممتلكات, تتمثل المخاطر الرئيسية في اندالع الحرائق والتوقف عن العمل. تقوم الشركة 

 حتوي على معدات للكشف عن الحريق. تبإصدار وثائق فقط لممتلكات 
 

يتم إصدار هذه العقود بالرجوع إلى قيمة االستبدال للممتلكات ومحتوياتها المؤمن عليها. تعتبر تكلفة إعادة بناء الممتلكات 

يسية التي والقيام باستبدال المحتويات والوقت المطلوب إلعادة بدء العمليات التي تؤدي إلى توقف العمل بمثابة العوامل الرئ

تؤثر على حجم المطالبة. لدى الشركة تغطية إعادة تكافل على هذه األضرار وذلك لوضع حد للخسائر المتعلقة بالمطالبات 

 الفردية. 
 

لحوادث الشخصية, فتتمثل المخاطر األساسية بالحوادث الشخصية التي قد تصيب حاملي وثائق التكافل. عقود تكافل ابالنسبة ل

 ذلك لوضع حد للخسائر المتعلقة بالمطالبات الفردية.و ية إعادة تكافل بموجب اتفاقية تأمين فائض الخسارةلدى الشركة تغط
 

 الشحن البحري

لشحن البحري, تتمثل المخاطر الرئيسية في فقدان أو وقوع أضرار على السفن وكذلك الحوادث التي ابالنسبة لبرنامج تكافل 

 بشكل جزئي أو كلي. ينتج عنها فقدان البضاعة المشحونة 
 

تتمثل إستراتيجية التكافل للشحن البحري في التأكد من تنوع وثائق التأمين بحيث تغطي الشحن والسفن وخطوط الشحن. تقوم 

 الشركة بإعادة التكافل وذلك للحد من الخسائر الناجمة عن المطالبات الفردية.
 

 حدة االدعاءات تواتر و

البيئية الكوارث و ,عاءات بواسطة العديد من العوامل مثل الكوارث الطبيعية والفيضاناتيمكن أن تتأثر وتيرة وحدة االد

تقوم الشركة بإدارة هذه  .واضطرابات الغالف الجوي, وتركيز المخاطر, وأعمال الشغب المدني وما إلى ذلك, واالقتصادية

عن طريق استخدام ترتيبات إعادة  والكوارث لشغبحداث األالمخاطر من خالل التدابير المبينة أعاله. حدت الشركة تعرضها 

 التأمين.
 

 تركز أخطار التأمين

 يعتبر والممتلكات لخطر الحريقوبالنسبة . تقوم الشركة بمراقبة تركز أخطار التأمين بشكل أساسي حسب قطاعات االعمال

فان  البحرية, لخطرل وبالمث .مكان واحدك مطالبة واحدة واقعةب أن تتأثر من الممكن المجاورة, والتيي والمبان معين مبنى

 تركيزيم بتقي تقوم الشركة .المخاطر تركيزم تقيي أثناء واحد كخطر تعتبر سفينة واحدة رحلة في المشمولة المخاطر المتعددة

 مستويات حتى لهاالتعرض  للحد من إعادة التأمين في  سياستها  وتضع  والتراكمية  الفردية التأمين لمخاطررض التع

 .للشركة مقبولة

 

  يةالمستقبل المطالباتعدم اليقين في تقدير مبالغ  أسباب

أبلغ ام لم يبلغ  سواء ,تحت التسوية المطالبات تقييمب تتعلق قائمة المركز المالي تاريخ  في لتقديراتعدم يقين ال المصدر الرئيسي

 المطالبات الناجمة عن بالغ المستحقة لحاملي وثائق التأمينالم تقدير . يتطلبالمطالباتلتسوية  المتوقعة التكاليف وتشمل ,عنها

 .مقدرة عالية من الحكم من قبل اإلدارة لتأمينابموجب عقود  التي وردت

الحكم وعدم  من كبيرة وربما متفاوتة درجات حول عدة عوامل تتضمن على افتراضات بالضرورة هذه التقديرات وتستند

. المقدرةت االلتزاما فية تغيرات مستقبلي مما يؤدي إلى اإلدارة تقديرات عنة تائج الفعليالنمن الممكن أن تختلف و ,اليقين

 :في المستقبل, على سبيل المثال ال تنطبقة االتجاهات السابقتكون  أن من الممكن نوعية لتقييم أي مدىال األحكامم وتستخد

ن مزيد م وتستخدم .والظروف االقتصاديةجاه المطالبات ت الجمهور موقف مثل عوامل السوقي , والتغيرات فدث لمرة واحدةح

 .التقديرات على ةرات القضائية والتشريعات الحكوميالقرال مثة ر العوامل الخارجييثأت مدىم لتقييم احكاال
 

قائمة اريخ ت في المبلغ عنها للمطالبات المتوقعة النهائية لتكلفةلكل من ا يتعين القيام بها على وجه الخصوص, فإن التقديرات

قائمة المركز تاريخ  في (IBNR) بلغ عنهاوغير الم المتكبدة المطالباتمن  في نهاية المطاف المتوقع والتكاليف المركز المالي

 المالي.

 

 حساسية المطالبات

عض ثار بآ. ومن غير الممكن تحديد (3)تتأثر التزامات مطالبات التكافل بمختلف االفتراضات المذكورة باإليضاح رقم 

 االفتراضات مثل التغيرات التشريعية أو عدم التأكد من عملية التقديرات.
 

: 1031ألف لاير سعودي ) 259 في نسبة المطالبات سيؤثر على الدخل بمبلغ إجمالي قدره ٪30إن التغيير االفتراضي بواقع 

 ألف لاير سعودي( في السنة. 713
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 )تتمة( تحساسية المطالبا

التغيرات في االفتراضات عند قياس المطلوبات والموجودات ذات  آثارتتمثل السمة الرئيسية الختبار كفاية المطلوبات في أن 

 إثباتالمطلوبات لحين التوقف عن و العالقة غير متماثلة. لن يكون للتعديالت على التقديرات أي أثر على قيمة الموجودات

 ذلك لجعل المطلوبات كافية.و االنخفاض الهام في التقديرات فورا اتإثبالمطلوبات بينما يتم 

 

   
 جدول تطوير المطالبات

يعكس الجدول أدناه, المطالبات المتراكمة المتكبدة لكل سنة من سنوات الحوادث المتعاقبة بتاريخ كل قائمة مركز مالي بما في 

 ذلك الدفعات المتراكمة حتى تاريخه. 

 

 يوفر مقياساً لمقدرة الشركة على تقدير القيمة النهائية للمطالبات.  لتكافلاإن تطور التزامات 

 

وذلك لمواجهة التطورات السلبية للمطالبات المستقبلية,  التكافلتسعى الشركة إلى االحتفاظ باحتياطيات كافية تتعلق بعمليات 

فإن التطورات السلبية ستنتهي مما يترتب على ذلك إلغاء  وكلما تطورت المطالبة وأصبحت التكلفة النهائية للمطالبة أكثر تأكيداً,

جزء من االحتياطيات المجنبة في سنوات الحوادث السابقة. ولالحتفاظ باحتياطيات كافية, ستقوم الشركة بتحويل مبالغ 

سيكون أقل درجة االحتياطيات المعكوسة في سنوات سابقة إلى احتياطيات الحوادث للسنوات الحالية حيث أن تطور المطالبات 

  وهناك عدم تأكد أكبر من التكلفة النهائية للمطالبات.

   
 ر المطالبات يجدول تطو

 باالف الرياالت السعوديةالمبالغ 

 حادث العام 3115 وما قبلها  .311 3131 3133 3133 3131 المجموع

 

      
 تقدير خسائر المطالبة النهائية

 في نهاية سنة الحادث - 304223 134531 114937 364227 104311 134939 134939

 بعد سنة - 314569 124391 194609 394721 154090 -     154090

 بعد سنتين - 314163 194100 114912 394507 -     -     394507

 بعد ثالث سنوات - 334211 114510 194917 -     -     -     194917

 سنوات أربعبعد  - 334211 114905 -     -     -     -     114905

 بعد خمس سنوات 334211 -     -     -     -     -     334211

3974132 134939 114090 394705 194917 114905 334211 
التقدير الحالي للمطالبات 

 المتراكمة

 المدفوعات المتراكمة حتى االن 334211 114905 194327 114177 114212 374916 3114336

 تحت التسويةالمطالبات  - - 350 134310 14111 394627 314766

104137       
متكبدة لم يبلغ عنها اضافة: 

 خرىأات ياحتياطو

934039       
المعترف بها في  مطلوباتال

  المركز الماليقائمة 

 
1031       

 المجموع 1031 1033 1030 1006 1002 حادث العام

       يةتقدير خسائر المطالبة النهائ

 104311 104311 364227 114937 134531 304223 في نهاية سنة الحادث -

 394721 - 394721 194609 124391 314169 بعد سنة -

 114912 - - 114912 194100 314163 بعد سنتين -

 114510 - - - 114510 334211 بعد ثالث سنوات -

 334211 - - - - 334211 بعد أربع سنوات -

 3354367 104311 394721 114912 114510 334211 قدير الحالي للمطالبات المتراكمةالت

 3004136 374305 114137 194396 114905 334211 المدفوعات المتراكمة حتى االن

 334632 314012 134519 94396 635 - تحت التسويةالمطالبات 

 374579      اضافة: متكبدة لم يبلغ عنها واحتياطيات أخرى

 914513      المعترف بها في قائمة المركز المالي المطلوبات
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 ب(  مخاطر إعادة التكافل

تقوم الشركة بإبرام اتفاقيات إعادة تكافل لدى أطراف أخرى وذلك لتقليل تعرضها للمخاطر المالية المحتملة الناتجة عن 

رتيبات تؤمن تنوع أكثر في األعمال وتسمح لإلدارة بمراقبة الخسائر المحتملة التي قد تنشأ عن المطالبات الكبرى. إن هذه الت

المخاطر الكبيرة وتؤمن قدرات نمو إضافي. يتم جزء كبير من عمليات إعادة التكافل بموجب اتفاقيات إعادة تكافل, وعقود 

 إعادة تكافل اختيارية, وإعادة تكافل فائض الخسارة. 

   
الربحية المستمرة للمساهمين, فان الشركة تتبنى فلسفة متحفظة في ما و مع الهدف بتوفير الضمان من الدرجة األولىتماشيا 

 ترتيب برامج إعادة التأمين.و يتعلق باكتتاب المخاطر

   
المالي لمعيدي  , تقوم الشركة بتقييم الوضعالتكافلعالوة على ذلك, ولتقليل تعرضها لخسائر كبيرة نتيجة إعسار شركات إعادة 

التأمين ومتابعة التركيز على مخاطر االئتمان الناشئة عن أقاليم جغرافية مماثلة واألنشطة أو الخصائص االقتصادية لتلك 

 الشركات.

   
ولة عن و نتيجة لذلك فان الشركة تبقى مسؤال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حملة الوثائق  المسندة التكافلن عقود اعادة إ

 .ه بموجب اتفاقية إعادة التكافلالتزاماتيعجز معيد التكافل عن الوفاء بالذي  تكافلها للحدمن المطالبات تحت التسوية المعاد  جزء

   
 ج (  مخاطر أسعار العموالت

تنشأ مخاطر أسعار العموالت عن احتمال تأثير التغيرات في أسعار العموالت على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة 

 لألدوات المالية. ال يوجد لدى الشركة تركزات هامة في مخاطر أسعار العموالت. 

 

األثر على الدخل يمثل أثر التغيرات المفترضة في أسعار العموالت بما في ذلك كافة البنود القابلة للتغيير األخرى التي بقيت  إن

ن إ. 1031ديسمبر  13لية بعمولة عائمة المقتناة كما في ثابتة, على ربح الشركة لسنة واحدة وذلك على أساس الموجودات الما

نقطة أساس في المتوسط المرجح ألسعار العموالت على أرصدة الموجودات المالية بعمولة عائمة  10التغير االفتراضي بواقع 

ألف  792: 1031ألف لاير سعودي ) 779ه قدرسيؤثر على دخل العمولة بمبلغ إجمالي  1031ديسمبر  13والمقتناة كما في 

 لاير سعودي( تقريباً في السنة.

 

تتكون استثمارات الشركة التي تحمل عمولة من ودائع مرابحة وصكوك. إن ودائع المرابحة هي قصيرة األجل بطبيعتها والتي 

  (.5تستحق خالل سنة ويتم اإلفصاح عن استحقاق محفظة الصكوك في اإليضاح رقم )

   
 دات والمطلوباتد( مخاطر السوق وإدارة الموجو

كانت هذه التغيرات  تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتقلبات في أسعار السوق سواءً 

ناتجة عن عوامل خاصة بهذه الورقة المالية أو بالجهة المصدرة لها أو بأية عوامل أخرى مؤثرة في كافة األوراق المالية 

 ق.المتداولة بالسو

 

. تتأثر هذه ستحقاقالاالستثمارات المقتناة حتى تاريخ او تتعرض الشركة لمخاطر السوق فيما يتعلق باالستثمارات المتاحة للبيع

بهدف تخفيض و االستثمار الخاصة بالشركة إستراتيجيةكجزء من و تؤثر في حركة السوق,و االستثمارات بعوامل متنوعة

 ة استثمارية متنوعة. وتقوم بمراقبة التطورات في األسواق بصورة منتظمة.مخاطر السوق, تحتفظ الشركة بمحفظ

 

 , تتم عملية مراقبة العوامل الرئيسية التي تؤثر على حركات السوق بما في ذلك إجراء تحليل لألداء الماليعالوة على ذلك

 التشغيلي للجهات المستثمر فيها.و

 

حدات. وفي حالة األعمال المرتبطة بوحدات, يتحمل حامل وثيقة التكافل تقوم الشركة بإصدار وثائق استثمار مرتبطة بو

مخاطر استثمارية بشأن الموجودات المملوكة في الصناديق االستثمارية المرتبطة بوحدات ألن مزايا وثائق التأمين مرتبطة 

 .لمالية المرتبطة بوحداتبقيمة موجودات الصندوق. عليه, ال تتعرض الشركة لمخاطر ائتمان هامة بشأن الموجودات ا
 

 و(  مخاطر االئتمان 

تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية ما, مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة 

مان التي تتعرض لها مالية. بالنسبة لكافة فئات األدوات المالية المحتفظ بها لدى الشركة, يمثل الحد األقصى لمخاطر االئت

 الشركة القيمة الدفترية المفصح عنها في قائمة المركز المالي. 

 

   



 شركة ساب للتكافل )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 3131ديسمبر  13

   

- 18 -  

   )تتمة(إدارة المخاطر   -31

 )تتمة(و( مخاطر االئتمان  

 فيما يلي بياناً بالسياسات واإلجراءات المتبعة من قبل الشركة لتقليل مخاطر االئتمان التي تتعرض لها الشركة: 
 

  للخسائر الكبرى الناجمة عن إفالس شركات إعادة التكافل, تقوم الشركة بتقويم الوضع المالي لتقليل تعرضها

لشركات إعادة التكافل. وكشرط مسبق, يجب أن يكون األطراف التي يتم إعادة التكافل لديها مصنفة على أنها ذات 

 مستوى مقبول, من حيث الضمان, يؤكد متانة وضعها المالي.
   

 رام اتفاقيات تكافل وإعادة تكافل فقط مع جهات معترف بها وذات سمعة جيدة. تكمن سياسة الشركة تقوم الشركة بإب

بأن يخضع كافة العمالء الذين تود التعامل معهم للتحقق والدراسة من الناحية االئتمانية. إضافة إلى ذلك, يتم مراقبة 

 ستمرة لتقليل تعرضها لمخاطر الديون المعدومة. المبالغ المستحقة بموجب عقود التكافل وإعادة التكافل بصورة م
   

 لحد من مخاطر االئتمان المتعلقة بالوكالء والوسطاء وذلك بوضع حدود ائتمان لكل وسيط ووكيل لالشركة  تسعى

 ومراقبة الذمم المدينة القائمة. 
 

 تكون البنوك الذي تودع  تودع النقدية وشبة النقدية لدى بنوك محلية معتمدة من اإلدارة. وكشرط مسبق, يجب أن

 لديها النقدية وشبة النقدية مصنفة على أنها ذات مستوى مقبول, من حيث الضمان, يؤكد متانة وضعها المالي. 

 

   يعكس الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان التي تتعرض لها بنود قائمة المركز المالي: 
 3131 

 بآالف الرياالت السعودية

فلعمليات التكا   المساهمون 
   

 333.446 86...6 النقدية وشبه النقدية

 314.831 - استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

 - 5.615 اشتراكات تكافل مستحقة, صافي 

 - 64.534 حصة معيدي التكافل من المطالبات تحت التسوية 

 3.186 331 مدينون آخرون 
 ──────── ──────── 
 318.3.5 13...13 
 ════════ ════════ 

 
 1031 

 بآالف الرياالت السعودية

 المساهمون عمليات التكافل 
   

 3354111 134507 النقدية وشبهة النقدية

 3634531 - استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

-    134612 اشتراكات تكافل مستحقة, صافي   

-    394519 حصة معيدي التكافل من المطالبات تحت التسوية   

 34979 520 مدينون آخرون 
 ──────── ─────── 
 614593 1334333 
 ════════ ════════ 

 
تعود النقدية وشبه النقدية واشتراكات تكافل المستحقة بشكل رئيسي إلى البنك السعودي البريطاني )مساهم في الشركة( والذي 

 االعتبار تصنيفه االئتماني المرتفع.لديه تعرض متدني لمخاطر االئتمان مع األخذ بعين 
 

 ز(  مخاطر السيولة 

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها الشركة في الوفاء بالتعهدات المتعلقة باألدوات المالية. وفيما يتعلق بالكوارث, 

اإلستردادات المتوقعة من معيدي هناك أيضاً مخاطر سيولة تتعلق بالفروقات الزمنية بين إجمالي التدفقات النقدية الصادرة و

 التكافل. 
 

 فيما يلي بياناً بالسياسات واإلجراءات المتبعة لتقليل مخاطر السيولة التي تتعرض لها الشركة: 

  تنص سياسة السيولة الخاصة بالشركة على أن يتم تقويم وتحديد أسباب مخاطر السيولة التي تتعرض لها الشركة. يتم

هذه السياسة, ويتم إبالغ لجنة المخاطر بالمخالفات والمخاطر التي يتم التعرض لها. يتم مراقبة مراقبة مدى االلتزام ب

 السياسة بانتظام للتأكد من صلتها بذلك. كما يتم مراقبة التغيرات في بيئة المخاطر. 

 ك لضمان وضع إرشادات بشأن توزيع الموجودات, والحدود الخاصة بالمحفظة, ومحفظة استحقاق الموجودات وذل

 توفر األموال الكافية للوفاء بالتزامات التكافل. 
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   )تتمة(إدارة المخاطر   -31

  )تتمة( ز(  مخاطر السيولة
 

  وضع خطط تمويل طارئة تبين الحد األدنى من األموال الالزمة للوفاء بالحاالت الطارئة وتبيان األحداث التي تندرج

 ضمن هذه الخطط. 

   
 ل فائض الخسارة المتعلقة بالكوارث نصوصاً تسمح بالسحب الفوري لألموال من أجل سداد تتضمن عقود إعادة تكاف

 المطالبات وذلك في حالة زيادة الحوادث عن حجم معين. 

 
 محفظة االستحقاقات

متبقية. يلخص الجدول أدناه تواريخ استحقاق الموجودات المالية والمطلوبات المالية وذلك على أساس االلتزامات المتوقعة ال 

بالنسبة لمطلوبات عقود التكافل, وموجودات إعادة التكافل, ومحفظة االستحقاق, تحدد تواريخ االستحقاق على أساس التوقيت 

الزمني المقدر لصافي التدفقات النقدية الصادرة من مطلوبات التكافل التي تم إثباتها. إن االلتزامات المرتبطة بوحدات تعتبر 

لة للتحويل عند الطلب, وتدرج في عمود "لغاية سنة واحدة" من هذا التحليل. يتم اعتبار المدفوعات بموجب مستحقة الدفع أو قاب

 إخطار وكان اإلخطار قد تم تقديمه فوراً. 
 

     ---------------------------- 3131 --------------------------- 

 المساهمون عمليات التكافل 

 

 لغاية سنة واحدة

الرياالت بآالف 

 السعودية

 أكثر من سنة

بآالف الرياالت 

 السعودية

 اإلجمالي

بآالف الرياالت 

 السعودية

 لغاية سنة واحدة

بآالف الرياالت 

 السعودية

 أكثر من سنة

بآالف الرياالت 

 السعودية

 اإلجمالي

بآالف الرياالت 

 السعودية

       الموجودات

 - - - 688.514 - 688.514 استثمارات متاحة للبيع

 314.831 314.831 - - - - استثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق

 - - - 5.615 - 5.615 اشتراكات تكافل مستحقة, صافي

 - - - 64.534 - 64.534 حصة معيد التكافل من المطالبات تحت التسوية

 333.446 - 333.446 86...6 - 86...6 نقدية وشبه نقدية
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 841...6 - 841...6 333.446 314.831 135.311 

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 

  

 المساهمون عمليات التكافل 

 

 لغاية سنة واحدة

بآالف الرياالت 

 السعودية

 أكثر من سنة

بآالف الرياالت 

 السعودية

 اإلجمالي

بآالف الرياالت 

 السعودية

دةلغاية سنة واح  

بآالف الرياالت 

 السعودية

 أكثر من سنة

بآالف الرياالت 

 السعودية

 اإلجمالي

بآالف الرياالت 

 السعودية

       المطلوبات

 - - - .661.33 - .661.33 احتياطي عمليات التكافل 

 - - - 46.164 - 46.164 إجمالي المطالبات تحت التسوية

 - - - 33.151 - 33.151 , صافيدائنة ذمم معيدي التكافل

 1.511 - 1.511 31.545 - 31.545 دائنون ومبالغ مستحقة الدفع وأخرى
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 861.634 - 681.634 1.511 - 1.511 
 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 
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     ---------------------------- 1031 --------------------------- 

 المساهمون عمليات التكافل 

 

 لغاية سنة واحدة

بآالف الرياالت 

 السعودية

 أكثر من سنة

بآالف الرياالت 

 السعودية

 اإلجمالي

بآالف الرياالت 

 السعودية

 لغاية سنة واحدة

بآالف الرياالت 

 السعودية

 أكثر من سنة

ياالت بآالف الر

 السعودية

 اإلجمالي

بآالف الرياالت 

 السعودية

       الموجودات

       -       -       - 506,931       - 506,931 استثمارات متاحة للبيع

استثمارات مقتناه حتى تاريخ 

 االستحقاق

-       -       -       -       363,531  363,531  

       -       -       - 13,612       -   13,612 اشتراكات تكافل مستحقة, صافي

 حصة معيد التكافل من المطالبات 

 39,519 -   39,519 تحت التسوية  

-       -       -       

 335,111       - 335,111 13,507       - 13,507 نقدية وشبه نقدية

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

9014563   اتإجمالي الموجود  -         9014563 335,111    3634531     1064715 

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 

 

 المساهمون عمليات التكافل 

 

 لغاية سنة واحدة

بآالف الرياالت 

 السعودية

 أكثر من سنة

بآالف الرياالت 

 السعودية

 اإلجمالي

بآالف الرياالت 

 السعودية

 لغاية سنة واحدة

الف الرياالت بآ

 السعودية

 أكثر من سنة

بآالف الرياالت 

 السعودية

 اإلجمالي

بآالف الرياالت 

 السعودية

       المطلوبات

       -       -       -  501,130       -  501,130 احتياطي عمليات التكافل 

       -       -       -  91,513       -  91,513 إجمالي المطالبات تحت التسوية

       -       -       -  33,757        -  33,757  ذمم معيدي التكافل, صافي

 1,111       - 1,111  39,251        -  39,251  دائنون ومبالغ مستحقة الدفع وأخرى
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

5634171          - 5634171 إجمالي المطلوبات      14111  -          14111  
 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 

 

 ح(  مخاطر العمالت 

 ي أسعار الصرف األجنبي.تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات ف

   
الصرف األجنبي ألن غالبية الموجودات تعتقد اإلدارة بوجود مخاطر متدنية لوقوع خسائر هامة نتيجة التقلبات في أسعار 

 والمطلوبات النقدية هي بعمالت مرتبطة بالريال السعودي. 

   
 خ( األخطار التشغيلية

 

المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناجمة عن مجموعة متنوعة من القضايا المرتبطة 

عند مقدمي الخدمات للشركة,  هاداخل الشركة أو خارج عمة لعمليات الشركة سواءً والبنية التحتية الدا والتقنيةبالعمليات 

السوق والسيولة مثل تلك التي تنشأ من المتطلبات القانونية و من عوامل خارجية أخرى غير مخاطر االئتمان, كذلك و 

 شغيلية من جميع أنشطة الشركة.والتنظيمية والمعايير المقبولة عموما من سلوك إدارة االستثمار. تنشأ المخاطر الت

   
هدف الشركة هو إدارة المخاطر التشغيلية وذلك لتحقيق التوازن بين الحد من الخسائر المالية واألضرار التي قد إن 

 تلحق بسمعتها مع تحقيق أهدافها االستثمارية من تحقيق عوائد للمستثمرين.
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 )تتمة( ةخ( األخطار التشغيلي

 

المسؤولية األساسية لتطوير وتنفيذ الرقابة على المخاطر التشغيلية تقع على عاتق مجلس اإلدارة. هذه المسؤولية تشمل 

 الرقابة في المجاالت التالية:

 

 متطلبات الفصل المالئم بين الواجبات ما بين مختلف الوظائف واألدوار والمسؤوليات؛ -

 وية ورصد المعامالت؛المتطلبات الالزمة لتحقيق التس -

 المتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى؛ا -

 توثيق عناصر الرقابة واإلجراءات؛ -

المخاطر التي  متطلبات للتقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تواجهها, ومدى كفاية الرقابة واإلجراءات لمواجهة -

 تم تحديدها؛

 المعايير األخالقية و العمل؛ -

 .فعاال عندما يكونالمخاطر, بما في ذلك التأمين  التخفيف من -

 

موظفي الشركة ما يكفي من التدريب والخبرة, وتشجع التواصل الفعال المتعلقة بإدارة لدى أن اإلدارة العليا تضمن 

 المخاطر التشغيلية.

   
 ط(  إدارة رأس المال

 لدعم أهداف الشركة وزيادة الفائدة للمساهمين. توضع األهداف من قبل الشركة للحفاظ على توازن نسب رأس المال وذلك 

   
تقوم الشركة بإدارة متطلبات رأس المال وذلك بتقدير النقص بين مستويات رأس المال المعلن عنها والمطلوبة بإنتظام. يتم  

مخاطر إجراء التسويات على مستويات رأس المال الحالية وذلك حسب التغيرات في الظروف السائدة في السوق وخصائص 

الشركة. وللحفاظ على أو تعديل هيكل رأس المال, تقوم الشركة بتعديل مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو  ةنشطأ

 . الُمصدرة سهماأل

   
 .جهات خارجية خالل السنة المالية يعتقد مجلس اإلدارة بأن الشركة قد التزمت بكافة متطلبات رأس المال المفروضة من قبل 

   
 القيمة العادلة لألدوات المالية ك(  

تستند القيمة العادلة للموجودات المالية المتداولة في سوق نشط إلى األسعار المتداولة في السوق أو أسعار المتعاملين. وتستند 

ت المالية بشكل ألدوات المالية األخرى إلى أسلوب التقييم. ال تختلف القيم العادلة للموجودات والمطلوباالقيمة العادلة لكافة ا

 جوهري عن القيم الدفترية المدرجة في تاريخ إعداد القوائم المالية.

   
 المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظاميةل(

تخضع عمليات الشركة لمتطلبات األنظمة المحلية في البلد الذي تأسست فيه. إن هذه األنظمة ال تتطلب فقط الحصول على 

ب, بل وتفرض بعض القيود مثل كفاية رأس المال لتقليل مخاطر العجز واإلفالس من قبل فحس األنشطةالموافقات ومراقبة 

ولتخفيف هذه المخاطر تقوم الشركة بتنفيذ سياسات  ماتها غير المتوقعة عند نشوئها.شركات التكافل ولتمكينها من سداد التزا

 المالئمة. وإجراءات تم تصميمها بفعالية مع األخذ في االعتبار األنظمة المحلية

   
 قيمة وثائق التكافل واالستحقاقاتإعادة   -13

   
 1031 

بآالف الرياالت 

 السعودية

 1031 

بآالف الرياالت 

 السعودية

 3364153  214213 إعادة قيمة وثائق التكافل

 154501  654621 استحقاقات

 3724209  3534259 
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 إعادة تبويب أرقام المقارنة  -15
   

شى مع عرض الحسابات للسنة الحالية. وقد تم إجراء هذه التغيرات ارقام المقارنة للسنة السابقة كي تتمأعيد تبويب بعض أ 

 وذلك إلظهاره بصورة أفضل, األرصدة  والمعامالت في القوائم المالية للشركة.

 

 اعتماد القوائم المالية  -34
   

 .1033 فبراير 39 هـ الموافق3315 آلخرا ربيع 39 اعتمدت القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ
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