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 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(

 قائمة المركز المالي
 2020ديسمبر  31في 

   

 7صفحة 

 

 
 
 

 إيضاحات

ديسمبر 31   
2020 
عة()مراج  

بآالف الرياالت 
 السعودية

ديسمبر 31   
2019 

 )مراجعة(
بآالف الرياالت 

 السعودية
    
    

    الموجودات
    

 146,986 68,215 7  نقد وما يماثله
 66,277 120,345 8  ودائع قصيرة األجل

 26,406 45,260 5  مساهمات وذمم إعادة تكافل مدينة، بالصافي
 10,946 25,527 )ب( 10  مساهمات التكافل غير المكتسبة حصة معيدي التكافل من

 47,644 73,994 )ب( 12 حصة معيدي التكافل من المطالبات القائمة
 1,985 3,947 )ج(10 تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

    استثمارات
 383,869 413,621 ( و)د(أ)4  موجودات مالية متاحة للبيع
 146,372 146,339  )ب( 4 حتى تاريخ االستحقاق موجودات مالية محتفظ بها

 1,062 3,762 6 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
 75 8  موجودات ثابتة

 2,216 2,029  موجودات غير ملموسة
 34,000 34,000 9 وديعة نظامية

 4,355 4,612  إيرادات مستحقة من وديعة نظامية
  ───── ─────     

 872,193 941,659   مجموع الموجودات
  ═════    ═════ 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 رئيس مجلس اإلدارة    الرئيس التنفيذي    الماليالرئيس 

 
 
 
 
 محمد الشايع    حسام الخيال    مصطفىالاجي ن
 

 
 
 
 
 
 

 
 المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 27إلى  1تعتبر اإليضاحات من رقم 



 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(

 قائمة المركز المالي )تتمة(
 2020ديسمبر  31في 

   

 8صفحة 

 إيضاحات 

 ديسمبر 31
2020 

 )مراجعة(
بآالف الرياالت 

 السعودية

  ديسمبر 31
2019 

 )مراجعة(
بآالف الرياالت 

 السعودية
    

    المطلوبات

    
 43,282 49,435 13 مستحقات ومطلوبات أخرى

 5,778 4,991 16 مخصص الزكاة وضريبة الدخل
 15,864 25,014   أرصدة معيدي التكافل الدائنة

 15,703 34,283 )ب( 10  مساهمات غير مكتسبة
 1,910 4,722 )ج(10  عمولة معيدي التكافل غير المكتسبة

 62,290 93,011 )ب( 12 لبات القائمةإجمالي المطا
 5,889 8,836 )هـ( 10 احتياطي المخاطر السارية

 6,470 7,607 )د( 10 احتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات
 5,875 6,316 11 مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين

 6,593 6,593 17 فائض توزيع دائن
76,8343 406,636 )ج( 4)أ(، 10  احتياطي أنشطة تكافل  

 4,355 4,612  إيرادات مستحقة من وديعة نظامية

    ────── ────── 
 550,843 652,056   مجموع المطلوبات

    

 - -  فائض عمليات التكافل
  ────── ────── 

 550,843 652,056  مجموع المطلوبات وفائض عمليات التكافل
  ────── ────── 
    

     حقوق المساهمين
    

 340,000  340,000 14  أس المالر
 14,788 14,788 15 احتياطي نظامي
 )33,264( )64,566(   خسائر متراكمة

 )823( )1,218( 11  إعادة قياس التزامات منافع التقاعد
 649 599 )د( 4 احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع

  ────── ────── 
 321,350 289,603   صافي حقوق الملكية

  ────── ────── 

  مجموع المطلوبات وفائض عمليات التكافل وحقوق المساهمين

 

941,659 
 

872,193 
  ══════    ══════ 

 
 
 

 
 
 

 رئيس مجلس اإلدارة    الرئيس التنفيذي    الماليالرئيس 
 
 
 
 
 محمد الشايع    حسام الخيال    مصطفىالاجي ن
 
 

 
 
 

 
  المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 27إلى  1تعتبر اإليضاحات من رقم 



 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(

  قائمة الدخل
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 9صفحة 

 اتإيضاح 

2020 
 )مراجعة(
االت بآالف الري
 السعودية

2019 
 )مراجعة(

 بآالف الرياالت
 السعودية

    
    إيرادات

    إجمالي مساهمات التكافل المكتتبة
 128,502 152,601 18 تكافل عائلي -

 26,651 49,080 18 تكافل عام -

   ─────   ─────  

  201,681 155,153 
    مساهمات إعادة التكافل المسندة

(14,122) 18 التكافل المحلية المسندةمساهمات إعادة  -  (7,999)  

(77,364) 18 مساهمات إعادة التكافل األجنبية المسندة -  (50,678)  
 16,174 16,796 18 التكافلخطط تكاليف حاملي 

   ─────   ─────  

 112,650 126,991   صافي مساهمات التكافل المكتتبة

(18,580) 18  ةالتغيرات في مساهمات التكافل غير المكتسب  (6,138)  

 3,977 14,582 18  التغيرات في حصة معيدي التكافل من مساهمات غير مكتسبة

   ─────   ─────  

 110,489 122,993  صافي مساهمات التكافل المكتسبة

 5,088 5,352   إيرادات الرسوم والعموالت
 - 2,190  إيرادات االكتتاب األخرى

   ─────   ─────  

 115,577 130,535  موع اإليراداتمج

   ─────   ─────  

    تكاليف ومصاريف االكتتاب
(47,053) )أ(12 إجمالي المطالبات المدفوعة  (39,239)  

 31,181 38,010 )أ(12 حصة معيدي التكافل من مطالبات مدفوعة

(67,140) 19 إعادة واستحقاق الوثائق  (81,688)  

   ─────   ─────  

(76,183)  المطالبات والمنافع األخرى المدفوعةصافي   (89,746)  

(3,924)  التغيرات في المطالبات القائمة، بالصافي  682 
(450)  تغيرات في مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها، بالصافي  (1,872)  

   ─────   ─────  

(80,557)  صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة  (90,936)  

    
(16,378) )أ(10 التغيرات في احتياطي أنشطة تكافل  4,610 

(1,137)  تغيرات في احتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات  (891)  

(2,947)  تغيرات في احتياطي المخاطر السارية  (2,898)  

(14,863)   التكافلتكاليف اقتناء وثائق   (5,630)  

   ─────   ─────  

(115,882)  كتتابمجموع تكاليف ومصاريف اال  (95,745)  

   ─────   ─────  

 19,832 14,653   صافي دخل االكتتاب

   ─────   ─────  

    مصاريف تشغيلية أخرى
(49,735) 20 مصاريف عمومية وإدارية  (50,686)  
 1,524 1,425  دخل من خصومات الكمية

 6,440 2,911  إيرادات من الودائع

 3,792 3,983  دخل من الصكوك
 - 225  إيرادات توزيعات أرباح

   ─────   ─────  

(41,191)   مجموع مصاريف تشغيلية أخرى، بالصافي  (38,930)  

   ─────   ─────  

(26,538)  صافي الخسارة للسنة قبل التوزيع والزكاة والضريبة  (19,098)  

 - -  صافي الخسارة للسنة العائدة لعمليات التكافل

   ─────    ─────  

(26,538)  صافي الخسارة للسنة العائدة إلى المساهمين قبل الزكاة والضريبة  (19,098)  

(4,764) )أ(16 الزكاة والضريبة للسنة  (5,702)  

   ─────   ─────  

(31,302)  صافي الخسارة العائدة إلى المساهمين بعد الزكاة والضريبة  (24,800)  

  ═════ ═════ 

(0.73) (0.92) 21 هم )لاير سعودي للسهم الواحد( )األساسية(خسارة الس  

  ═════ ═════ 

 
 رئيس مجلس اإلدارة    الرئيس التنفيذي    الماليالرئيس 

 
 
 
 
 محمد الشايع    حسام الخيال    مصطفىالاجي ن

 المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 27إلى  1تعتبر اإليضاحات من رقم 



 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(

 قائمة الدخل الشامل
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 10صفحة 

 إيضاحات 

2020 
بآالف الرياالت 

 السعودية

2019 
بآالف الرياالت 

 السعودية
    

    

(31,302)  ة إلى المساهمين بعد الزكاة والضريبةصافي الخسارة العائد  (24,800)  

    

     الدخل الشامل اآلخر
    

   بنود سيعاد تصنيفها لقائمة الدخل في الفترات الالحقة
    

 45,503 30,220 )ج(4 غير محققة -تغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع  -

    

(30,220) )أ(10  غير محققة -عادلة الحتياطي أنشطة التكافل تغيرات في القيمة ال -  
 
(45,503)  

    
(50)  احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع -  649 

    
    بنود لن يعاد تصنيفها لقائمة الدخل في الفترات الالحقة

    
(395) 11 إعادة قياس التزامات منافع التقاعد -  (610)  

    
  ───── ───── 

(31,747)  مجموع الخسارة الشاملة للسنة  (24,761)  

  ═════ ═════ 

    
    

    
    

  

   

   

   

   

   
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 رئيس مجلس اإلدارة    الرئيس التنفيذي    الماليالرئيس 

 
 
 
 
 محمد الشايع    حسام الخيال    مصطفىالاجي ن
 

 
 

 
 
 

    المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 27إلى  1تعتبر اإليضاحات من رقم 



 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(

 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 11صفحة 

 

 رأس
 المال

احتياطي 
 نظامي

 إعادة قياس
التزامات منافع 

 التقاعد

احتياطي القيمة 
العادلة للموجودات 
المالية المتاحة 

 للبيع
 خسائر 
 المجموع  متراكمة

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

 بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

       
(823) 14,788  340,000 2020يناير  1الرصيد كما في   649 (33,264)  350321,  

       
       مجموع الخسارة الشاملة للسنة

       
(31,302) - - - - صافي الخسارة العائدة إلى المساهمين بعد الزكاة والضريبة  (31,302)  

       
(539) - - إعادة قياس التزامات منافع التقاعد  - - (395)  

       
(50) - - - احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع  - (50)  

       
(395) - - مجموع الخسارة الشاملة للسنة   (50)  (31,302)  (31,747)  

       
 - - - - - - (15المحول إلى االحتياطي النظامي )إيضاح 

       
 ────── ────── ──────  ────── ────── ────── 

(1,218) 14,788 340,000 2020ديسمبر  31الرصيد كما في   599 (64,566)  289,603 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 

 رأس 

 المال
احتياطي 

 نظامي

إعادة قياس 
 التزامات

منافع التقاعد   

احتياطي القيمة 
العادلة للموجودات 

المالية المتاحة 
يعللب  المجموع  خسائر متراكمة 

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية
 بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

       
(213)  14,788  340,000 2019يناير  1الرصيد كما في   - (8,464)  346,111 

       
       مجموع الدخل الشامل للسنة

       
(24,800) - - - - صافي الخسارة العائدة إلى المساهمين بعد الزكاة والضريبة  (24,800)  

       
(610) - - إعادة قياس التزامات منافع التقاعد  - - (610)  

       

 احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع
- - - 

 
649 

- 649 

       
(610) - - مجموع الخسارة الشاملة للسنة  649 (24,800)  (24,761)  

       
 المحول إلى االحتياطي النظامي

 (15)إيضاح 
- - - - - - 

       

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
(823) 14,788  340,000 2019ديسمبر  31الرصيد كما في   649 (433,26)  321,350 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 

 
 

 
 
 

 
 رئيس مجلس اإلدارة    الرئيس التنفيذي    الماليالرئيس 

 
 
 
 
 محمد الشايع    حسام الخيال    مصطفىالاجي ن
 
 
 
 

 
  المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 27إلى  1تعتبر اإليضاحات من رقم 



 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(

  قائمة التدفقات النقدية
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 12صفحة 

 

 
 

 إيضاحات

2020 
بآالف الرياالت  
 السعودية

2019 
بآالف الرياالت  

 السعودية

    

    طة التشغيليةالتدفقات النقدية من األنش

(26,538)  صافي الخسارة قبل التوزيع والزكاة والضريبة  (19,098)  

    

    تعديل لبنود غير نقدية:

 869 763  إطفاء

 71 67  استهالك

(4,017)  دخل من الصكوك  (3,826)  

 34 40  إطفاء العالوة من صكوك

(5)  إطفاء الخصم من صكوك  -  

(2,054) 865 5 )نفقات االنخفاض في قيمة( المساهمات وذمم إعادة التكافل المدينةعكس االنخفاض في قيمة /   

 1,206 1,457 11 مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين
  ───── ───── 

  (27,368) (22,798)  

    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

(,85418)   مساهمات وذمم إعادة تكافل مدينة، بالصافي  (11,702)  

(66,277) (54,068)  ودائع قصيرة األجل  

(14,581)   حصة معيدي التكافل من مساهمات التكافل غير المكتسبة  (3,977)  

 10,086 (26,350)  حصة معيدي التكافل من المطالبات القائمة

(1,962)  تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة  (966)  

(29,752)  موجودات مالية متاحة للبيع  (31,105)  

 170 (2,700)  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

 23,904 6,153  مستحقات ومطلوبات أخرى

 9,984 9,150   أرصدة معيدي التكافل الدائنة

 6,138 18,580   مساهمات غير مكتسبة

(380) 2,812  عمولة معيدي التكافل غير المكتسبة  

(8,896) 30,721  إجمالي المطالبات القائمة  

 2,898 2,947  احتياطي المخاطر السارية
 891 1,137  احتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات

 24,719 29,802   احتياطي أنشطة تكافل

    ───── ───── 

  (74,333) (67,311)  

(1,411) 11 منافع نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين، صافي المحّول  (857)  

(5,551) )ج(16 مدفوعة زكاة وضريبة دخل  (5,958)  

  ───── ───── 

(74,126) (81,295)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية  

  ───── ───── 

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

-  استحقاق موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  50,000 

-  ا حتى تاريخ االستحقاقشراء موجودات مالية محتفظ به  (75,209)  

 3,528 3,100  دخل مستلم من الصكوك

(576)  شراء موجودات غير ملموسة  (1,226)  

  ───── ───── 

(22,907) 2,524  صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة االستثمارية  
  ───── ───── 

(97,033) (78,771)  صافي التغير في النقد وما يماثله  

    

 244,019 146,986 7 نقد وما يماثله في بداية السنة

  ───── ───── 

 146,986 68,215 7 نقد وما يماثله في نهاية السنة

  ═════ ═════ 

    معلومات تكميلية غير نقدية:

 45,503 30,220 )ج(4 صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

(50) )د( 4 غير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع في أسهم حقوق الملكية المحليةصافي الت  649 

  ═════ ═════ 

 
 رئيس مجلس اإلدارة    الرئيس التنفيذي    الماليالرئيس 

 
 
 
 
 محمد الشايع    حسام الخيال    مصطفىالاجي ن

 المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 27إلى  1تعتبر اإليضاحات من رقم 



 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم المالية
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

   

 13صفحة   

 المنشأة واألنشطة الرئيسية 1
 

السجل التجاري رقم موجب ساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بشركة ساب للتكافل )"الشركة"(، شركة م
ـ )الموافق 1428جمادى األولى  20تاريخ ب 1010234032 السعودية "تداول". المالية سوق ال(. إن الشركة مدرجة في 2007يونيو  6ه

 ودية.، المملكة العربية السع11413، الرياض 9086وعنوان الشركة المسجل هو: ص ب 
 

إن الغرض من إنشاء الشركة هو مزاولة عمليات التكافل وكافة األنشطة ذات العالقة. يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تقديم كافة 
العام، اتمجموع -أفراد( والعائلي للمجموعات )حماية وادخار  -منتجات التكافل العائلي لألفراد )حماية وادخار  ل  التكاف (، ومنتجات 

 المملكة العربية السعودية فقط. وتعمل في
 

  أسس اإلعداد 2
 

 أ( أسس العرض والقياس
ات األخرى تم إعداد القوائم المالية للشركة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدار

 الشركات في المملكة العربية السعودية.الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ونظام 
 

تبطة بالوحدة تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء قياس القيمة العادلة لالستثمارات المر
الية باستخدام التقييم االكتواري. وتظهر استثمارات حقوق أنشطة التكافل بالقيم الح احتياطياتالمتاحة للبيع، ويتم إدراج منافع نهاية الخدمة و

 الملكية المصنفة كاستثمارات متاحة للبيع بالقيمة السوقية عند اإلقفال.
 

في  ستمراريةقامت إدارة الشركة بتقييم قدرتها على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية وهي على قناعة بأنها قادرة على االستمرار وفقاً لمبدأ اال
كة في المستقبل المنظور. عالوةً على ذلك، فإن اإلدارة ليست على علم بأية أمور جوهرية يمكن أن تثير شكوكاً هامة حول إمكانية استمرار الشر

 أعماله وفقاً لمبدأ االستمرارية. وعليه، تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ االستمرارية.
 

باستخدام تصنيف متداول/ غير متداول. ومع ذلك، يتم تصنيف البنود التالية بصفة عامة على أنها غير ال يتم عرض قائمة المركز المالي 
متداولة: مثل استثمارات محتفظ حتى تاريخ االستحقاق وموجودات ثابتة وموجودات غير ملموسة ووديعة نظامية ومخصص منافع نهاية الخدمة 

 الية األخرى بشكل عام على أنها متداولة.للموظفين. يتم تصنيف جميع بنود القوائم الم
  

ابات تقوم الشركة بعرض قائمة المركز المالي لغرض السيولة. طبقًا لمتطلبات أنظمة التأمين في المملكة العربية السعودية، تحتفظ الشركة بحس
سجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف (. ويتم ت25منفصلة لعمليات التكافل والمساهمين وتقدم القوائم المالية وفقًا لذلك )إيضاح 

 الخاصة بكل نشاط في الدفاتر المحاسبية الخاصة بذلك النشاط. يتم تحديد واعتماد أساس توزيع مصاريف العمليات المشتركة من قبل اإلدارة
 وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

 
من القوائم  25لتدفقات النقدية لعمليات التكافل وعمليات المساهمين في االيضاح تم عرض قائمة المركز المالي وقوائم الدخل والدخل الشامل وا

والغير مطلوبة من المعايير الدولية  ساماالمالية كمعلومات مالية إضافية لاللتزام بمتطلبات المبادئ التوجيهية الصادرة عن الالئحة التنفيذية ل
الفصل الواضح بين الموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف لعمليات التكافل  ساماة عن للتقرير المالي. تتطلب اللوائح التنفيذية الصادر

يات وعمليات المساهمين. وبالتالي، فإن قوائم المركز المالي وقوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية المعدة لعمليات التكافل وعمل
 ات والمطلوبات والدخل والمصاريف واألرباح أو الخسائر الشاملة للعمليات المعنية.المساهمين المشار إليها أعاله، تعكس فقط الموجود

 

عمليات عند إعداد القوائم المالية للشركة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي، يتم دمج أرصدة ومعامالت عمليات التأمين مع تلك الخاصة ب
ت واألرباح أو الخسائر غير المحققة، إن وجدت، بالكامل أثناء الدمج. إن السياسات المحاسبية المساهمين. يتم حذف األرصدة المتداخلة والمعامال

 المعتمدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين موحدة بالنسبة للمعامالت واألحداث المشابهة في ظروف مماثلة.
 

 ب( العملة الوظيفية وعملة العرض
 

المعروضة ة وعملة العرض للشركة. يتم عرض قيم القوائم المالية باللاير السعودي وتم تقريب المبالغ يعتبر اللاير السعودي العملة الوظيفي
 ، ما لم يرد خالف ذلك.)ألف لاير سعودي( في القوائم المالية ألقرب ألف

 

 ج( السنة المالية
 

 ديسمبر. 31تتبع الشركة السنة المالية التي تنتهي في 



 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(

 لمالية )تتمة(إيضاحات حول القوائم ا
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 14صفحة 

 
 أسس اإلعداد )تتمة( 2

 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية المؤثرة د(
 

لوبات يتطلب إعداد القوائم المالية استخدام تقديرات وأحكام تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات والمط
مصاريف خالل السنة المالية. وبالرغم من أن هذه التقديرات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية، وكذلك المبالغ المدرجة لإليرادات وال

 ات.واألحكام مبنية على أفضل المعلومات واألحداث الحالية المتوفرة لدى اإلدارة، فإن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن تلك التقدير
 

وعوامل أخرى بما فيها التوقعات لألحداث المستقبلية والمتوقع أن يتم تقييم التقديرات واألحكام بشكل مستمر باالعتماد على الخبرة التاريخية 
 تكون معقولة حسب الظروف.

 
لرئيسية عند إعداد هذه القوائم المالية السنوية، كانت األحكام الهامة التي أبدتها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصادر ا

. ومع ذلك، فقد قامت الشركة بمراجعة المصادر 2019ديسمبر  31ة في القوائم المالية للسنة المنتهية في للتقديرات غير المؤكدة هي ذاتها المطبق
. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع 19-الرئيسية لتقديرات عدم التأكد المفصح عنها في القوائم المالية السنوية األخيرة على خلفية جائحة كوفيد

لقوائم المالية األولية الموجزة. وتواصل اإلدارة تقييم الوضع وستعكس أي تغييرات مطلوبة في فترات التقرير إلى اإليضاح أدناه حول هذه ا
 المستقبلية.

 

 على االحتياطيات الفنية والموجودات المالية 19-أثر كوفيد
 

د من المناطق الجغرافية "موجة ثانية" من ( تعطيل األسواق العالمية حيث بدأت تشهد العدي19-تواصل جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد
العدوى على الرغم من أنها سيطرت سابقًا على تفشي المرض من خالل تدابير احترازية صارمة مثل فرض قيود على السفر وعمليات اإلغالق 

السيطرة بنجاح على تفشي الفيروس  وقواعد التباعد االجتماعي الصارمة. ومع ذلك، تمّكنت حكومة المملكة العربية السعودية )"الحكومة"( من
أت في حتى اآلن، ويرجع ذلك في المقام األول إلى اإلجراءات الفعالة التي اتخذتها الحكومة، وبعد ذلك أنهت الحكومة اآلن عمليات اإلغالق وبد

 الطبيعي واستئناف العمرة.  الوضع اتخاذ تدابير مرحلية لعودة السفر الدولي إلى 
 

، والتي يمكن الشعور بآثارها الناشئة لبعض الوقت، 19-دركة لكل من تحديات االقتصاد الجزئي والكلي جراء جائحة كوفيدال تزال الشركة م
  وتراقب عن كثب تعرضاتها على مستوى دقيق، مع الحفاظ على مستويات الخدمة واألنشطة التشغيلية المقبولة وضمان سالمة ورفاهية موظفيها.

 

 لمالءة المالية للشركة قوية كما في تاريخ إصدار هذه القوائم المالية.تظل مراكز السيولة وا
 

ن إجمالي على الرغم من هذه التحديات، تعتقد اإلدارة أن االحتياطيات الفنية ألعمال التكافل على الحياة ال تزال غير متأثرة إلى حد كبير حيث أ
لم  19-منخفض للغاية. وبناًء على هذه العوامل، ترى إدارة الشركة أن جائحة كوفيد في المملكة العربية السعودية 19-معدل الوفيات بسبب كوفيد

 . وتواصل الشركة مراقبة الوضع عن كثب.2020ديسمبر  31يكن لها آثار جوهرية على نتائج الشركة المدرجة للسنة المنتهية في 
 

المالية للشركة، أجرت الشركة تقييًما وفقًا لسياستها المحاسبية لتحديد  على الموجودات 19-لمواجهة أي آثار محتملة قد تتسبب بها جائحة كوفيد
الية ما إذا كان هناك دليل موضوعي على االنخفاض في قيمة أحد الموجودات المالية أو مجموعة من الموجودات المالية. وبالنسبة للموجودات الم

رين أو المدينين، أو التخلف عن سداد الديون أو التخلف عن سداد المدفوعات، للديون، تشمل هذه عوامل مثل الصعوبات المالية الكبيرة للمصد
 واحتمالية دخول المصدر أو المدين في اإلفالس أو إعادة هيكله مالية أخرى، وما إلى ذلك. وفي حالة األسهم المصنفة ضمن األسهم المتاحة

  هري أو دائم في القيمة العادلة للموجودات المالية إلى ما دون تكلفتها.للبيع، أجرت الشركة تقييًما لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض جو
 

 31لم يكن لها أي آثار جوهرية على نتائج الشركة المدرجة للسنة المنتهية في  19-استناًدا إلى هذه التقييمات، تعتقد إدارة الشركة أن جائحة كوفيد
 عن كثب.. وتستمر إدارة الشركة في مراقبة الوضع 2020ديسمبر 

 

 فيما يلي األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية:
 

 االلتزام النهائي الناشئ عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التكافل العام -
 

المحاسبي األكثر أهمية للشركة. هناك العديد من إن تقدير االلتزام النهائي الناشئ عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التكافل العام هو التقدير 
تقديرات مصادر عدم التأكد التي يجب أخذها في االعتبار عند تقدير االلتزام الذي ستدفعه الشركة بشكل نهائي لمثل هذه المطالبات. ينبغي إعداد 

للتكاليف النهائية المتوقعة للمطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها. في نهاية فترة التقرير لكل من التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها و
رير، يتم تقدر المطلوبات عن المطالبات المعلنة غير المدفوعة باستخدام مدخالت التقييمات للقضايا الفردية المعلنة للشركة. في نهاية فترة التق

 تها ويتم إجراء التغييرات على المخصص.إعادة تقييم تقديرات المطالبات للسنة السابقة للتأكد من كفاء
 

وقع فيه  يعتبر مخصص المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها تقديراً للمطالبات التي يتوقع اإلبالغ عنها بعد تاريخ قائمة المركز المالي، والذي
في تقدير تكلفة المطالبات المبلغ عنها وكذلك  الحدث المؤمن قبل تاريخ قائمة المركز المالي. إن األسلوب الرئيسي المتبع من قبل اإلدارة

م استخدام المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها يتمثل في استخدام الطرق السابقة لتسوية المطالبات للتنبؤ بطرق تسوية المطالبات المستقبلية. ت
الخسارة المتوقعة من قبل الخبراء االكتوارين نطاق واسع من الطرق مثل طريقة تشين الدر، وطريقة بورنهوتر فيرغسون، وطريقة معدل 

ة لتحديد هذه المخصصات. تشتمل هذه الطرق على عدد من االفتراضات مصرح عنها أو ضمنية والمتعلقة بقيم التسوية المتوقعة لها وأنماط تسوي
 )أ(. 26مستقبلية، يرجى الرجوع إلى اإليضاح المطالبات. لمزيد من التفاصيل فيما يتعلق بمصادر عدم التأكد في تقدير مدفوعات المطالبة ال
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 د( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية المؤثرة )تتمة(
 

 

 االلتزام النهائي الناشئ عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التكافل لألفراد والمجموعات -
د والمجموعات على أساس االفتراضات الحالية للعقد وبالتالي إظهار أفضل التقديرات عند زيادة هامش يحدد االلتزام بموجب عقود التكافل لألفرا

 المخاطر وأي تغير عكسي.
 

، اإلعادةواالنقضاء تتعلق االفتراضات الرئيسية بالوفيات والحاالت المرضية، واألقدمية، وعوائد االستثمارات، والمصاريف، ومعدالت 
خدم الشركة اإلحصائيات المحلية المتعلقة بالوفيات والحاالت المرضية بشأن الصناعة والتي تعكس الخبرات السابقة والتي ومعدالت الخصم. تست

صة يتم تعديلها، عند اللزوم، إلظهار المخاطر الفريدة الخاصة بالشركة، وخصائص المنتج، واألسواق المستهدفة، وحالة تكرار المطالبات الخا
للعقود التي تغطي المخاطر المتعلقة باألقدمية، يجنب مخصص لقاء التغير في حاالت التحسن بشأن الوفيات المستقبلية المتوقعة، بالشركة. بالنسبة 

عة. يتم لكن األوبئة والتغيرات الهائلة في مستوى الحياة يمكن أن تسفر عن تغيرات هامة في المخاطر المتعلقة بحاالت الوفاة المستقبلية المتوق
حتياطيات أنشطة التكافل على أساس طريقة تقييم خبير شؤون التأمين بواسطة خبير شؤون تأمين مستقل من خالل استخدام طريقة وحدة حساب ا

يضاح السعر الحالي للصندوق. لمزيد من التفاصيل فيما يتعلق بمصادر عدم التأكد في تقدير مدفوعات المطالبة المستقبلية، يرجى الرجوع إلى اإل
 )أ(. 26

 

على خصائص المنتج، وفترة وثيقة التكافل وعوامل خارجية مثل اتجاهات البيع. تستخدم الخبرة الخاصة  اإلعادةواالنقضاء تعتمد معدالت 
 بالشركة في تحديد هذه االفتراضات.

 

 تواري خارجي.يتم مراجعة المطلوبات بموجب عقود التكافل العام ولألفراد والمجموعات بصورة مستقلة، وتعتمد من خبير اك
 
 

  االنخفاض في قيمة الذمم المدينة -
يتم تكوين مخصص للذمم المدينة عند وجود دليل موضوعي على أن الشركة لن تتمكن من تحصيل كافة المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلية 

ته مالياً وكذلك العجز والتخلف عن السداد من مؤشرات للذمم المدينة. تعتبر الصعوبات المالية الكبيرة للمدين وإمكانية إفالسه أو إعادة هيكل
 االنخفاض في قيمة الذمم المدينة.

 

نية تقوم الشركة بتقييم الموجودات ذات األهمية الفردية والذمم المدينة المتضمنة في مجموعة من الموجودات المالية ذات خصائص مخاطر ائتما
لمدينة التي تخضع للتقييم بشكل فردي لتحري االنخفاض في قيمتها والتي يتم إثبات أو يستمر متماثلة لتحري االنخفاض في قيمتها. إن الذمم ا

إصدار  إثبات خسائر انخفاض في القيمة لها، ال يتم إدراجها ضمن التقييم الجماعي لالنخفاض في القيمة. وهذا التقييم يتطلب إصدار أحكام. وعند
لمخاطر االئتمانية التي تأخذ في االعتبار وضع التخلف عن السداد بوصفه مؤشرا على القدرة على هذه األحكام، تقوم الشركة بتقييم خصائص ا

 دفع جميع المبالغ المستحقة وفقاً للشروط التعاقدية.
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 السياسات المحاسبية الهامة 3
 

اسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية إن السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية تتوافق مع السياسات المح
 )أ(. 3باستثناء تطبيق معايير جديدة كما هو مذكور في اإليضاح  2019ديسمبر  31للشركة للسنة المنتهية في 

  
 وتعديالتجديدة أ( تطبيق معايير 

 
صادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي سارية المفعول لمعايير الحالية العلى اوالتعديالت والمراجعات التالية الجديدة أصبحت المعايير 

، وبالتالي، قامت الشركة بتطبيقها. وقدرت الشركة أن التعديالت ليس لها أثر جوهري على القوائم المالية للشركة، 2020يناير  1اعتباراً من 
 :كما هو معمول به

 
 

 الوصف المعيار / التعديالت
تعديالت على المعيار الدولي 

 3تقرير المالي رقم لل
 2020يناير  1 تعريف المنشأة

تعديالت على المراجع الخاصة 
باإلطار المفاهيمي في المعايير 

 الدولية للتقرير المالي.

يتضمن اإلطار المفاهيمي المعدل بعض المفاهيم الجديدة، ويقدم تعريفات 
 محدثة ومعايير اإلثبات للموجودات والمطلوبات وتوضيح بعض المفاهيم

 الهامة.

 2020يناير  1

تعديالت على المعيار الدولي 
ومعيار  9للتقرير المالي رقم 

 39المحاسبة الدولي رقم 
والمعيار الدولي للتقرير المالي 

 7رقم 

 2020يناير  1 إصالح مؤشر سعر الفائدة

تعديالت على معيار المحاسبة 
ومعيار المحاسبة  1الدولي رقم 
 8الدولي رقم 

 2020يناير  1  ة النسبيةتعريف األهمي

 
 ب( المعايير الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد

 

 1مبكًرا المعايير الجديدة التالية التي تم إصدارها ولكنها غير سارية المفعول بعد للسنة المحاسبية للشركة التي تبدأ في تطبق اختارت الشركة أال 
 وتقوم حاليًا بتقييم أثرها: 2020يناير 

 

 
 /المعيار
 التفسير

 
 

 الوصف

يسري تطبيقه في الفترات 
التي تبدأ في أو بعد التاريخ 

 الالحق

المعيار الدولي للتقرير المالي 
 17رقم 

 انظر اإليضاح أدناه  عقود التأمين

المعيار الدولي للتقرير المالي 
 9رقم 

 انظر اإليضاح أدناه األدوات المالية

تعديالت على المعيار الدولي 
 16لمالي رقم للتقرير ا

 2020يونيو  1 19-تخفيضات اإليجار المتعلقة بجائحة كوفيد

تعديالت على معيار المحاسبة 
 37الدولي رقم 

 2023يناير  1 تكلفة الوفاء بعقد -عقود مكلفة 

 
 ج( المعايير الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد

 

 "عقود التأمين" 17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

 ة عامةنظر
، وهو يحدد مبادئ اإلثبات والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود التأمين ويحل محل المعيار الدولي 2017يتم نشر هذا المعيار في مايو 

 عقود التأمين. - 4للتقرير المالي رقم 
مع ميزات تشاركية تقديرية بشرط أن تصدر  ينطبق المعيار الجديد على عقود التأمين الصادرة، وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعقود االستثمار

 الجهة أيًضا عقود التأمين. يتطلب فصل المكونات التالية عن عقود التأمين:
 .المشتقات المتضمنة، إذا كانت تلبي بعض المعايير المحددة 
 .المكونات االستثمارية المميزة 
 .أي تعهد بتحويل بضائع أو خدمات غير تأمينية مميزة 

 

والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9ذه المكونات بشكل منفصل وفقًا للمعايير ذات الصلة )المعيار الدولي للتقرير المالي رقم يجب احتساب ه
15.)  



 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(

 لمالية )تتمة(إيضاحات حول القوائم ا
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 17صفحة 

 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3
 

 ج( المعايير الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد
 

 القياس
، والذي سمح لشركات التأمين بمواصلة استخدام السياسات المحاسبية ألغراض القياس 4لمالي رقم على عكس متطلبات المعيار الدولي للتقرير ا

 نماذج القياس المختلفة التالية: 17، يوفر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 2005الموجودة قبل يناير 
 

 على "الركائز األساسية" التالية: نموذج القياس العام يعتمد
 لنقدية المستوفاة، والتي تشمل:التدفقات ا أ(

 .تقديرات مرجحة محتملة خاصة بالتدفقات النقدية المستقبلية 
 .تعديل يعكس القيمة الزمنية للنقود )أي الخصم( والمخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية المستقبلية 
 .تعديل للمخاطر المتعلقة بالمخاطر غير المالية 

 

اقدية. يمثل هامش الخدمة التعاقدية الربح غير المكتسب لمجموعة من عقود التأمين وسيتم إثباته كمنشأة تقدم الخدمات في هامش الخدمة التع ب(
ء مباشرة في المستقبل. ال يمكن أن يكون هامش الخدمة التعاقدية سلبياً عند بدايته؛ سيتم تسجيل أي مبلغ سلبي لإليفاء بالتدفقات النقدية عند البد

 و الخسارة. في نهاية كل فترة تقرير الحقة، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة عقود التأمين على إنها إجمالي:الربح أ
 ي التزام التغطية المتبقية، والذي يشمل التدفقات النقدية المستوفاة المتعلقة بالخدمات المستقبلية وهامش الخدمة التعاقدية للمجموعة ف

  ذلك التاريخ.
 م المطالبات المتكبدة، والذي يقاس على أنه التدفقات النقدية المستوفاة المتعلقة بالخدمات السابقة المخصصة للمجموعة في ذلك التزا

 التاريخ.
 

ة ال يمكن أن قدييتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية الحقًا للتغيرات في التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية. نظًرا ألن هامش الخدمة التعا
 .يكون سالبًا، يتم إثبات التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية التي تزيد عن هامش الخدمة التعاقدية المتبقي في الربح أو الخسارة

 

ر السياسة سيتم إعداد تقرير عن تأثير التغيرات في معدالت الخصم إما في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر، والذي يحدده اختيا
 المحاسبية.

 

هو نموذج إلزامي لقياس العقود مع الميزات التشاركية المباشرة )يشار إليها أيًضا باسم "العقود التشاركية المباشرة"(. يتم  نهج الرسوم المتغيرة
. بالنسبة لهذه العقود، وباإلضافة إلى التعديل إجراء هذا التقييم حول ما إذا كان العقد يفي بهذه المعايير عند بدء العقد ولم يتم إعادة تقييمه الحقًا

 بموجب نموذج القياس العام، يتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية أيًضا من أجل:
 .حصة المنشأة من التغيرات في القيمة العادلة للبنود األساسية  
  األساسية.تأثير التغيرات في القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية التي ال تتعلق بالبنود 

 

مبسط لقياس التزام التغطية المتبقية إذا كان ذلك يوفر قياًسا ال يمثل اختالفًا جوهريًا عن نهج تخصيص أقساط  باإلضافة إلى ذلك، يُسمح باستخدام
اط، فإن التزام التغطية النموذج العام للقياس أو إذا كانت فترة التغطية لكل عقد ضمن المجموعة سنة واحدة أو أقل. باستخدام نهج تخصيص األقس

ابالً للتطبيق لقياس المتبقية يتوافق مع األقساط المستلمة عند اإلثبات المبدئي، ناقًصا التدفقات النقدية القتناء التأمين. ويظل النموذج العام للقياس ق
ة للقيمة الزمنية للنقود وتأثير المخاطر المالية إذا كان التزام المطالبات المتكبدة. ومع ذلك، ال يُطلب من المنشأة تعديل التدفقات النقدية المستقبلي

 من المتوقع دفع /استالم هذه التدفقات النقدية في سنة واحدة أو أقل من تاريخ تكبد المطالبات.
 

 تاريخ السريان
"عقود  4لدولي للتقرير المالي رقم ، سوف يحل محل المعيار ا2023يناير  1هو حالياً  17إن تاريخ سريان المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

"اإليرادات من العقود مع العمالء" والمعيار الدولي  15التأمين". يسمح بالتطبيق المبكر إذا تم تطبيق كل من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
عن التأمين وإعادة التأمين والذي سيؤثر على قائمة "األدوات المالية". تتوقع الشركة أثًرا جوهريًا على القياس واإلفصاح  9للتقرير المالي رقم 

 الدخل وقائمة المركز المالي. قررت الشركة عدم التطبيق المبكر للمعيار الجديد.
 

 التحول
أن هناك حاجة للتطبيق بأثر رجعي. ومع ذلك، إذا كان التطبيق الكامل بأثر رجعي لمجموعة عقود التأمين غير عملي، عندئذ يكون على المنشأة 

 تختار إما نهج بأثر رجعي معدل أو نهج القيمة العادلة.
 

 العرض واإلفصاحات
  تتوقع الشركة أن ينتج عن هذا المعيار الجديد تغير في السياسات المحاسبية لعقود التأمين، مع تعديالت على العرض واإلفصاحات.
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 )تتمة( لم تصبح سارية بعدج( المعايير الصادرة والتي 
 

 األثر
والذي يتطلب تطوير وتصميم عمليات وإجراءات جديدة  17إن الشركة حالياً في مرحلة تصميم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

طلبات األعمال. فيما يلي المجاالت والتقييم المفصل لمت 17لألعمال، بما في ذلك أي تطويرات للنظام يتطلبها المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 الرئيسية قيد التصميم وحالة التقدم الذي أحرزته الشركة حتى اآلن:

 
 ملخص األثر مجال األثر

   الحوكمة وإطار الرقابة
يشمل إنشاء لجنة توجيهية  17وضعت الشركة برنامج حوكمة شامل للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

   محرز في تنفيذ وتحديد األدوار والمسؤوليات لمختلف أصحاب المصلحة.للمراقبة لرصد التقدم ال

   مجال العمليات

بيانات شاملة وقاموس سياسة تتقدم الشركة في تصميم الجوانب التشغيلية لمرحلة التصميم التي تشمل وضع 
حرزت الشركة تقدماً لمختلف األنظمة الفرعية. وأالهيكلية للبيانات. كما تقوم الشركة باالنتهاء من التصاميم 

من خالل تقييم متطلبات األعمال وتعمل حالياً على اختيار البائعين عند االنتهاء من العمليات المختلفة الالزمة 
   للتحول وتقييم الموارد الجديدة المطلوبة.

   المجال الفني والمالي

والمالية بعد االنتهاء من  تشمل العديد من المسائل الفنيةحول السياسة مختلفة  دراساتاستكملت الشركة 
بعد  السياسة. ويتم اتخاذ قرارات 17المطلوبة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم السياسة قرارات 

 الدراسات بشأنإجراء المداوالت الالزمة بين مختلف أصحاب المصلحة. وتمت الموافقة حالياً على غالبية 
   لشركة.ل التابعة" 17مشروع "المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ية بالمعنمن قبل اللجنة التوجيهية السياسة 

   إنهاء خطة التأكيد للفترة االنتقالية وفترة ما بعد التنفيذ.على تعمل الشركة مع أصحاب المصلحة اآلخرين    خطة التأكيد

   
لفجوات. ومع ذلك، يستمر استكشاف هذه الفجوات الحقاً ، وفيما يلي تلخيص للمجاالت الرئيسية ل2019قامت الشركة بإجراء تحليل للفجوات في 

 .17كجزء من مشروع تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

   
 ملخص األثر مجال األثر
 يعتمد مدى االختالفات في نمط ظهور األرباح والنتائج المالية اإلجمالية للشركة على عدد من العوامل مثل: األثر المالي

 العقود التي تتكبد خسائر مقابل تلك التي تجني األرباح. بمقاصة المحاسبية الحالية  تسمح السياسة
إن الفصل بين العقود المكلفة وغير المكلفة، والحقاً المعاملة المحاسبية المختلفة لعنصر الخسارة 
 مقابل هامش الخدمة التعاقدية قد يؤدي إلى اختالفات كبيرة في ظهور األرباح لدى ساب مقارنة

 بالمحفظة الحالية.
 .سينتج عن اختيار نهج التحول اختالفات في تدفقات األرباح المستقبلية 

   
سيكون هناك حاجة لتطوير سعات تخزين البيانات أو تعزيزها بشكل جوهري فيما يتعلق بسعات االستضافة،  أثر البيانات

 نتائج.وذلك لتخزين إدخال البيانات من أنظمة المصادر وسعة تخزين مخصصة لل
باإلضافة إلى ذلك، يتطلب المعيار تفعيل التطبيق بأثر رجعي ما لم يكن هذا غير عملي. وفي الغالب، إن 
البيانات المطلوبة للتحول )البيانات التاريخية( إلجراء حسابات بأثر رجعي بشكل كامل أو معدلة ستكون 

التاريخية صعبة بشكل خاص بسبب متاحة. ومع ذلك، من المتوقع أن تكون عملية تحديد هذه األرصدة 
 الطبيعة اليدوية للنماذج التاريخية وعمليات حفظ البيانات التي كانت تدار على نظام إكسل في الغالب.

 17تعتبر إجراءات الحساب وسعات تخزين البيانات المطلوبة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  أنظمة تكنولوجيا المعلومات
عام ونهج الرسوم المتغيرة على وجه الخصوص( أكثر تعقيًدا بكثير من أنظمة التقرير الحالية. من )للنموذج ال

غير المرجح أن تكون النماذج الحالية كافية على المدى البعيد لتلبية متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 
 ة المعلومات المطلوبة.وقد ال تفي بمتطلبات الحوكمة التي ستكون مهمة بالنظر إلى دق 17رقم 

 ستكون هناك حاجة إلى محرك هامش الخدمة التعاقدية وكذلك النماذج الجديدة.
. وستغطي هذه المجاالت 17ستكون هناك حاجة إلى عمليات جديدة تدعم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  أثر العملية

هامش الخدمة التعاقدية وكذلك حسابات تعديل مثل قرارات التجميع والحساب المبدئي والقياس الالحق وفتح 
 المخاطر.

   
 األدوات المالية - 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 

. يتناول المعيار الجديد البنود التالية المتعلقة 39، واستبدل معيار المحاسبة الدولي رقم 2014يوليو  24تم نشر هذا المعيار في 
 باألدوات المالية:

 
 ف والقياسالتصنيأ( 

منهًجا واحًدا لتحديد ما إذا كان يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل  9يستخدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 ا:الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذ

 تم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و 
  أن تؤدي األحكام التعاقدية لألصل المالي إلى نشوء تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيث تقتصر على مدفوعات ألصل الدين

 ن القائم.والفائدة على مبلغ أصل الدي
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 ج( المعايير الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد
 

و الخسارة يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ويتم إعادة تدوير األرباح أو الخسائر المحققة من خالل الربح أ
 لشرطين التاليين:عند البيع، في حالة استيفاء ا

 .االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وللبيع 
 .اقتصرت الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية على مدفوعات ألصل الدين والفائدة فقط 

 
العادلة من خالل الربح أو الخسارة. باإلضافة إلى ذلك، عند اإلثبات المبدئي، يمكن يتم قياس الموجودات التي ال تفي بأي من هذه الفئات بالقيمة 

محاسبة ألي منشأة استخدام الخيار لتصنيف أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا أدى ذلك إلى إزالة أو تقليل عدم تطابق ال
 بشكل جوهري.

 

لمحتفظ بها للمتاجرة، يمكن للمنشأة أيًضا إجراء خيار غير قابل لإللغاء بعرض التغيرات الالحقة ضمن بالنسبة ألدوات حقوق الملكية غير ا
 خسارة.الدخل الشامل اآلخر في القيمة العادلة لألدوات )بما في ذلك األرباح والخسائر المحققة(، ويتم إثبات توزيعات األرباح في الربح أو ال

 

طلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يتم إثبات قيمة التغير في القيمة العادلة لاللتزام باإلضافة إلى ذلك، بالنسبة للم
الئتمانية المالي العائدة إلى التغيرات في المخاطر االئتمانية لهذا االلتزام في الدخل الشامل اآلخر، ما لم يؤدي إثبات آثار تغيرات المخاطر ا

 م في الدخل الشامل اآلخر إلى وجود عدم تطابق محاسبي في الربح أو الخسارة أو زيادته.لاللتزا
 

 ب( االنخفاض في القيمة:
الخسائر االئتمانية المتوقعة، مقارنة بخسائر االئتمان المتكبدة  9يعكس نموذج االنخفاض في القيمة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

، لم يعد من الضروري حدوث حدث ائتماني قبل 9. بموجب نهج المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 39بة الدولي رقم بموجب معيار المحاس
م تحديث مبلغ إثبات خسائر االئتمان. بدالً من ذلك، تقوم المنشأة دائًما بالمحاسبة عن الخسائر االئتمانية المتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر. يت

 انية المتوقعة في تاريخ كل فترة تقرير ليعكس التغيرات في المخاطر االئتمانية منذ اإلثبات المبدئي.الخسائر االئتم
 

 :محاسبة التحوط (د
متطلبات جديدة بشأن محاسبة التحوط التي تربط محاسبة التحوط على نحو أوثق مع إدارة المخاطر. كما  9قدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

لبات منهًجا يقوم بشكل أكثر على المبادئ إلى نموذج محاسبة التحوط العام. تطبق التعديالت على جميع محاسبة التحوط باستثناء تحدد المتط
المنشأة في  تحوطات محفظة القيمة العادلة لمخاطر سعر الفائدة )يشار إليها عادةً باسم "تحوطات القيمة العادلة الكلية"(. بالنسبة لذلك، قد تستمر

. تم منح هذا االستثناء بشكل كبير ألن مجلس معايير المحاسبة 39بيق متطلبات محاسبة التحوط حاليًا ضمن معيار المحاسبة الدولي رقم تط
 الدولي يعالج محاسبة التحوط الكلية كمشروع منفصل.

 

 تاريخ السريان
. ومع ذلك، فإن التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 2018يناير  1هو  9كان تاريخ سريان ونشر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

عقود التأمين،  - 4األدوات المالية مع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  - 9عقود التأمين: تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  - 4رقم 
الحالي للسماح للمنشآت التي تصدر عقود التأمين ضمن نطاق  4مالي رقم ، يغير المعيار الدولي للتقرير ال2016سبتمبر  12المنشورة في 

قبل أن يصبح معيار عقد التأمين الجديد  9للتخفيف من آثار تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  4المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 عقود التأمين( ساري المفعول. تقدم التعديالت خيارين بديلين: - 17رقم لمجلس معايير المحاسبة الدولي )المعيار الدولي للتقرير المالي 

 

 حتى ما يسبق من الخيارين التاليين: 9تطبيق إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  -
 

 .تاريخ سريان المعيار الجديد لعقود التأمين 
  قرر مجلس معايير المحاسبة 2020مارس  17. بتاريخ 2023 يناير 1فترات التقرير السنوية التي تبدأ في أو بعد ،

واإلعفاء المؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقرير  17الدولي تمديد تاريخ سريان المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
صاحات اإلضافية . إن اإلف2023يناير  1إلى  2021يناير  1من  4في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9المالي رقم 

المتعلقة بالموجودات المالية مطلوبة خالل فترة التأجيل. وهذا الخيار متاح فقط للمنشآت التي ترتبط أنشطتها في الغالب 
 سابقًا. 9بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 

ودات المالية، إزالة آثار بعض حاالت عدم التطابق المحاسبية ، ولكن بالنسبة لبعض الموج9تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  -
 والتي قد تحدث قبل تنفيذ معيار عقد التأمين الجديد من الربح أو الخسارة. خالل الفترة األولية، هناك إفصاحات إضافية مطلوبة.

 

ترية لمطلوبات الشركة الناشئة عن العقود ضمن نطاق ( تمت مقارنة القيمة الدف1: )2017يناير  1أجرت الشركة تقييماً مفصالً اعتباراً من 
)بما في ذلك مكونات اإليداع أو المشتقات المتضمنة غير الممولة من عقود التأمين( بمجموع القيمة الدفترية  4المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

لمرتبطة بالتأمين مع مجموع القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها. ( تمت مقارنة مجموع القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة ا2لجميع مطلوباتها؛ و)
 9لي رقم بناًء على هذه التقييمات، قررت الشركة أنها مؤهلة لإلعفاء المؤقت. وبالتالي، قررت الشركة تأجيل تنفيذ المعيار الدولي للتقرير الما

حات المتعلقة بالموجودات المالية المطلوبة خالل فترة التأجيل في القوائم حتى تاريخ سريان المعيار الجديد لعقود التأمين. ويتم إدراج اإلفصا
 المالية للشركة.
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 محاسبة التحوط )تتمة(( د
 

 تقييم األثر
مليون  103.4ون لاير سعودي وملي 833.6، لدى الشركة مجموع موجودات مالية وموجودات متعلقة بالتأمين بمبلغ 2020ديسمبر  31كما في 

مليون لاير سعودي(. وفي الوقت الحالي، تتألف الموجودات المالية  60.58مليون لاير سعودي و 808.27: 2019لاير سعودي، على التوالي )
نقد وما يماثله والوديعة النظامية المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة من الموجودات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق والودائع قصيرة األجل وال

مليون لاير سعودي(. وبلغت القيمة العادلة لالستثمارات  424.40: 2019مليون لاير سعودي ) 420وبعض الذمم المدينة األخرى بمبلغ 
مليون لاير سعودي  406.6مبلغ  2020ديسمبر  31المرتبطة بالوحدة المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما في 

مليون لاير سعودي(. بالنسبة الستثمارات حقوق الملكية، تتوقع الشركة استخدام تصنيف القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  376.8: 2019)
فة المطفأة" الستثماراتها اآلخر بناًء على نماذج األعمال والطبيعة االستراتيجية لهذه االستثمارات. وتتوقع الشركة أيضاً استخدام تصنيف "التكل

تاحة في سندات الدين بناًء على الطبيعة ونماذج األعمال الخاصة بالشركة. وسيكون االستثمار في استثمارات مرتبطة بوحدات المصنفة حالياً كم
. ومع ذلك، 9ي للتقرير المالي رقم بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وفقاً للمعيار الدول 39للبيع بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

طلوب فإن الشركة لم تقم بعد بإجراء تقييم مفصل لتحديد ما إذا كانت سندات الدين تستوفي اختبار مدفوعات ألصل الدين والفائدة فقط كما هو م
وجودة االئتمان لهذه الموجودات المالية  . تم توضيح التعرض لمخاطر االئتمان وتركيز مخاطر االئتمان9في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

  .2019و 2020ديسمبر  31. تتمتع الموجودات المالية للشركة بمخاطر ائتمان منخفضة كما في 26ضمن سياسات إدارة المخاطر في اإليضاح 
 

 السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية تم إدراجها أدناه.
 

 داتإثبات اإليرا
 

 إثبات إيرادات المساهمات والعموالت
 

صة يتم تسجيل المساهمات في قائمة الدخل على أساس طريقة القسط الثابت على مدى فترة تغطية وثيقة التأمين. تمثل المساهمة غير المكتسبة ح
ي مخصص المساهمة غير المكتسبة في قائمة الدخل من المساهمة المكتتبة المتعلقة بفترة التغطية السارية في تاريخ التقرير. يتم تحميل التغير ف

 من أجل إثبات اإليرادات خالل فترة المخاطر.
 

التكافل رسوم إدارة الوثيقة أو إدارة االستثمار أو اإلنهاء أو خدمات العقود خطط في حالة الوثائق المرتبطة بالوحدة، تشمل تكاليف حاملي 
استثمارات األخرى. قد تكون الرسوم هي للمبالغ الثابت ة أو قد تختلف باختالف المبالغ التي تتم إدارتها، وستُحمَّل عموًما كتعديل لرصيد 

 التكافل في نفس الفترة التي يتم فيها تحميل الرسوم على حامل الوثيقة في قائمة الدخل.خطط حامل الوثيقة. يتم إثبات تكاليف حاملي 
 

لقة بالتكافل العام وقطاعات األسرة الفردية يتم تأجيلها وإطفاؤها على أساس القسط الثابت إيرادات العموالت من عقود إعادة التكافل المتع
 على مدار فترة عقود إعادة التكافل.

 

ق  االستحقا تتضمن عموالت إعادة التكافل مشاركة األرباح في عقود إعادة التكافل. تقوم الشركة بإثبات حصتها من األرباح على أساس 
 المبالغ بدقة معقولة. عندما يمكن تحديد

 

 إيرادات االستثمار
الربح  أساس معدل  يتم المحاسبة عن إيرادات االستثمار على االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق وودائع المرابحة على 

االتفاق مع مدير الفعلي. تتضمن إيرادات االستثمار خصومات كمية تتعلق باالستثمارات المرتبطة بالوحدة، ويتم حسابها وفقً  ا لشروط 
 الصندوق ويتم المحاسبة عنها على أساس االستحقاق.

 

 إعادة التكافل
الشركة مخاطر التكافل في سياق األعمال االعتيادية لجميع قطاعاتها. إن عقود إعادة التكافل هي العقود التي تبرمها الشركة التي يتم تُسند 

ه بموجبها تعويض الشركة عن الخسائر الناجمة  عن عقود التكافل الصادرة. إن ترتيبات إعادة التكافل ال تعفي الشركة من التزاماتها تجا
 حاملي الوثائق.

 

يتم إثبات المنافع التي تستحقها الشركة بموجب عقود إعادة التكافل المحتفظ بها كموجودات إعادة تكافل. تتكون هذه الموجودات من حصة 
وذمم مدينة أخرى مثل عموالت إعادة التكافل وحصة معيدي التكافل من المطالبات القائمة التي تعتمد معيدي التكافل من مطالبات مدفوعة 

  على المطالبات المتوقعة والمنافع الناتجة بموجب عقود إعادة التكافل ذات العالقة.
 

اً يتم إثبات المبالغ القابلة لالسترداد من أو المستحقة إلى شركات إعادة التكافل بصورة مما وطبق ثلة للمبالغ المتعلقة بعقود التكافل المعنية 
 لشروط كل عقد من عقود إعادة التكافل.

 

وفي  ل.  التكاف ة  وفي تاريخ كل تقرير، تقوم الشركة بإجراء مراجعة للتأكد من وجود دليل على وقوع انخفاض في قيمة موجودات إعاد
إعادة حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم الشركة بإجراء تقدير ر سمي للمبلغ القابل لالسترداد. وفي حالة زيادة القيمة الدفترية لموجودات 

في  التكافل عن القيمة القابلة لالسترداد، يتم اعتبار األصل منخفض القيمة، ويخفض إلى القيمة القابلة لالسترداد له. يتم إثبات االنخفاض
  القيمة في قائمة الدخل.
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 ذمم مدينة
يتم تسجيل المساهمات المدينة بإجمالي المساهمات المكتتبة المدينة من عقود التكافل ناقصاً المخصص المكون ألي مبالغ غير قابلة 

غ للتحصيل. يتم إثبات المساهمات واألرصدة المدينة إلعادة التكافل عند استحقاقها، ويتم قياسها عند اإلثبات المبدئي با ل لمب ل ة  ل لعاد لقيمة ا
تشير  المستلم أو المدين. يتم فحص القيمة الدفترية للذمم المدينة في تاريخ كل تقرير للتأكد إذا ما كان هناك انخفاض في القيمة وذلك عندما

لمدينة األحداث أو الظروف إلى عدم امكانية استردادها. تدرج خسارة االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل. يتم إلغاء إثب ا ة  األرصد ات 
أو  المدينة مباعة  ة  عندما تفقد الشركة سيطرتها على الحقوق التعاقدية التي تشمل األرصدة المدينة كما هو الحال عندما تكون األرصد

اإليضاح رقم  تندرج  5انتقال كافة التدفقات النقدية العائدة إلى الرصيد إلى طرف خارجي مستقل. إن الذمم المدينة المفصح عنها في 
 "عقود التأمين". 4ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 
 استثمارات

 تصنف استثمارات الشركة كاستثمارات متاحة للبيع واستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق.
 

 يعتمد هذا التصنيف على الغرض من شراء االستثمارات.
 

  موجودات مالية متاحة للبيع
ف الموجو استثمارات تعرَّ دات المالية المتاحة للبيع بأنها موجودات مالية غير مشتقة ال يتم تصنيفها كاستثمارات محتفظ بها للمتاجرة أو 

محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق أو قروض وذمم مدينة، وال يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تقيد هذه 
االستثمارات االستثمارات مبدئياً بالتك لفة والتي تمثل القيمة العادلة للمبلغ المدفوع شامالً تكلفة المعامالت العائدة بشكل مباشر إلى شراء 

لد ا خل وتقاس بعد ذلك بالقيمة العادلة. تظهر التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لهذه االستثمارات ضمن الدخل الشامل اآلخر في قائمة 
استثمارات الشامل. يتم تسجيل األ رباح والخسائر المحققة من بيع هذه االستثمارات في قائمة الدخل ضمن "ربح/ )خسارة( محققة من 

 متاحة للبيع".
 

لبيع في  ل كما يتم إثبات توزيعات األرباح وإيرادات / حسم العموالت وأرباح/ خسائر تحويل العمالت األجنبية من االستثمارات المتاحة 
 الدخل الشامل ذات الصلة كجزء من صافي دخل/ خسارة االستثمار. قوائم الدخل أو قائمة

 
يتم تعديل وتسجيل االنخفاض الجوهري أو الدائم في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع في قائمة الدخل الشامل كمصاريف انخفاض 

 في القيمة.
 

  لمعلنة لألوراق المالية القابلة للتداول أو القيم العادلة المقدرة.تستند القيم العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع على األسعار ا
 

تمثل الموجودات المالية المتاحة للبيع والمحتفظ بها لتغطية المطلوبات المرتبطة بوحدات الموجودات المرتبطة بعقود تقع مخاطر 
المشترك،  االستثمار في معظمها على حاملي وثائق التكافل. تمثل هذه الموجودات المالية االستثمار  االستثمارات في وحدات صناديق 

يمة والتي يمكن تسويقها بسهولة. يتم تحميل التغيرات في القيمة العادلة لمطلوبات التأمين إلى الدخل الشامل اآلخر لتتطابق مع تغيرات الق
 العادلة لالستثمارات األساسية في الدخل الشامل اآلخر.

 

 ى تاريخ االستحقاقموجودات مالية محتفظ بها حت
ى تاريخ  ـ "استثمارات محتفظ بها حت تصنف االستثمارات ذات المدفوعات الثابتة أو الممكن تحديدها وذات تواريخ استحقاق محددة ك

ل ا ظ االستحقاق" وذلك عندما تكون لدى الشركة النية اإليجابية والمقدرة على االقتناء حتى تاريخ االستحقاق. يتم إثبات االستثمارات  محتف
فأة، ناقًصا بها حتى تاريخ االستحقاق مبدئيًا بالقيمة العادلة بما في ذلك تكاليف المعاملة المباشرة واإلضافية ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المط
خدام معدل مخصص االنخفاض في القيمة إن وجد. يتم حساب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار الخصم أو العالوة عند الشراء باست

العائد الفعلي، ويدرج أي ربح أو خسارة ناجمة عن هذه االستثمارات في قائمة الدخل عند إلغاء إثبات تلك االستثمارات أو انخفاض 
ود ذات لبن ة   قيمتها. يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي تحمل عمولة، إن وجدت، على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام عمول

 روط وخصائص مخاطر مماثلة.ش
 

 إلغاء إثبات األدوات المالية
د بيع يتم إلغاء إثبات أي أداة مالية عند توقف الشركة عن ممارسة السيطرة على الحقوق التعاقدية التي تمثل األداة المالية كما هو الحال عن

ومكافآت األداة، أو عند انتقال التدفقات النقدية العائدة إليها إلى طرف خارجي مستق ل وعندما تنقل الشركة بشكل جوهري كافة المخاطر 
 الملكية.

 
 المقاصة

غ تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية، ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق نافذ نظاًما لمقاصة المبال
لمطلوبات على أساس الصافي، أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في المثبتة وعندما يكون لدى الشركة النية لتسوية الموجودات مع ا

آن واحد. ال يتم مقاصة اإليرادات والمصاريف في قائمة الدخل إال إذا كان ذلك مطلوباً أو مسموحاً به بموجب معايير المحاسبة 
 وتفسيراتها.
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 تاريخ التداول المحاسبي
الشركة إثبات / إلغاء إثبات كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول )أي التاريخ الذي تلتزم فيه  يتم

بشراء أو بيع الموجودات(. العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية هي العمليات التي تتطلب أن يتم سداد تلك 
 لموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق.ا

 
 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

 

لموجودات  ا و مجموعة من  أ تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أصل مالي 
ة نتيجةً لحدث واحد أو أكثر يكون قد ظهر منذ اإلثبات المبدئي لألصل )تكبد "حدث الخسارة"(، ويكون المالية. يحدث االنخفاض في القيم

ق لذلك الحدث أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو لمجموعة الموجودات المالية والتي يمكن تقديرها بشكل موثو
  به.
 

 ي القيمة المؤشرات التالية:وقد يشمل الدليل على االنخفاض ف
 

 صعوبة مالية كبيرة تواجه الجهة المصدرة أو المدين؛ -
 خرق بنود العقد مثل العجز عن السداد أو التخلف عن سداد الدفعات؛ -
 وجود احتمال بدخول الجهة المصدرة أو المدين في إجراءات إشهار إفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى. -
 المالي بسبب صعوبات مالية؛ أو اختفاء السوق النشطة لألصل -
وجود بيانات يمكن رصدها تشير إلى وجود انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لمجموعة الموجودات  -

المالية من تاريخ اإلثبات المبدئي لتلك الموجودات، على الرغم من عدم إمكانية تحديد االنخفاض في كل أصل من الموجودات 
 لمالية للشركة، بما في ذلك:ا

 تغيرات سلبية في حالة السداد للجهات المصدرة أو المدينين للشركة؛ أو -
 الظروف االقتصادية الوطنية أو المحلية في بلد الجهات المصدرة المقترنة بحاالت العجز في الموجودات. -

 
 معين، يتم تحديد هذا االنخفاض كما يلي:إذا كان هناك أي دليل موضوعي على وجود خسارة انخفاض في قيمة أصل مالي 

 

االنخفاض  - أساس  بالنسبة إلى أسهم حقوق الملكية والصناديق المصنفة كمتاحة للبيع، يتم احتساب االنخفاض في القيمة على 
 الجوهري أو الدائم في القيمة العادلة لألصل المالي.

خفاض في القيمة على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المخصومة بالنسبة لسندات الدين المدرجة بالتكلفة المطفأة، يستند االن -
 بمعدل العمولة األصلي الفعلي.

 
ً تحديد ماهية "جوهري" أو "دائم" يتطلب  لغ  12. تعد الفترة التي تصل إلى حكماً مهنيا لبا ا االنخفاض  شهراً أو أكثر فترة طويلة ويعتبر 

و مدى من التكلفة األصلية جوهريا وفقاَ ل 30% أ سياسة الشركة. وعند وضع هذا الحكم، تقوم الشركة، من بين عوامل أخرى، بتقييم مدة 
  انخفاض القيمة العادلة لالستثمار عن تكلفتها.

 

عند إجراء تقييم فيما إذا كان االستثمار في أدوات الدين قد انخفضت قيمته، فإن الشركة تأخذ بعين االعتبار عوامل مثل تقييم السوق 
أسواق للج لى  إ دارة االئتمانية وانعكاسها على عائدات السندات وتقييمات وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية وقدرة البلد على الوصول 

رأس المال إلصدار سندات دين جديدة واحتمالية إعادة هيكلة الدين وما قد يسفر عنها من خسارة للمالكين بسبب اإلعفاء من الديون 
ة طواعية أو بصورة  لمطفأ ا إلزامية. إن القيمة المسجلة لالنخفاض في القيمة هي الخسارة المتراكمة المقاسة على أنها الفرق بين التكلفة 

أي والقيمة الدفترية المعدلة المحددة باستخدام التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المخصومة باستخدام معدل العائد الداخلي األصلي نا قصاً 
 ض في قيمة االستثمارات المثبتة سابقاً في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل.خسارة لالنخفا

 
 سيارات -الموجودات الثابتة 

لدفتر ا القيمة  ي  ة يتم إدراج السيارات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة. ويتم إدراج التكاليف الالحقة ف ي
المصاحبة لألصل أو يتم إثباتها كأصل م ة  نفصل، حسب االقتضاء، فقط عندما يكون هناك احتمال ان تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلي

لدخل  ا للبند إلى الشركة وإمكانية قياس تكلفة البند بصورة يعتمد عليها. يتم تحميل جميع عمليات الصيانة واإلصالحات األخرى في قائمة 
لثابت خالل الفترة المالية التي تم فيها تكب ا لقسط  ا أساس  د المصاريف. يتم استهالك التكلفة ناقصًا القيمة المتبقية المقدرة للسيارات على 

ـ   سنوات. 4على مدى العمر اإلنتاجي المقدر ب
 

لدفت ا ه تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات، وتعديلها عند الضرورة، بتاريخ كل تقرير. وتتم مراجعة القيمة  لهذ ة  ري
ا  وإذ لدفترية،  ا الموجودات لتحري االنخفاض في القيمة عندما يشير حدث ما أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية استرداد القيمة 

تها موجد ذلك المؤشر، وعندما تكون القيمة الدفترية أعلى من القيمة المتوقع استردادها، يتم تخفيض القيمة الدفترية لتلك الموجودات إلى قي
  القابلة لالسترداد.

 

الصافي" في  -تحدد األرباح والخسائر من عمليات االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية وتقيّد ضمن "إيرادات تشغيلية أخرى 
 قائمة الدخل.
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 ربحية السهم
سهمها العادية. يتم حساب ربحية السهم األساسية بتقسيم األرباح أو الخسائر العائدة إلى تعرض الشركة معلومات ربحية السهم األساسية أل

  المساهمين العاديين لدى الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.
 

 قائمة التدفقات النقدية
 

مصنفة كتدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية. ويتم وفقاً لذلك تصنيف التدفقات تنشأ التدفقات النقدية الرئيسية للشركة عن عمليات التأمين ال
 النقدية الناتجة عن األنشطة االستثمارية والتمويلية.

 

 توزيع الفائض
ـ 10يتوجب على الشركة توزيع  لشركة 90٪ من صافي فائض عمليات التكافل إلى حاملي وثائق التكافل وال ا لى مساهمي  إ ة  ٪ المتبقي

)"ساما"(. يتم تحويل أي عجز ناتج عن عمليات التكافل إلى عمليات  ساماشيا مع نظام التأمين ولوائحه التنفيذية الصادرة عن تما
 المساهمين بالكامل.

 
 موجودات غير ملموسة

لموجودات غير تقاس الموجودات غير الملموسة المحتفظ بها بشكل منفصل عند اإلثبات المبدئي بالتكلفة. بعد اإلثبات المبدئي،  ا تظهر 
 الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة بالتكلفة ناقصاً أي إطفاء متراكم وأي خسائر لالنخفاض في القيمة.

 

يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على مدى أعمارها االقتصادية اإلنتاجية ويتم تقييمها لتحري 
 مة عندما يكون هناك مؤشر على االنخفاض في قيمتها.االنخفاض في القي

 

 يُحتسب اإلطفاء على أساس القسط الثابت على مدار األعمار اإلنتاجية للموجودات على النحو التالي:
 

  سنوات 5برامج حاسب آلي 
 

إن يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد عل  . ى األقل في نهاية كل سنة مالية
احتسابها عن  التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المصاحبة للموجودات يتم 

سبية. يتم إثبات مصروف اإلطفاء طريق تعديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حيثما يكون مالئماً، وتعامل باعتبارها تغيرات في التقديرات المحا
  للموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة في قائمة الدخل.

 

تقاس األرباح أو الخسائر الناشئة عن إلغاء إثبات األصل غير الملموس على أساس الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة 
 يتم إلغاء إثبات األصل.الدفترية لألصل، ويتم إثباتها في قائمة الدخل عندما 

 

 عقود اإليجار
 

 موجودات حق االستخدام / مطلوبات إيجارية
 

في حال عند اإلثبات المبدئي، في بداية العقد، تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان العقد يعد، أو يتضمن، عقد ايجار. يعد العقد أو يتضمن إيجارا 
لمدة زمنية لقاء أي مقابل. تتحدد السيطرة إذا كانت معظم المنافع تتدفق إلى الشركة  كان العقد ينقل حق السيطرة على استخدام أصل محدد

 ويمكن للشركة توجيه استخدام هذه الموجودات.
 

عند بدء أو إعادة تقييم العقد الذي يحتوي على عنصر إيجار، تخصص الشركة المقابل في العقد لكل عنصر من عقود اإليجار على أساس 
اختارت أسعارها النسبي ة المستقلة. ومع ذلك، بالنسبة لعقود اإليجار الخاصة باألراضي والمباني التي تكون فيها الشركة هي المستأجر، 

 الشركة عدم فصل العناصر غير المرتبطة بعقد اإليجار والمحاسبة عن العناصر غير المرتبطة بعقد اإليجار كعنصر عقد إيجار واحد.
 

 موجودات حق االستخدام
 

 الشركة نموذج التكلفة وتقيس موجودات حق االستخدام بالتكلفة؛تطبق 
 

 ناقصًا أي استهالك متراكم وأي خسائر االنخفاض في القيمة متراكمة  
 .معدلة وفقا ألي إعادة قياس لمطلوبات اإليجار لتعديالت اإليجار 

 
لموقع بشكل عام، فإن موجودات حق االستخدام تكون مساوية لمطلوبات اإليجار. ومع ذلك ا ، إذا كانت هناك تكاليف إضافية مثل تجهيز 

والودائع غير القابلة لالسترداد وأموال الطلبات والمصاريف األخرى المتعلقة بالمعاملة وغير ذلك، فيجب إضافتها إلى قيمة موجودات 
 حق االستخدام.
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 عقود اإليجار )تتمة(

 
اإلنتاجي يتم الحقاً است لعمر  ا ة  هالك موجودات حق االستخدام باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ البدء وحتى وقت مبكر من نهاي

األساس  ى نفس  ام عل لموجودات حق االستخدام أو نهاية مدة عقد اإليجار. يتم تحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة لموجودات حق االستخد
 المعياري للممتلكات والمعدات.

 

 التزام إيجار
 

ة عند اإلثبات المبدئي، يعد التزام اإليجار القيمة الحالية لجميع المدفوعات المتبقية إلى المؤجر التي يتم خصمها باستخدام سعر الفائد
كة معدل المتضمن في عقد اإليجار أو معدل االقتراض اإلضافي للشركة إذا تعذر تحديد سعر الفائدة بسهولة. وبصفة عامة، تستخدم الشر

  االقتراض اإلضافي كمعدل خصم.
 

 بعد تاريخ ابتداء العقد، تقيس الشركة المطلوبات اإليجارية عن طريق:
 

 ،رفع القيمة الدفترية لتعكس العائد على التزامات عقود االيجار 
 خفض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات االيجار المقدم، و 

 

ام طريقة معدل إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعا دة تقييم أو تعديل عقد ايجار. يتم قياس التزام اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخد
ا كان هناك  إذ الفائدة الفعلي. يعاد قياسها عندما يكون هناك تغير في مدفوعات اإليجار المستقبلية الناشئة عن تغيير في مؤشر أو سعر، 

بموجب ضمان القيمة المتبقية، أو إذا كانت الشركة تغير تقييمه إذا ما كان سيمارس خيار  تغيير في تقدير الشركة للمبلغ المتوقع دفعه
 الشراء أو اإلضافة أو اإلنهاء.

 

ه  ل و يتم تسجي أ ام،  في عندما يتم إعادة قياس التزام اإليجار بهذه الطريقة، يتم إجراء التعديل المقابل للقيمة الدفترية ألصل حق االستخد
 رة إذا تم تخفيض القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام إلى الصفر.الربح أو الخسا

 

 عقود إيجار قصيرة األجل وعقود إيجار موجودات منخفضة القيمة
 

لديها عقد ن لتي يكواألجل للمتاجر ة اقصيرر إليجاد العقوت إيجارية مطلوباام والستخدم إثبات موجودات حق الشركة عدرت اختاالقد 
لشركة مدفوعات لقيمةامنخفضة رات موجودات يجاوإقل أو أ اشهرً 12ر مدته يجاإ ا ، بما في ذلك معدات تكنولوجيا المعلومات. تثبت 

 اإليجار المرتبطة بعقود اإليجار كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
 
 النخفاض في قيمة الموجودات غير الماليةا

   
.  -مثل األراضي  -ي غير المحدد ال تخضع الموجودات ذات العمر اإلنتاج لالستهالك ويتم اختبارها سنوياً من حيث االنخفاض في القيمة

لظروف  ا يتم فحص الموجودات التي تخضع لالستهالك لتحديد إمكانية وجود انخفاض في قيمتها وذلك عند وجود أحداث أو تغيرات في 
  تشير إلى احتمالية عدم قابلية استرداد القيمة الدفترية.

 

ل ا ل  لتي تمث ا قيمة يتم إثبات الخسارة الناتجة عن انخفاض القيمة باعتبارها الزيادة في القيمة الدفترية لألصل عن قيمته القابلة لالسترداد 
ى  العادلة لألصل مخصوماً منها تكاليف البيع أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى. وألغراض تقدير انخفاض القيمة، يتم تجميع الموجودات عل

 أدنى مستوى لها بحيث تتواجد تدفقات نقدية منفصلة ومحددة )وحدات توليد للنقد(.
 

 منافع نهاية الخدمة للموظفين
لقيمة الحالية تدير الشركة خطة منافع نهاية الخدمة لموظفيها بناء على قوانين العمل السائدة في المملكة العربية السعودية. يتم قيد االستحقاقات با

ستقبلية المتوقعة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من الموظفين حتى نهاية فترة التقرير باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. يؤخذ للمدفوعات الم
عات في االعتبار مستويات األجور والرواتب المستقبلية المتوقعة والخبرة المتعلقة بترك الموظفين ألعمالهم وفترات الخدمة. يتم خصم المدفو

كن، ستقبلية المتوقعة باستخدام العوائد السوقية في نهاية فترة التقرير لسندات الشركات عالية الجودة بشروط وعمالت تتطابق، بأكبر قدر ممالم
ب/ سلمکامع التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية المتوقعة. يتم صرف التزامات مدفوعات المنافع عند استحقاقها. ويتم إثبات إعادة القياس )ا

 نتيجة لتعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية وذلك في الدخل الشامل اآلخر.ية( وارالکتر الخسائا
 

 مخصصات ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 

  

لتزام محتملة، يتم إثبات المخصصات عند وجود التزام قائم )نظامي أو ضمني( على الشركة ناتج عن أحداث سابقة وإن تكاليف سداد هذا اال
عها في ويمكن قياسها بشكل موثوق به. ال يتم إثبات مخصصات لقاء الخسائر التشغيلية المستقبلية. يتم إثبات المطلوبات لقاء المبالغ الواجب دف

 المستقبل عن البضائع او الخدمات المستلمة، سواًء قدمت أم لم تقدم بها فواتير من قبل الموردين.
 

 توزيعات أرباح
ح من إثبات توزيعات األرباح على مساهمي الشركة كالتزام في القوائم المالية للشركة في الفترة التي تتم فيها الموافقة على توزيعات األربايتم 

 قبل مساهمي الشركة.
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 الزكاة وضريبة الدخل
لسعوديين في حقوق تخضع الشركة للزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للز ا كاة والدخل )"الهيئة"(. تحسب الزكاة على أسهم المساهمين 

األجانب في  الملكية أو صافي الدخل وفقاً لألسس المنصوص عليها في األنظمة الزكوية. تحتسب ضريبة الدخل على حصة المساهمين 
خالل قائمة الدخل. يتم المحاسبة عن المبالغ  صافي دخل السنة المعدل. تستحق الزكاة وضريبة الدخل على أساس ربع سنوي من

  اإلضافية المستحقة، إن وجدت، بموجب الربوط النهائية عند تحديدها
 

 ضريبة دخل مؤجلة
اض يتم تقديم ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام على الفروق المؤقتة الناشئة بين القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات ألغر

التقرير المالي والمبالغ المستخدمة ألغراض الضريبة. يستند مبلغ الضريبة المؤجلة المقدمة إلى الطريقة المتوقعة لتحقيق أو تسوية  إعداد
إثبات  القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات باستخدام معدالت الضريبة التي تم تطبيقها أو المطبقة بشكل أساسي في تاريخ التقرير. يتم 

ة ريبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل توفر األرباح الخاضعة للضريبة في المستقبل ويمكن استخدام أصل الض األرصد
  . يتم تخفيض أصل الضريبة المؤجلة إلى الحد الذي ال يعد فيه من المحتمل تحقيق المزايا الضريبية ذات الصلة.الدائنة

 
ات الضريبية المؤجلة للفروقات المؤقتة بين القيمة الدفترية واألوعية الضريبية لالستثمارات في ال يتم إثبات المطلوبات والموجود

ه  أاّل يتم عكس هذ لمرجح  ا العمليات األجنبية، حيث تكون المجموعة قادرة على التحكم في توقيت عكس الفروقات المؤقتة ويكون من 
 الفروقات في المستقبل القريب.

 
ً إلجراء مقاصة بين الموجودات يتم إجراء المقاصة ب ين موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة عند وجود حق نافذ نظاما

والمطلوبات الضريبية المتداولة وعندما تكون أرصدة الضريبة المؤجلة ترتبط بنفس الجهة الضريبية. ويتم إجراء المقاصة بين 
أساس  الموجودات والمطلوبات الضريبية المتداولة عند وجود حق لتسوية على  ا ة  نافذ نظاماً للمنشأة إلجراء المقاصة ويكون لديها ني

 صافي المبلغ أو تحقيق األصل وتسوية االلتزام في نفس الوقت.
 

الشامل لدخل  ا  يتم إثبات الضريبة المؤجلة والحالية في الربح أو الخسارة، باستثناء الحاالت التي ترتبط فيها الضريبة ببنوٍد مدرجة في 
 خر أو مباشرة في حقوق الملكية. وفي هذه الحالة، يتم أيضاً إثبات الضريبة.اآل

 

 نقد وما يماثله
ل و ائع يتكون النقد وما يماثله من نقد لدى البنك وودائع المرابحة بفترة استحقاق أصلية مدتها ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االقتناء. تمث د

استحقاق أصلية أقل من ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء، يتم إدراجها بالتكلفة المطفأة ويتم احتساب  المرابحة ودائع لدى البنوك المحلية بفترة
 العوائد الخاصة على أساس معدل الربح الفعلي.

 
  ودائع قصيرة األجل

 

لقيمة  تمثل الودائع قصيرة األجل ودائع لدى البنوك المحلية بفترات استحقاق أصلية ألكثر من ثالثة أشهر من تاريخ ا . تقارب  االقتناء
 الدفترية للودائع قصيرة األجل القيمة العادلة في تاريخ قائمة المركز المالي.

 
 العمالت األجنبية

ويعاد تحويل  لمعامالت.  يتم تحويل المعامالت المقومة بالعمالت األجنبية إلى اللاير السعودي بأسعار الصرف السائدة في تاريخ تلك ا
لمركز أرصدة الموجودات وا ا لمطلوبات النقدية المقومة بالعمالت األجنبية إلى اللاير السعودي بسعر الصرف السائد في تاريخ قائمة 

لمق وا ومة المالي. يتم تسجيل جميع الفروق في قائمتي الدخل والدخل الشامل. تحول البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية 
  رف السائد في تاريخ المعاملة التصورية وال يتم تعديلها الحقاً.بالعملة األجنبية بسعر الص

 
حيث أن معامالت الشركة التي تتم بالعمالت األجنبية وهي الدوالر األمريكي فإن أرباح وخسائر الصرف األجنبي ليست جوهرية ولم يتم 

 اإلفصاح عنها بشكل منفصل.
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 التشغيليةالقطاعات 
 يعتبر القطاع التشغيلي مكونًا مميًزا من مكونات الشركة ويقوم بتقديم المنتجات أو الخدمات )قطاع األعمال(، ويخضع للمخاطر والمكافآت

اذ التي تختلف عن تلك الخاصة بالقطاعات األخرى بالشركة. يتم مراجعة نتائج التشغيل للقطاع بانتظام من قبل المسؤول الرئيسي عن اتخ
القرارات التشغيلية ألجل اتخاذ القرارات بشأن الموارد المخصصة لكل قطاع ولتقييم أدائها وأي معلومات مالية منفصلة متاحة. 

 وألغراض إدارية، تتكون الشركة من وحدات عمل حسب منتجاتها وخدماتها، ولديها ثالثة قطاعات تشغيلية يعد تقارير عنها كما يلي:
 

العائلي لألفراد والتي تفي باحتياجات العمالء الفردية عبر توفير الحماية المالية ألفراد العائلة في حالة موت أو  منتجات التكافل (1)
، باإلضافة إلى تعليم األبناء ومدخرات التقاعد والحماية للعائلة والمنتجات المماثلة لذلك. تفي هذه المنتجات الخطةعجز حامل 

 سوق السعودي.باحتياجات العديد من قطاعات ال
 
وبتقديمها  (2) ائم.  منتجات التكافل العائلي للمجموعات والتي تؤمن التغطية للموظفين وعوائلهم في حالة الوفاة والعجز الكلي الد

كرزمة حلول تكافل للمجموعات، فأنها تفي بمتطلبات مجموعات ذات أحجام وطبيعة مختلفة وتعتبر مثالية للشركات أو 
 المؤسسات.

 

جات التكافل العام للشركات حيث تؤمن التغطية على الممتلكات والحوادث الشخصية والشحن البحري بشأن األحداث غير منت (3)
لمنزلية  ا لممتلكات  ا ق ب المتوقعة. توفر برامج التكافل العام الفردي الحماية لألفراد والعائالت ضد األحداث السيئة فيما يتعل

 .الخطةصية لحامل واألحداث أثناء السفر والحوادث الشخ
 

الخسارة في  يتم تقييم أداء القطاع على أساس ربح أو خسارة القطاع والتي يتم قياسها، في بعض النواحي، بصورة مختلفة عن الربح أو 
ط القوائم المالية. يتم إدارة الزكاة وضريبة الدخل على أساس الشركة ككل وال يتم توزيعها على القطاعات التشغيلية الفردية وتخ صص فق

 لعمليات المساهمين.
 

األساس  لتحويل على  ا لم تحدث أية معامالت بين القطاعات التشغيلية خالل السنة. وفي حالة حدوث أية معاملة، فإنها تتم وفقاً ألسعار 
لتحويالت بين ق ا طاعات التجاري، وتتم بنفس شروط التعامل مع األطراف األخرى. تشتمل إيرادات ومصاريف ونتائج القطاع على 

 التشغيل والتي يتم حذفها على مستوى القوائم المالية للشركة.
 

يتم عمل تقارير عن القطاعات التشغيلية بطريقة تتفق مع التقارير الداخلية المقدمة لرئيس عمليات صنع القرار. وقد تم تحديد رئيس 
لقرارات عمليات صنع القرار، والمسؤول عن توزيع الموارد وتقييم األداء للقطاعات ال ا لذي يتخذ  ا تشغيلية، باعتباره الرئيس التنفيذي 

 االستراتيجية.
 

والصكوك  ال تشتمل القطاعات التشغيلية على عمليات المساهمين في الشركة. ويعتبر الدخل المكتسب من االستثمار في ودائع المرابحة 
. النشاط الوحيد المدّر لإليرادات. يتم توزيع المصاريف التشغيلية المباشر أساس مالئم ة والمصاريف غير المباشرة إلى هذا القطاع على 
 ويتم توزيع الفائض من عمليات التكافل لهذا القطاع على أساس مالئم.

 
 

 تقوم الشركة بأنشطتها بشكل كامل في المملكة العربية السعودية، وبالتالي يتم تقديم التقارير على مستوى قطاعات األعمال فقط.
 

 احتياطي نظامي
احتياطي 20فقًا للنظام األساسي، يجب على الشركة تخصيص و ى يتم تكوين  ٪ من صافي الدخل السنوي إلى االحتياطي النظامي حت

 يساوي رأس المال المصدر. إن االحتياطي غير قابل للتوزيع.
 

 إعادة واستحقاق الوثائق
لتكافل إن إعادة وثائق التكافل تشير إلى اإلنهاء الجزئي أو الكلي لوثائق الت ا كافل العائلي لألفراد من قبل حامليها. يتم تسجيل إعادة وثائق 

لمؤم ل ن على أساس اإلخطـارات الواردة وتحمَّل على قائمة الدخل في الفترة التي تم فيها اإلخطار. وتشير االستحقاقات إلى المبلغ المقدم 
ود في نهاية فترة االستحقاق لعقد التكافل العائلي لألفراد. يتم احتس لخاصة بعق ا اب إعادة واستحقاقات وثائق التكافل استناداً إلى الشروط 

 التكافل.
 

 القيم العادلة
لقيمة تحدد القيمة العادلة للموجودات المالية على أساس األسعار المتداولة لألوراق المالية في األسواق أو القيم العادلة المقدرة. يتم تقد ا ير 

  على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة للبنود ذات الشروط والمخاطر المتشابهة. العادلة للبنود المرتبطة بعمولة
 

لة أو بالنسبة للموجودات المالية غير المتداولة في سوق مالية نشطة، تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية لموجودات مالية مماث
لسوق عند صعوبة استخراج القيم العادلة  ا من السوق النشطة فيتم تحديدها باستخدام طرق تقييم متعددة. تؤخذ مدخالت هذه النماذج من 

 لتحديد القيمة العادلة. استخدام درجة من الحكم المهني يلزمالتي يمكن رصدها إذا كان ممكناً، ولكن إذا كان ذلك غير ممكناً عندئٍذ 
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 المنتج تصنيف
 وثائق /خطط إن عقود التكافل هي تلك العقود التي تقبل بموجبها الشركة )شركة التأمين( مخاطر تكافل جوهرية من طرف آخر )حاملي 

التكافل في حالة أثر حادث مستقبلي محدد وغير مؤكد )الحادث المؤمن عليه( بصورة خطط التكافل( وذلك بالموافقة على تعويض حاملي 
  التكافل.خطط حاملي سلبية على 

 

وحال تصنيف العقد كعقد تكافل، فإنه يبقى كذلك طوال الفترة المتبقية منه حتى لو انخفضت مخاطر التكافل بشكل جوهري خالل الفترة ما 
 لم يتم استنفاد أو إنهاء كافة الحقوق وااللتزامات.

 

 تي تحّول المخاطر المالية بدون مخاطر التكافل الجوهرية.في قطاع التكافل العائلي لألفراد، تمثل عقود االستثمار العقود ال
 

 اختبار كفاية المطلوبات
ة يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مالي، إجراء اختبارات للتأكد من مدى كفاية مطلوبات عقود التكافل، بعد خصم تكاليف اقتناء الوثائق المؤجل

ارة ذات العالقة. وإلجراء هذه االختبارات، يتم استخدام أف إد ضل التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتعاقد عليها، ومصاريف 
اختبارات  ومعالجة المطالبات. يُحمَّل أي نقص في القيمة الدفترية مباشرةً على قائمة الدخل وذلك بتكوين مخصص للخسائر الناشئة عن 

 كفاية المطلوبات تبعا لذلك.
 

 ؤجلةمتكافل تكاليف اقتناء وثائق 

ل يتم تأجيل العموالت والتكاليف األخرى المتعلقة بشكل مباشر باقتناء أو بتجديد عقود التكافل ويتم إطفاؤها على مدار فترات عقود التكا ف
 . التي ترتبط بها، على غرار مساهمات التكافل المكتسبة. ويتم إثبات جميع تكاليف االقتناء غير المباشرة األخرى كمصاريف عند تكبدها

 ويتم تسجيل اإلطفاء في "تكاليف اقتناء الوثائق" بقائمة الدخل.
 

وذلك يتم احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستنفاد المنافع االقتصادية المستقبلية التي يتضمنها ذلك األصل 
 .بتغيير فترة اإلطفاء، ويتم اعتبار ذلك كتغير في التقديرات المحاسبية

 

ليف التكافل يتم النظر في تكاليف اقتناء وثائق  لتكا ة  اإلنتاجي المؤجلة في اختبار كفاية المطلوبات في تاريخ كل تقرير بعد تقييم األعمار 
ى  المؤجلة وما إذا كان االنخفاض في القيمة مطلوبًا. يتم تقييم األعمار اإلنتاجية المتوقعة أو ما إذا كان هناك تكافلاقتناء وثائق ال إل حاجة 

أي انخفاض في القيمة للوثائق في تاريخ كل تقرير أو بشكل أكثر تكراًرا في حالة وجود ظروف تتطلب التقييم. في عدم تحقق 
  .االفتراضات المتعلقة بربحية هذه الوثائق في المستقبل، فقد يتم تسريع إطفاء هذه التكاليف وقد يتطلب هذا أيضًا شطبها في قائمة الدخل

 
 لباتالمطا

لعالقة، بعد  ا تتكون المطالبات من المبالغ المستحقة إلى حاملي وثائق التكافل واألطراف األخرى ومن مصاريف تسوية الخسائر ذات 
 خصم االستردادات األخرى. يشتمل إجمالي المطالبات القائمة على إجمالي التكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة غير المسددة بتاريخ قائمة

المالي جنبا إلى جنب مع تكاليف التعامل مع المطالبات ذات العالقة سواءً تم التبليغ عنها أم ال من قبل المؤمن. تجنب مخصصات المركز 
ى منتجات  إل وباإلضافة  ة.  لقاء المطالبات المبلغ عنها وغير المسددة بتاريخ قائمة المركز المالي على أساس تقدير كل حالة على حد

ة المجموعة العائلية  ومنتجات التكافل العامة يجنب مخصص، وفقاً لحكم اإلدارة وخبرة الشركة السابقة، لقاء تكلفة سداد المطالبات المتكبد
  وغير المبلغ عنها المرتبطة بتكاليف التعامل مع المطالبات ذات العالقة بتاريخ قائمة المركز المالي.

 
إظهار حصة إعادة التكافل ذات الصلة بصورة منفصلة. باإلضافة إلى ذلك، ال تقوم  يتم إظهار المطالبات القائمة على أساس إجمالي، ويتم

 الشركة بخصم مطلوباتها لقاء المطالبات غير المسددة ألنه يتوقع سداد كافة المطالبات خالل سنة واحدة من تاريخ قائمة المركز المالي.
 

 احتياطي أنشطة تكافل
ضمن مخاطر تأمين جوهرية في حالة واحد فقط وهي أن حادثة مؤمنة قد تؤدي بالمؤمن بسداد يتم تحديد عقود التكافل كتلك التي تت

ود  لعق ا ل هذه  مدفوعات إضافية جوهرية في أي سيناريو ماعدا السيناريوهات التي تفتقر إلى مضمون تجاري، في بداية العقد. تبقى مث
ي يتم عقود تأمين إلى أن يتم إلغاء كافة الحقوق وااللتزامات او ا لمال نتهاءها. أي عقود ال تعتبر عقود تأمين وفقاً للمعاير الدولية للتقرير ا

  تصنيفها كعقود استثمار.
 

إثب ات يعود هذا االحتياطي لعقود التكافل العائلي لألفراد التي تؤمن على حوادث حياة اإلنسان مثل الوفاة بمرور فترة زمنية طويلة. ويتم 
ة أقساط التكافل كمطلوبات مب وحد ل ا اشرة. يتم زيادة هذه المطلوبات أو خفضها بالتغير في أسعار الوحدات كما في حالة العقود المرتبطة ب

أساس خطة التكافل أو إعادة قيمة خطة وتخفض عن طريق تكاليف حاملي  االحتياطي على  ا  التكافل. في تاريخ كل تقرير، يحسب هذ
 مستقل من خالل استخدام طريقة وحدة السعر الحالي للصندوق. طريقة التقييم االكتواري بواسطة خبير اكتواري

 

دات بالنسبة للوثائق المرتبطة بوحدات، فإن االلتزام يعادل االستثمارات األساسية. ويتم تسمية مكونات االستثمار لعقود التأمين هذه كموجو
الدخل مالية متاحة للبيع محتفظ بها لتغطية المطلوبات المرتبطة بوحدات. يتم تحمي ى  إل التأمين  ل التغيرات في القيمة العادلة لمطلوبات 

 الشامل اآلخر لتتطابق مع تغيرات القيمة العادلة لالستثمارات األساسية في الدخل الشامل اآلخر.



 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(

 لمالية )تتمة(إيضاحات حول القوائم ا
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 28صفحة 

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3
 

 احتياطي المخاطر السارية
ل في تاريخ كل قائمة مركز مالي، يتم احتساب احتياطي  لتكاف ا ود  المخاطر السارية عندما ال تكون المساهمة غير المكتسبة في كافة عق

 غير كافية )بناءً على الخبرة الفعلية( لتلبية التكلفة المتوقعة للمطالبات المستقبلية.
 

 احتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات
لمطالبات مطروحاً منها  يتم احتساب احتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات بناءً على القيمة الحالية للمصاريف المستقبلية المفترضة وا

ة القيمة الحالية لإليرادات المستقبلية المتوقعة الناشئة عن الرسوم على جميع وثائق التكافل العائلي لألفراد. يتم حساب القيمة الحالي
 باستخدام افتراضات حذرة )الهوامش مضافة على أفضل التقديرات(.

 
 استثمارات 4
 

استثمارات الشركة كاستثمارات متاحة للبيع واستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق، فيما يلي أدناه تحليل  تصنف (أ
 االستثمارات:

 

2020ديسمبر  31  
  بآالف الرياالت السعودية

 
 

 عمليات
تكافلال   

 عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

     مدرجة -استثمارات متاحة للبيع 
 406,636 - 406,636 )ج( 4إيضاح  -ديق أمانة االستثمارية االستثمار في صنا

 6,985 6,985 - )د( 4إيضاح  -استثمار في أسهم حقوق ملكية محلية 
 ───── ───── ───── 
 406,636 6,985 413,621 
 ───── ───── ───── 

  –استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 
 )ب( 4إيضاح  -مدرجة غير    

   

 50,050 50,050 - (1كوك الهيئة العامة للطيران المدني )اإلصدار ص
 20,573 20,573 - صكوك بنك البالد

 10,159 10,159 - (1صكوك وزارة المالية )اإلصدار 
 10,448 10,448 - (2صكوك وزارة المالية )اإلصدار 
 20,087 20,087 - (3صكوك وزارة المالية )اإلصدار 

 25,134 25,134 - (4ة )اإلصدار صكوك وزارة المالي
 4,944 - 4,944 (5صكوك وزارة المالية )اإلصدار 
 4,944 - 4,944 (6صكوك وزارة المالية )اإلصدار 

 ───── ───── ───── 
 9,888 136,451 146,339 
 ───── ───── ───── 

 559,960 143,436 416,524 مجموع االستثمارات
 ═════ ═════ ═════ 

 

 
2019يسمبر د 31  

  بآالف الرياالت السعودية
 
 

 عمليات
تكافلال   

 عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

     مدرجة -استثمارات متاحة للبيع 
  376,834 -  376,834 )ج( 4إيضاح  -االستثمار في صناديق أمانة االستثمارية 

 7,035 7,035 - )د( 4إيضاح  -استثمار في أسهم حقوق ملكية محلية 
 ─────  ───── ───── 
 376,834 7,035 383,869 
 ───── ───── ───── 

 –استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 
 )ب( 4إيضاح  -مدرجة غير     

   

 50,580 50,580 - (1صكوك الهيئة العامة للطيران المدني )اإلصدار 
 20,080 20,080 - صكوك بنك البالد

 10,168 10,168 - (1ار صكوك وزارة المالية )اإلصد
 10,485 10,485 - (2صكوك وزارة المالية )اإلصدار 
 20,084 20,084 - (3صكوك وزارة المالية )اإلصدار 
 25,131 25,131 - (4صكوك وزارة المالية )اإلصدار 
 4,922 - 4,922 (5صكوك وزارة المالية )اإلصدار 
 4,922 - 4,922 (6صكوك وزارة المالية )اإلصدار 

 ───── ───── ───── 
 9,844 136,528 146,372 
 ───── ───── ───── 

 530,241 143,563 386,678 مجموع االستثمارات
 ═════ ═════ ═════ 



 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم المالية
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

   

 29صفحة   

 االستثمارات )تتمة( 4
 

 موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق (ب
 

 وفقًا لألطراف المقابلة: فيما يلي تحليل لالستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
 

 2020 2019 
بآالف الرياالت  

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
   

 126,292 125,766  حكومية وشبه حكومية
 20,080 20,573  البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 - - شركات
 ─────── ────── 
 146,339 146,372 
 ══════ ══════ 

 
 الستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق وفقًا لفئة الموجودات:فيما يلي تحليل ل

 2020 2019 
 بآالف الرياالت  

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
   

 126,292 125,766 ثابتعمولة  بمعدلأوراق مالية 
 20,080 20,573 متغيرعمولة معدل بأوراق مالية 

 ──────
─ 

────── 

 146,339 146,372 
 ══════ ══════ 

 
 فيما يلي الحركة في االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق:

 
 2020 

 بآالف الرياالت السعودية
2019 

  بآالف الرياالت السعودية

 
 عمليات

تكافلال  
 عمليات

المساهمين   
 عمليات

تكافلال  
 عمليات 

 المساهمين
     

6,52813 9,844 الرصيد كما في بداية السنة  - 120,899 
 65,000 9,868 - - مشتراة خالل السنة
(50,000) - - - خالل السنةحل أجل استحقاقها   

(40) 5 أقساط / )خصومات( غير مطفأة  (28)  335 
(37) 39 إيرادات مستحقة على صكوك  4 294 

 ───── ───── ───── ───── 
 9,888 136,451 9,844  136,528 
 ═════ ═════ ═════ ═════ 

 

 جميع االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق غير مدرجة كما أنها ذات طبيعة محلية.
 

 فيما يلي تفاصيل استحقاق االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق:
 

 تاريخ االستحقاق جدول االستحقاق
 2022يناير  18 (1صكوك الهيئة العامة للطيران المدني )اإلصدار  -
 2021أغسطس  30 صكوك بنك البالد -

 2024يناير  23 (1صكوك وزارة المالية )اإلصدار  -

 2029يناير  23 (2صكوك وزارة المالية )اإلصدار  -

  

 
ق  2020ديسمبر  31في  اً ) 2.66بلغ متوسط معدل العموالت على االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقا وي : 2019٪ سن

 وياً(.٪ سن 2.86
 

 31لاير سعودي ) 146.65مبلغ  2020ديسمبر  31بلغت القيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق كما في 
  مليون لاير سعودي(. 146.89: 2019ديسمبر 



 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم المالية
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

   

 30صفحة   

 االستثمارات )تتمة( 4
 

 اريةاالستثمار في صناديق األمانة االستثم -الموجودات المالية المتاحة للبيع  ج(
 

 تتكون االستثمارات المتاحة للبيع من االستثمارات في الصناديق االستثمارية التالية:
 

 

 2019 2020 اسم الصندوق
 بآالف الرياالت  

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
   

  223,023  250,844 صندوق متوازن متعدد الموجودات
  44,096  41,442 صندوق متحفظ متعدد الموجودات

  93,171  99,430 صندوق نمو متعدد الموجودات
  16,544  14,880 باللاير السعوديتداول صندوق 

 ─────── ─────── 
 406,636 376,834 
 ══════ ══════ 

 

لاتش اس بي سي شركة ديرها تتمثل االستثمارات المتاحة للبيع في عمليات التكافل استثمارات في وحدات صناديق استثمارية  ة ا عربي
  طرفًا ذا عالقة بالشركة. ا، كونهالسعودية المحدودة

 

  كانت حركة االستثمارات المتاحة للبيع المحتفظ بها لتغطية المطلوبات المرتبطة بوحدات كاآلتي:
 

 

2020 
 بآالف الرياالت
 السعودية

2019 
بآالف الرياالت 

 السعودية

   
 352,115 376,834 الرصيد كما في بداية السنة

 77,080 83,517 شتراة خالل السنةم
(83,935) مباعة خالل السنة  (97,864)  

 ────── ────── 
 376,416 331,331 

 45,503 30,220  صافي التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات
 ────── ────── 

 376,834 406,636 الرصيد كما في نهاية السنة
 ══════ ══════ 

 
 
 
 
 
 

 استثمار في أسهم حقوق ملكية محلية -لية متاحة للبيع موجودات ما د(
 

  استثمار في أسهم حقوق ملكية محلية كاآلتي: -كانت الحركة في الموجودات المالية المتاحة للبيع 
 

 

2020 
 بآالف الرياالت
 السعودية

2019 
بآالف الرياالت 

 السعودية

   
 - 7,035 الرصيد كما في بداية السنة

 6,386 - لسنةمشتراة خالل ا
 - - مباعة خالل السنة

 ────── ────── 
 7,035 6,386 

(50) صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمار  649 
 ────── ────── 

 7,035 6,985 الرصيد كما في نهاية السنة
 ══════ ══════ 



 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم المالية
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

   

 31صفحة   

 االستثمارات )تتمة( 4
 

 جودة االئتمان من إجمالي االستثمارات هـ(
 2020 

بآالف الرياالت 
 السعودية

2019 
 بآالف الرياالت 

 السعودية

   

 133,327 125,766 الديون السيادية السعودية
 20,080 20,573 يةدرجة استثمار

 376,834 406,636 غير مصنفة
 - 6,985 أسهم حقوق الملكية

 ───── ───── 
  530,241 559,960 المجموع

 ═════ ═════ 
 

آند تشتمل االستثمارا اندرد  لمنهجية ست ت المصنفة ضمن االستثمارات المصنفة أعاله على تعرضات ائتمانية معادلة لتصنيف )أ( وفقًا 
 بورز. تشتمل االستثمارات غير المصنفة على استثمارات متاحة للبيع في صناديق استثمارية.

 

 العادلة لالستثمارات في نهاية فترة التقرير: تستخدم الشركة أساليب التسلسل الهرمي التالي لتحديد واالفصاح عن القيمة
 

: قياسات القيمة العادلة باستخدام األسعار المتداولة )بدون تعديل( في أسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة التي يمكن 1المستوى 
 رصدها في تاريخ القياس.

 

( التي يمكن رصدها بالنسبة 1سعار المتداولة المدرجة ضمن المستوى ): قياسات القيمة العادلة باستخدام المدخالت بخالف األ2المستوى 
 للموجودات أو المطلوبات إما مباشرة )أي األسعار( أو غير مباشرة )أي مشتقة من األسعار(.

 

أي : قياسات القيمة العادلة باستخدام مدخالت األصل أو االلتزام والتي ال تستند إلى بيانات السوق المالية ا3المستوى  لتي يمكن رصدها )
 مدخالت غير يمكن رصدها(.

 

( من التسلسل الهرمي، على 3( و)1تُصنف استثمارات الشركة المتاحة للبيع والمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ضمن المستوى )
  التوالي.

 

 مساهمات وذمم إعادة تكافل مدينة، بالصافي 5
 

  

2020 
 بآالف الرياالت
 السعودية

2019 
االتبآالف الري  

 السعودية
    

 1,823 19,196  التكافلحاملو وثائق 
 3,304 1,422  شركات إعادة التكافل

 21,800 26,028  الشركة األم للشركة -مبالغ مستحقة من البنك السعودي البريطاني 
  ────── ────── 
  46,646 26,927 

(1,386)   مخصص االنخفاض في القيمة  (521)  
  ────── ────── 
  45,260 26,406 
  ══════ ══════ 

 
 كانت حركة مخصص االنخفاض في القيمة كاآلتي: )أ(
 

  

2020 
بآالف الرياالت 
 السعودية

2019 
بآالف الرياالت 

 السعودية
    

 2,575 521  في بداية السنة
(2,054) -  الُمحّرر خالل السنة  
ل خالل السنة  - 865  المحمَّ

  ────── ────── 
 521 1,386  نهاية السنة في

  ══════ ══════ 



 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم المالية
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

   

 32صفحة   

 )تتمة( مساهمات وذمم إعادة تكافل مدينة، بالصافي 5
 

 ديسمبر: 31فيما يلي أعمار أرصدة الذمم المدينة كما في  )ب(
 متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها  

 

 المجموع
غير متأخرة السداد 
 ولم تنخفض قيمتها

 180إلى  91
 يوما  

365إلى  181  
 يوما  

 365أكثر من 
 يوما  

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

      
 64 742 1,800 42,654 45,260 2020ديسمبر  31

      
 51 417 264 25,674 26,406 2019ديسمبر  31

      
 

ل على أنها وم الشركة بتصنيف األرصدة تق ل تعدي . يتم تسجي ى حدة ة عل "متأخرة السداد وانخفضت قيمتها" وذلك على أساس كل حال
لشركة  ا أنشطة  ليس من  لمدينة.  االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل. تتمثل سياسة الشركة في الحصول على ضمانات مقابل الذمم ا

المدينة. إن األرصدة غير متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها تتضمن رصيدًا مستحقًا من البنك السعودي الحصول على ضمانات على الذمم 
لتصنيف  21.20: 2019مليون لاير سعودي ) 25.44البريطاني، الشركة األم للشركة بمبلغ  ا لمصنفة ضمن  ا مليون لاير سعودي( 

: 2019مليون لاير سعودي ) 0.63صدة متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها مبلغ االستثماري وفقًا لمنهجية ستاندرد آند بورز. تتضمن األر
لم تنخفض  0.6 لتي  ا ة  لمدين ا لذمم  مليون لاير سعودي( من البنك السعودي البريطاني. بناء على الخبرة السابقة، يُتوقع تحصيل كافة ا

  قيمتها.
 

لشركة على خضوع كافة تبرم الشركة عقود تكافل وإعادة تكافل مع أطراف أخرى معترف  ا بها وتتمتع بجدارة ائتمانية. تنص سياسة 
ظم العمالء الراغبين في المتاجرة بشروط ائتمانية إلجراءات التقييم االئتماني. وباإلضافة إلى ذلك، تتم مراقبة الذمم المدينة على أساس  منت

 من أجل خفض تعّرض الشركة لمخاطر الديون المعدومة.
 

. ولمزيد من 2020ديسمبر  31قساط المدينة كما في األ٪( من ذمم 96: 2019ديسمبر  31٪ )70سة عمالء تبلغ نسبة أكبر خم
 )ب(. 24التفاصيل، يرجى الرجوع إلى إيضاح 

 
 مصاريف مدفوعة مقدما  وموجودات أخرى 6

 
 2020 

 بآالف الرياالت السعودية
 

 

 عمليات 
 التكافل

 عمليات 
 المساهمين

 

 المجموع
    

- 552 من طرف ذي عالقةمطلوب   552 
 3,210 4 3,206 مبالغ مدفوعة مقدماً وأخرى

 ────── ───── ───── 

 3,758 4 3,762 
 ══════ ═════ ═════ 

 

 2019 
 بآالف الرياالت السعودية

 

 

 عمليات  
 التكافل

 عمليات 
 المساهمين

 

 المجموع
     

- 220  مطلوب من طرف ذي عالقة  220 
 842 293 549  ة مقدماً وأخرىمبالغ مدفوع

  ────── ───── ───── 
  769 293 1,062 
 
 

 ══════  ═════ ═════ 



 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم المالية
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

   

 33صفحة   

 نقد وما يماثله 7
 

 
 

2020 
 بآالف الرياالت السعودية

 
 

 عمليات  
 التكافل

 عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

     
 12,724 752 11,972  أرصدة بنكية
 55,491 55,491 -   ودائع مرابحة

  ───── ───── ───── 
  11,972 56,243 68,215 
  ═════ ═════ ═════ 

 

 
 

2019 
 بآالف الرياالت السعودية

 
 

 عمليات  
 التكافل

 عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

     
 17,515 1,852 15,663  أرصدة بنكية
 129,471 104,399 25,072   ودائع مرابحة

  ────── ────── ────── 
  3540,7  106,251 146,986 
  ═════ ═════ ═════ 

 

حة يتم االحتفاظ بأرصدة بنكية لدى البنك السعودي البريطاني فقط، وهو الشركة األم للشركة. إضافة لذلك، لم يتم االحتفاظ بأي ودائع مراب
  .2019و 2020ديسمبر  31لدى البنك السعودي البريطاني كما في 

 

آند إن األرصدة لدى البنوك وودائ ع المرابحة مودعة لدى أطراف مقابلة ذات تصنيف ائتماني مرتفع وفقًا لمنهجية تصنيف وكالة ستاندرد 
 بورز وموديز.

 

تودع ودائع المرابحة لفترات متفاوتة تتراوح ما بين يوم وثالثة أشهر وذلك حسب المتطلبات النقدية المباشرة للشركة. تحمل ودائع 
 ٪ سنوياً(.3.64: 2019٪ سنوياً )2.4متوسط سعر عمولة متغير  2020ديسمبر  31المرابحة كما في 

 

 
 ودائع قصيرة األجل 8
 

ئع تمثل الودائع قصيرة األجل ودائع مرابحة لدى بنوك محلية باستحقاق أصلي ألكثر من ثالثة أشهر في تاريخ االقتناء. يتم إيداع هذه الودا
إن متوسط سعر  قصيرة األجل لدى أطراف مقابلة ذات تصنيف ائتماني مرتفع وفقًا لمنهجية تصنيف وكالة ستاندرد آند بورز وموديز. 

٪ 2.4٪ سنوياً. يتمثل متوسط سعر العمولة المتغير بنسبة 0.90هو  2020ديسمبر  31العمولة المتغير على ودائع المرابحة هذه كما في 
 .2019ديسمبر  31سنوياً في ودائع قصيرة األجل كما في 

 

 وديعة نظامية 9
 

مليون لاير  34٪ من رأس مالها البالغ 10تقوم الشركة بإيداع  ساما( من الالئحة التنفيذية ألنظمة التأمين الصادرة عن 58طبقاً للمادة )
ا ) %0.29بمعدل عمولة قدرها  سامامليون لاير سعودي( في بنك يتم اختياره من قبل  34: 2019سعودي ) %  1.72: 2019سنوًي

 فقط. ساماديعة النظامية في البنك السعودي البريطاني ويمكن السحب منها بعد موافقة سنويًا(. تحفظ الو
 

الحركة في احتياطي أنشطة التكافل وصافي مساهمات التكافل غير المكتسبة وتكلفة اقتناء الوثائق المؤجلة وعمولة إعادة التكافل غير  10
 المكتسبة

 

  الحركة في احتياطي أنشطة التكافل (أ
 

  2020 
الف الرياالت بآ 
 السعودية

2019 
 بآالف الرياالت 

السعودية   

   

 352,115 376,834 الرصيد كما في بداية السنة

(4,610) 16,378 التغيرات في االحتياطي خالل السنة  

(16,796) التكافلخطط تكاليف حاملي   (16,174)  

 45,503 30,220 صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات
 ──────  ────── 

 376,834 406,636 الرصيد كما في نهاية السنة
 ══════ ══════ 

 احتياطي أنشطة التكافل احتياطي برامج التكافل المرتبطة بوحدات. يمثل



 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم المالية
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

   

 34صفحة   

وثائق المؤجلة وعمولة إعادة التكافل غير الحركة في احتياطي أنشطة التكافل وصافي مساهمات التكافل غير المكتسبة وتكلفة اقتناء ال 10
 المكتسبة )تتمة(

 

  الحركة في مساهمات التكافل غير المكتسبة ب(

  2020 

 صافي حصة معيدي التكافل إجمالي  

بآالف الرياالت   
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

     

(10,946) 15,703  الرصيد كما في بداية السنة  4,757 

(90,531) 118,163  مساهمات تكافل مكتتبة خالل السنة  27,632 

(99,583)  مساهمات تكافل مكتسبة خالل السنة  75,950 (23,634)  
  ────── ────── ────── 

(25,527) 34,283  الرصيد كما في نهاية السنة  8,755 
  ══════ ══════ ══════ 

  2019 

التكافل حصة معيدي إجمالي    صافي 

بآالف الرياالت   
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

     

(6,969)   9,565   الرصيد كما في بداية السنة   2,596  

(57,722) 78,073  مساهمات تكافل مكتتبة خالل السنة  20,351 

(71,935)  مساهمات تكافل مكتسبة خالل السنة  53,745 (18,190)  
  ────── ────── ────── 

(10,946) 15,703  الرصيد كما في نهاية السنة  4,757 
  ══════ ══════ ══════ 

 

 الحركة في تكاليف اقتناء الوثائق المؤجلة وعموالت إعادة التكافل غير المكتسبة ج(
 

  2020 

  

تكاليف اقتناء وثائق 
 تأمين مؤجلة

عمولة معيدي التكافل 
كتسبةغير الم  

بآالف الرياالت   
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

    

(1,910) 1,985  الرصيد كما في بداية السنة  

(8,164) 16,825  متكبدة خالل السنة  

(14,863)  مطفأة خالل السنة  5,352 
  ────── ────── 

(4,722) 3,947  الرصيد كما في نهاية السنة  
  ══════ ══════ 
    

  2019 

  

تكاليف اقتناء وثائق 

 تأمين مؤجلة
عمولة معيدي التكافل 

 غير المكتسبة
بآالف الرياالت   

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
    

(2,290)   1,019   الرصيد كما في بداية السنة  

(4,708) 6,596  متكبدة خالل السنة  

(5,630)  مطفأة خالل السنة  5,088 
  ────── ──────  

(1,910) 1,985  الرصيد كما في نهاية السنة  
  ══════ ══════ 

 

 احتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات د(
 

 6.5: 2019مليون لاير سعودي ) 7.6، قامت الشركة بتكوين احتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات بمبلغ 2020ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

طاع العائلي لألفراد. يتم احتساب االحتياطي استناًدا إلى القيمة الحالية للمصاريف المستقبلية المفترضة ناقًصا القيمة الحالية مليون لاير سعودي( يتعلق بالق

 للدخل المستقبلي الناتج عن الرسوم لجميع وثائق التكافل العائلي لألفراد.

 

 احتياطي المخاطر السارية هـ(
 

مليون لاير سعودي  2.81مليون لاير سعودي( و 2.05: 2019مليون لاير سعودي ) 6.02األقساط بمبلغ يتكون هذا االحتياطي من احتياطي عجز 

  مليون لاير سعودي( المتعلق بقطاعي التكافل العائلي للمجموعات والتكافل العام، على التوالي. 3.84: 2019)

 



 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(

 لمالية )تتمة(إيضاحات حول القوائم ا
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 35صفحة 

 

 مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين 11
 

 مة المركز المالي، والحركة في االلتزام خالل السنة، القائمة على قيمتها الحالية على الشكل التالي:إن المبالغ المثبتة في قائ 11-1
 

   

2020 
 بآالف 
 الرياالت 
 السعودية

2019 
الرياالت  بآالف

السعودية    
     

 5,875 6,316   القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة
 -  -   القيمة العادلة لموجودات الخطة

 ──────  ────── 
 5,875 6,316 التزام المنافع المحددة في نهاية السنة

   
   
   

══════ ══════ 

 
 حركة التزام المنافع المحددة 11-2

 

   

2020 
 بآالف 
 الرياالت 
 السعودية

2019 
بآالف الرياالت 

السعودية    
     

 4,916 5,875 التزام المنافع المحددة في بداية السنة
 1,206 1,457 لدخلالمبلغ المحمل إلى قائمة ا

 610 395 المبلغ المحمل إلى قائمة الدخل الشامل
 423 34  تحويل وارد

(1,445) دفع المنافع خالل السنة  (1,280)   
 ────── ────── 

 5,875 6,316 التزام المنافع المحددة في نهاية السنة
   
   
   

══════ ══════ 

 ددةتسوية القيمة الحالية اللتزام المنافع المح 11-3

   

2020 
 بآالف 
 الرياالت 
 السعودية

2019 
بآالف الرياالت 

السعودية    
     

 4,916 5,875 التزام المنافع المحددة في بداية السنة
 1,206 1,457 تكلفة الخدمة الحالية

(1,445) منافع مدفوعة  (1,280)   
 423 34  تحويل وارد

 610 395 الخسارة االكتوارية من تعديالت خبرة
 ──────

─ 
─────── 

 5,875 6,316 التزام المنافع المحددة في نهاية السنة
   
   
   

══════ ══════ 

 االفتراضات االكتوارية الرئيسية 11-4
 

 2019 2020 افتراضات اكتوارية
%2.8 معدل الخصم -  2.7%    
%2.8 معدل الزيادة في الرواتب -  2.7%  

 

 قبل استنادا إلى المشورة االكتوارية وفقا لإلحصائيات والخبرات في المنطقة.يتم تحديد االفتراضات المتعلقة بالوفيات في المست
 
 حساسية االفتراضات االكتوارية 11-5

 

 بآالف الرياالت السعودية  
  األثر على التزام المنافع المحددة 
  تغيير في 

 االفتراض
 الزيادة في 
 االفتراض

 النقص في 
 االفتراض

 
 معدل الخصم

 
٪0.1 

 
95,71  

 
7,016 

 5,713 7,009 0.1٪ زيادة نمو الرواتب



 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(

 لمالية )تتمة(إيضاحات حول القوائم ا
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 36صفحة 

 
 المطالبات 12

 

  صافي المطالبات المتكبدة (أ
2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في     

بآالف الرياالت   
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

 المجموع التكافل العام التكافل العائلي  
     

 47,053 4,730 42,323  دفوعةالمطالبات الم
(35,170)  حصة معيدي التكافل من مطالبات مدفوعة  (2,840) (38,010)  

  ───── ───── ───── 
 9,043 1,890 7,153  صافي مطالبات مدفوعة

 30,983 11,143 19,840   التغيرات في المطالبات القائمة والمتكبدة وغير المبلغ عنها
 التكافل من المطالبات القائمة التغيرات في حصة معيدي 

  والمتكبدة وغير المبلغ عنها   
 (18,749)  (7,861)  (26,610)  

  ───── ───── ───── 
 13,416 5,172 8,244   صافي المطالبات المتكبدة

  ═════ ═════ ═════ 
 

2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في     

بآالف الرياالت   
 السعودية

بآالف الرياالت 
لسعوديةا  

بآالف الرياالت 
 السعودية

 المجموع التكافل العام التكافل العائلي  
     

 39,239 12,873 26,366  المطالبات المدفوعة
(19,831)  حصة معيدي التكافل من مطالبات مدفوعة  (11,350)  (31,181)  

  ───── ───── ───── 
 8,058 1,523 6,535  صافي مطالبات مدفوعة

(9,063) 167  في المطالبات القائمة والمتكبدة وغير المبلغ عنها التغيرات  (8,896)  
 التغيرات في حصة معيدي التكافل من المطالبات القائمة 

 والمتكبدة وغير المبلغ عنها   
 1349 8,737 10,086 

  ───── ───── ───── 
 9,248 1,197 8,051   صافي المطالبات المتكبدة

  ═════ ═════ ═════  
 

  مطالبات قائمة ب(
  2020 

  
 إجمالي

حصة معيدي 
 الصافي التكافل

بآالف الرياالت   
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

     مطالبات تكافل عائلي قائمة
(25,273) 32,254   احتياطيات المطالبات القائمة  -  6,981 
عنها واحتياطيات  احتياطيات متكبدة وغير مبلغ  -

 أخرى
 26,824 (21,578)  5,246 

     
     مطالبات تكافل عام قائمة

(21,484) 24,374   احتياطيات المطالبات القائمة  -  2,890 
احتياطيات متكبدة وغير مبلغ عنها واحتياطيات   -

 أخرى
 9,559 (5,659)  3,900 

  ───── ───── ───── 
1193,0  مجموع المطالبات القائمة  (73,994)  19,017 

 
 

 ═════ ═════ ═════ 

 

  2019 
  

 إجمالي
حصة معيدي 

 الصافي التكافل
بآالف الرياالت   

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
     مطالبات تكافل عائلي قائمة

(12,877) 17,725   احتياطيات المطالبات القائمة  -  4,848 
(15,486) 21,767  متكبدة وغير مبلغ عنها واحتياطيات أخرى احتياطيات  -  6,281 

     
     مطالبات تكافل عام قائمة

(15,571) 16,669   احتياطيات المطالبات القائمة  -  1,098 
احتياطيات متكبدة وغير مبلغ عنها واحتياطيات   -

 أخرى
 6,129 (3,710)  2,419 

  ───── ───── ───── 
(47,644) 62,290  بات القائمةمجموع المطال  14,646 

  ═════ ═════ ═════ 



 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(

 لمالية )تتمة(إيضاحات حول القوائم ا
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 37صفحة 

 

 المطالبات )تتمة( 12
 

 جودة االئتمان من حصة معيدي التكافل للمطالبات القائمة ج(
 

 

2020 
 بآالف الرياالت

السعودية   

2019 
 بآالف الرياالت 

 السعودية

   

 47,644 73,994 درجة االستثمار
 ═════ ═════ 

 

 ." وفقًا لمنهجية تصنيف ستاندرد آند بورزBBB+" إلى "Aستثمارات المصنفة أعاله من تعرضات ائتمانية معادلة لتصنيف "تتكون اال
 

 

 مستحقات ومطلوبات أخرى 13
 

 
 

2020 
 بآالف الرياالت السعودية

 
 

 عمليات  
 التكافل

 عمليات
ينالمساهم  

 
 المجموع

     
8840,3 3,560 36,828  ذمم دائنة ومستحقات  

 3,824 - 3,824  مطلوب إلى أطراف ذات عالقة
 5,223 - 5,223  ذمم دائنة لوكالء

  ───── ───── ───── 
  45,875 3,560 49,435 
  ═════ ═════ ═════ 

 

 

2019 
 بآالف الرياالت السعودية

 
 

 عمليات 
 التكافل

 عمليات
 المساهمين

 
 المجموع

     
,6472 34,383  ذمم دائنة ومستحقات  37,030 

 3,244  - 3,244  مطلوب إلى أطراف ذات عالقة
 3,008 - 3,008  ذمم دائنة لوكالء

  ───── ───── ───── 
  40,635 2,647 43,282 
  ═════ ═════ ═════ 

 
 رأس المال 14

 
 

لي  لاير 10مليون سهم عادي بمبلغ  34يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من  . فيما ي سعودي لكل سهم
  :2019ديسمبر  31و 2020ديسمبر  31لشركة كما في هيكل المساهمة في ا

 كما في 31 ديسمبر 2020 

 

المساهمةنسبة  المساهمون  بآالف الرياالت السعودية 

   

 221,000 65.00٪  البنك السعودي البريطاني

 119,000 35.00٪ أخرى

 ────── ────── 

 ٪100.00 40,0003  

 
 

══════ ══════ 

 كما في 31 ديسمبر 2019 

 

المساهمةنسبة  المساهمون  بآالف الرياالت السعودية 

   

 221,000 65.00٪  البنك السعودي البريطاني

 119,000 35.00٪ أخرى

 ────── ────── 

 ٪100.00 340,000 

 ══════ ══════ 

 
 
 
 
 



 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(

 لمالية )تتمة(إيضاحات حول القوائم ا
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 38صفحة 

 

 احتياطي نظامي 15
 

، تُخصص الشركة احتياطي نظامي بنسبة ساماز( من الالئحة التنفيذية لنظام التأمين الصادر عن 2) 70الشركة والمادة  وفقاً للنظام األساسي
٪ من صافي إجمالي الدخل في كل سنة حتى يتساوى االحتياطي مع كامل رأس المال. إن هذا االحتياطي غير متاح حالياً للتوزيع على 20

 المساهمين حتى تصفية الشركة.
 

 

 مخصص الزكاة وضريبة الدخل 16
   

 صافي الزكاة وضريبة الدخل المحّمل للسنة أ(
 

   

2020 
 بآالف الرياالت 
 السعودية

2019 
بآالف الرياالت 

 السعودية
     

 5,719 4,764 مخصص الزكاة
- مخصص الضريبة  (17)  

 ─────── ─────── 
 4,764 5,702 

   ══════ ══════ 

 

 الزكاة المحملة لللسنة ب(
 

 يستند مخصص الزكاة المحّمل المتعلق بالمساهمين السعوديين إلى ما يلي:
 

 
2020 

 بآالف الرياالت 
 السعودية

2019 
بآالف الرياالت 

 السعودية
   

 354,788 354,788 حقوق الملكية
 12,370 5,551 مخصصات افتتاحية وتعديالت أخرى

(79,535)  القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل  (37,576)  
 ────── ────── 
 280,804 329,582 
 ══════ ══════ 

 243,891 208,981  %74حصة المساهمين السعوديين بنسبة 
   

(22,080) حصة المساهمين السعوديين في الربح/ )الخسارة( المعّدلة للسنة  (12,771)  
 ────── ────── 

901186,  حصة المساهمين السعوديين من الوعاء الزكوي  231,120 
 ══════ ══════ 

 5,778 4,764  الزكاة المحملة للسنة
 ══════ ══════ 

 

 نشأت الفروقات بين النتائج المالية والزكوية بصورة أساسية نتيجة للمخصصات غير المسموح بها عند احتساب الربح المعّدل.
  

  الحركة في مخصص الزكاة ج(
 

 تي:كانت حركة مخصص الزكاة للسنة كاآل

   

2020 
 بآالف الرياالت 
 السعودية

2019 
 بآالف الرياالت 

 السعودية
     

 6,017 5,778 في بداية السنة
 5,778 4,764 المحمل خالل السنة
- تعديل السنة السابقة  (59)  

(5,551) المدفوعات خالل السنة  (5,958)  
 ────── ────── 

 5,778 4,991 في نهاية السنة
   ══════ ══════ 

 

 ضريبة الدخل المحملة للسنة د(
 

٪ من الدخل المعّدل الخاضع للضريبة من حصة األسهم المملوكة من قبل المساهمين 20تم احتساب ضريبة الدخل المحّملة للسنة الحالية بنسبة 
 األجانب. كانت حركة مخصص الضريبة للسنة كما يلي:

 

   

2020 
 بآالف الرياالت 
 السعودية

2019 
  بآالف الرياالت

 السعودية
     

- في بداية السنة  17 
- المحمل خالل السنة  (17)  

- المدفوعات خالل السنة  -  
 ────── ────── 

- في نهاية السنة  - 
   ══════ ══════ 

 



 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(

 لمالية )تتمة(إيضاحات حول القوائم ا
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 39صفحة 
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 وضع الربوط هـ(
 

. فيما يتعلق 2018ديسمبر  31لضريبية/ الزكوية للسنة المنتهية في ، أصدرت الهيئة الربوط ا2019ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
، فقد طلبت الشركة من الهيئة تقديم تفاصيل الربوط الضريبية/ الزكوية من أجل عرض وجهة 2018بالربوط المذكورة أعاله من الهيئة لسنة 

 31يبة/ الزكاة وربوط ضريبة االستقطاع للسنة المنتهية في نظر الشركة على إجراءات الهيئة. وبناًء على ذلك، قدمت الهيئة تفاصيل الضر
، 2019ديسمبر  31على الربوط المذكورة أعاله. بعد السنة المنتهية في  2020. قدمت الشركة استئنافاً في الربع األول من سنة 2018ديسمبر 

لشركة المعلومات المطلوبة خالل الربع األول من سنة . وقدمت ا2017إلى  2015طلبت الهيئة المعلومات المتعلقة بالسنوات الضريبية من 
. وفي الربط المعدل، قبلت الهيئة وجهة نظر الشركة فيما يتعلق 2018، قامت الهيئة بإصدار الربط المعدل لسنة 2020. خالل أبريل 2020

مليون لاير سعودي،  0.9تعرضات المتبقية البالغة بضريبة االستقطاع، وعليه، قامت الهيئة باستبعاد االلتزام اإلضافي ذي الصلة. وبالنسبة لل
. وترى اإلدارة أن موقف 2020ديسمبر  31قدمت الشركة استئنافاً إلى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية خالل السنة المنتهية في 

  الشركة قوي فيما يتعلق باالستئناف المذكور أعاله.
 

، أصدرت الهيئة ربطاً بناًء على المراجعة الضريبية التي تم إجراؤها فيما يتعلق 2020مارس  31تهي في عالوة على ذلك، خالل الربع المن
التكافل في خطط ٪ على مصاريف حاملي 5بضريبة القيمة المضافة. وفي الربط المذكور، قررت الهيئة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 

، إلى جانب 2020مارس  31حتى  2018يناير  1شركة بموجب عقود التأمين العائلي لألفراد اعتباراً من وثائق التأمين على الحياة التي تقدمها ال
، وبعد التنازل عن مبلغ 2020يونيو  30مليون لاير سعودي. خالل الربع المنتهي في  1.8غرامات مقابل السداد المتأخر بمبلغ مجموعه 
 2020يونيو  18مليون لاير سعودي. واستجابة لذلك، قدمت الشركة خطاب اعتراض في  0.8الغرامة، أصدرت الهيئة فواتير للتسوية بمبلغ 

عبر بوابة الهيئة تعترض فيه على فواتير السداد الصادرة. وإلى جانب هذا الخطاب، قامت الشركة بتقديم المدفوعات وقدمت اعتراضها على 
رفضت فيه الهيئة االعتراض.  2020يوليو  13على خطاب االعتراض هذا بتاريخ  تسوية جميع الفواتير التي أصدرتها الهيئة. وتم استالم رد

   ، قدمت الشركة اعتراضاً إلى األمانة العامة للجان الضريبية وننتظر رداً منها.2020سبتمبر  30وخالل الربع المنتهي في 
 

 فائض توزيع دائن 17
 

   

2020 
 بآالف الرياالت

السعودية   

2019 
بآالف الرياالت 

عوديةالس    
     

 6,593 6,593 يناير 1فائض توزيع دائن افتتاحي كما في 
- مجموع اإليرادات العائدة لعمليات التأمين خالل السنة  -  

- التكافل فائض مدفوع لحاملي وثائق  -  
 ─────── ────── 

 6,593 6,593 ديسمبر 31فائض توزيع دائن ختامي كما في 
 ══════ ══════ 



 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم المالية
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

   

 40صفحة   

 التكافل خططلتكافل المكتسبة ومصاريف حاملي صافي مساهمات ا 18
 

2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في     

 التكافل   
 العائلي

 التكافل 
 العام

 

 المجموع
بآالف الرياالت   

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 
 السعودية

     
,681201 49,080 152,601  إجمالي مساهمات التكافل المكتتبة  

- 16,796  التكافلخطط تكاليف حاملي   16,796 
(48,704)  مساهمات إعادة التكافل المسندة  (42,782)  (91,486)  

(3,369)  التغيرات في إجمالي مساهمات التكافل غير المكتسبة  (15,211)  (18,580)  
 14,582 14,283 299  التغيرات في حصة معيدي التكافل من مساهمات غير مكتسبة

  ───── ───── ───── 
 122,993 5,370 117,623  التكافلخطط صافي مساهمات التكافل المكتسبة ومصاريف حاملي 

  ═════ ═════ ═════ 
     

 

2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في     

 التكافل   
 العائلي

 التكافل 
 العام

 

 المجموع
بآالف الرياالت   

 السعودية
بآالف الرياالت 

ةالسعودي  
بآالف الرياالت 

 السعودية
     

 155,153 26,651 128,502  إجمالي مساهمات التكافل المكتتبة
- 16,174  التكافلخطط تكاليف حاملي    16,174 

(35,439)  مساهمات إعادة التكافل المسندة  (23,238)  (58,677)  
(6,718)  التغيرات في إجمالي مساهمات التكافل غير المكتسبة  580 (,1386)  

(864) 4,841  التغيرات في حصة معيدي التكافل من مساهمات غير مكتسبة  3,977 
  ───── ───── ───── 

 110,489 3,129 107,360  التكافلخطط صافي مساهمات التكافل المكتسبة ومصاريف حاملي 
  ═════ ═════ ═════ 
     

 
 إعادة واستحقاق الوثائق 19

 
 

ةبآالف الرياالت السعودي   
  2020 2019 

    

 49,070 42,511  إعادة وثائق التكافل
 32,618 24,629  استحقاق وثائق التكافل

  ────── ────── 
  67,140 81,688 
  ══════ ══════ 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(

 لمالية )تتمة(إيضاحات حول القوائم ا
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 41صفحة 
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  2020 
 بآالف الرياالت السعودية

 عمليات  
 التكافل

 عمليات 
 المساهمين

 

 المجموع

 30,966 4,335 26,631 تكاليف موظفين
 4,515  - 4,515 تكاليف صيانة تكنولوجيا المعلومات

 3,025  - 3,025 نفقات قانونية ومهنية
 602  84 518 مصاريف إيجار

 1,874 1,874  - مصاريف مجلس اإلدارة واللجنة
,3381  - 1,338 التسويق واإلعالن  

 866  - 866 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
 6,549 2,278 4,271  أخرى

 ────── ────── ────── 
 41,164 8,571 49,735 
 ══════ ══════ ══════ 

  2019 
 بآالف الرياالت السعودية

 عمليات  
 التكافل

 عمليات 
 المساهمين

 

 المجموع

 31,181 - 31,181 تكاليف موظفين
 3,909 - 3,909 ة تكنولوجيا المعلوماتتكاليف صيان

 6,342 - 6,342 نفقات قانونية ومهنية
 610 - 610 مصاريف إيجار

 2,105 2,105 - مصاريف مجلس اإلدارة واللجنة
 1,081 - 1,081 التسويق واإلعالن

(2,054) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  - (2,054)  
 7.512 2,292 5.220  أخرى

 ─────── ─────── ─────── 
 46,289  4,397  50,686  
 ══════ ══════ ══════ 
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سط تُحتسب مبالغ الخسارة للسهم الواحد بتقسيم صافي الخسارة للسنة العائدة إلى المساهمين العاديين بعد الزكاة وضريبة الشركة على المتو
 اريخ التقرير على النحو التالي:المرجح لعدد األسهم العادية القائمة في ت

 

 2020  2019 
     

   

 صافي الخسارة للسنة العائدة إلى المساهمين بعد الزكاة والضريبة )بآالف الرياالت السعودية(
 

)31,302( 
 

(24,800)  

   ══════ ══════ 
  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

 )العدد باآلالف(
 

34,000 
 

34,000 
 ══════ ══════ 

(0.73) )0.92( خسارة السهم )لاير سعودي(  
 ══════ ══════ 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(

 لمالية )تتمة(إيضاحات حول القوائم ا
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 42صفحة 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية 22
 

ستند قياس القيمة العادلة هي السعر الذي قد يستلم مقابل بيع أصل أو دفعه لتسوية التزام في معاملة نظامية بين مشاركي السوق بتاريخ القياس. وي
 على افتراض بأن العملية تتم إما:القيمة العادلة 

 في السوق الرئيسي المتاح لألصل أو االلتزام؛ أو 
 .في ظل غياب سوق رئيسي، في أكثر األسواق منفعة لألصل أو االلتزام 

 

يم الدفترية المدرجة في القوائم ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة في هذه القوائم المالية بشكل جوهري عن الق

ابلة بسبب المالية. يُفترض أن النقد وما يماثله والودائع قصيرة األجل والودائع النظامية لها قيم عادلة تقارب بشكل معقول قيمها الدفترية المق

على صكوك غير  3مطفأة والمصنفة كمستوى طبيعتها قصيرة األجل. تشتمل االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق المدرجة بالتكلفة ال

 مدرجة. تم قياس القيمة العادلة من قبل اإلدارة باستخدام أسعار الوسيط.
 

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة
 تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد واالفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية:

 

 هي أسعار معلنة في أسواق نشطة للموجودات أو المطلوبات المشابهة التي تستطيع المنشأة الوصول إليها بتاريخ القياس. :1المستوى 
 

: األسعار المدرجة في األسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقييم أخرى يتم تحديد كافة مدخالتها الهامة وفق 2المستوى 
 لمالحظة في السوق.بيانات قابلة ل

 

 : طرق تقييم ال تستند أي من مدخالتها الجوهرية على بيانات يمكن رصدها في السوق.3المستوى 
 

 القيم الدفترية والقيمة العادلة أ(
 

سلسل الهرمي للقيمة يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستوياتها في الت
  العادلة لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة.

 القيمة العادلة  2020ديسمبر  31

1المستوى  القيمة الدفترية بآالف الرياالت السعودية 2المستوى   3المستوى    المجموع 

      
- 413,621 413,621 موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة  -  413,621 

      جودات مالية متاحة للبيعمو -

      
       موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة

- 146,339  موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق -  -  146,650 146,650 

- 120,345 ودائع قصيرة األجل -  -  120,345 120,345 

- 34,000 وديعة نظامية -  -  34,000 34,000 

- 68,215 د وما يماثلهالنق -  -  68,215 68,215 

 368,899 -  -  369,210 369,210 

      
      المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

- احتياطي أنشطة التكافل -  -  406,636 -  406,636 

 -  -  406,636 -  406,636 

 القيمة العادلة  2019ديسمبر  31

1المستوى  القيمة الدفترية ياالت السعوديةبآالف الر 2المستوى   3المستوى    المجموع 

      

      موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

- 383,869 383,869 موجودات مالية متاحة للبيع -  -  383,869 

      

       موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة

- 146,372  حتى تاريخ االستحقاقموجودات مالية محتفظ بها  -  -   146,895  146,895 

- 66,277 ودائع قصيرة األجل -  -  66,277 66,277 

- 34,000 وديعة نظامية -  -  34,000 34,000 

- 146,986 النقد وما يماثله -  -  146,986 146,986 

 393,635 -  -  394,158 394,158 

      

      ة العادلة من خالل قائمة الدخلالمطلوبات المالية المقاسة بالقيم

- احتياطي أنشطة التكافل -  -  376,834 -  376,834 

 -  -  376,834 -  376,834 
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 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 43صفحة 

 

 المعلومات القطاعية 23
 

ً مع طريقة إعداد التقارير الداخلية للشركة، اعتمدت اإلدارة قطاعات األعمال بشأن أنشطة الشركة. فيما يلي تحليل بإجم الي تماشيا
التكافل وصافي مساهمات التكافل المكتسبة خطط مساهمات التكافل المكتتبة وصافي مساهمات التكافل المكتتبة ومصاريف حاملي 

األخرى  ليف  التكا و وإيرادات الرسوم والعمولة وصافي المطالبات المتكبدة وإعادة واستحقاق قيمة وثائق التكافل وتكاليف اقتناء الوثائق 
لخسارة( من ذات الصلة وفائ ا لفائض/ ) ض االكتتاب ودخل االستثمارات والمصاريف العمومية واإلدارية وصافي الفائض/ )العجز(، ا

عمليات التكافل وصافي الربح وشراء موجودات غير ملموسة وسيارات واإلطفاء واالستهالك والموجودات غير الملموسة واالستثمارات 
لمكتسبة المتاحة للبيع ومساهمات تكافل مدينة بال ا صافي وحصة معيدي التكافل من المطالبات القائمة ومن إجمالي مساهمات التكافل غير 

لعموالت  ا ودخل  وتكاليف اقتناء وثائق مؤجلة ومجموع الموجودات واحتياطي أنشطة التكافل وإجمالي مساهمات التكافل غير المكتسبة 
 طاع من قطاعات األعمال المذكورة أدناه.وإجمالي المطالبات القائمة ومجموع المطلوبات وفقا لكل ق

 
لنق د ال تشمل موجودات القطاع أرصدة معيدي التكافل المدينة والمبالغ المدفوعة مقدماً والذمم المدينة األخرى والمطلوب من المساهمين وا

 وما يماثله. وبناءً على ذلك يتم تضمينها في الموجودات غير المخصصة.
 

ائنة ال تشمل مطلوبات القطاع م لد خصص منافع نهاية الخدمة للموظفين وتوزيع الفائض المستحق وأرصدة معيدي التكافل الدائنة والذمم ا
 ومبالغ مستحقة الدفع وأخرى والمطلوب إلى المساهمين، وبناءً على ذلك يتم تضمينها في المطلوبات غير المخصصة.

 

 

 عمليات 
 المساهمين

بآالف الرياالت 
 السعودية

 تكافل عائلي
 لألفراد

 )حماية وادخار(
بآالف 
الرياالت 
 السعودية

تكافل عائلي 
للمجموعات )حماية 

 وادخار(
بآالف الرياالت 

 السعودية

 التكافل العام
بآالف الرياالت 

 السعودية

 المجموع
بآالف الرياالت 

 السعودية
        2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

- إجمالي مساهمات التكافل المكتتبة  51883,  69,083 49,080 201,681 

- صافي مساهمات التكافل المكتتبة  99,358 21,335 6,298 126,991 

-  صافي مساهمات التكافل المكتسبة  99,358 18,264 5,371 122,993 

- إيرادات الرسوم والعموالت  -  -  5,352 5,352 

- إيرادات االكتتاب األخرى  -  -  2,190 2,190 

- مجموع اإليرادات  99,358 18,264 12,913 130,535 

- صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة  (67,998)  (7,386)  (5,173)  (80,557)  

- التغيرات في احتياطي أنشطة تكافل  (16,378)  -  -  (16,378)  

 تغيرات في احتياطي لبنود 

 غير مرتبطة بوحدات   

-  (1,137)  -  -  (1,137)  

- المخاطر الساريةتغيرات في احتياطي   -  (3,977)  1,030 (2,947)  

-  التكافلتكاليف اقتناء وثائق   (1,840)  (9,714)  (3,309)  (14,863)  

    ─────    ─────  ───── ─────  ───── 

- صافي دخل االكتتاب للسنة  12,005 (2,813)  5,461 14,653 

(8,571) مصاريف عمومية وإدارية  (14,357)  (13,432)  (13,375)  (49,735)  

 1,425  -  - 1,425  - دخل من خصومات الكمية

 2,911 117 119 59 2,616 إيرادات من الودائع

- 110 110 3,763 دخل من الصكوك  3,983 

- 225 إيرادات توزيعات أرباح  -  -  225 

 ───── ─────  ───── ─────  ───── 

مجموع الدخل/)الخسارة( للسنة قبل الزكاة 

 والضريبة

 

(9671,)  

 

(758)  

 

(16,016)  

 

(7,797)  

 

(26,538)  

(4,764) الزكاة والضريبة للسنة  -  -  -  (4,764)  

 ───── ─────  ───── ─────  ───── 

 مجموع الدخل/)الخسارة( للفترة

 بعد الزكاة والضريبة   

 
(6,731)  

 

(758)  

 

(16,016)  

 

(7,797)  

 

(31,302)  
 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 

      

- 576 شراء موجودات غير ملموسة  -  -  576 

- 763 إطفاء  -  -  763 

- 67 استهالك  -  -  67 

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(

 لمالية )تتمة(إيضاحات حول القوائم ا
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 44صفحة 

 

 المعلومات القطاعية )تتمة( 23
 

 

 عمليات 
 المساهمين
بآالف 

الرياالت 
 السعودية

 تكافل عائلي
 لألفراد

 )حماية وادخار(
بآالف الرياالت 

 السعودية

تكافل عائلي 
للمجموعات 

 )حماية وادخار(
بآالف الرياالت 

 السعودية

 التكافل العام
بآالف الرياالت 

 السعودية

 المجموع
بآالف الرياالت 

 السعودية
         2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

- إجمالي مساهمات التكافل المكتتبة  77,080 51,422 26,651 155,153 
- ل المكتتبةصافي مساهمات التكاف  92,299 16,938 3,413 112,650 

-  صافي مساهمات التكافل المكتسبة  92,299 15,061 3,129 110,489 
- إيرادات الرسوم والعموالت  639 -  4,449 5,088 

- مجموع اإليرادات  92,938 15,061 7,578 115,577 
- صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة  (83,385)  (6,354)  (1,197)  (90,936)  

- التغيرات في احتياطي أنشطة تكافل  4,610  -     -    4,610 
- تغيرات في احتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات  (891)   -     -    (891)  

- تغيرات في احتياطي المخاطر السارية  -  (1,481)  (1,417)  (2,898)  
-  تكافل تكاليف اقتناء وثائق ال  (1,569)  (2,007)  (2,054)  (5,630)  

  ───── ─────     ───── ─────  ───── 

- صافي دخل االكتتاب للسنة  11,703 5,219 2,910 19,832 
(4,397) مصاريف عمومية وإدارية  (17,681)  (15,749)  (12,859)  (50,686)  
- دخل من خصومات الكمية  1,524  -     -    1,524 

662 279 349 5,546 إيرادات من الودائع  6,440 

 3,792    -  2 2 3,788 دخل من الصكوك
 ───── ─────  ───── ─────  ───── 

 مجموع الدخل/)الخسارة( للسنة قبل الزكاة والضريبة
 

4,937 
 

(4,103)  
 
(10,249)  

 
(9,683)  

 
(19,098)  

(5,702) الزكاة والضريبة للسنة  -   -     -    (5,702)  

 ───── ─────  ───── ─────  ───── 

 مجموع الدخل/)الخسارة( للفترة بعد الزكاة والضريبة
 
(765)   

 
(4,103)  

 
(10,249)  

 
(9,683)  

 
(24,800)  

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 
      

- 1,226 شراء موجودات غير ملموسة  -  -  1,226 
- 869 إطفاء  -  -  869 

 استهالك
 

71 -  -  -  71 

      2020ديسمبر  31
- 2,029 غير ملموسة موجودات  -  -  2,029 

- 8 موجودات ثابتة  -  -  8 
  ═════ ═════     ═════  ═════ ═════ 

      الموجودات
 68,215 2,156 2,459 7,357 56,243  نقد وما يماثله

 120,345 10,015 10,015 5,007 95,308 ودائع قصيرة األجل
-  مساهمات وذمم إعادة تكافل مدينة، بالصافي  -  23,407 21,853 45,260 

 حصة معيدي التكافل من مساهمات

  التكافل غير المكتسبة   

 

-  

 

-    

 

5,625 

 

19,902 

 

25,527 
 73,994 27,143 46,030 821  - حصة معيدي التكافل من المطالبات القائمة

 3,947 2,402 1,545    -  - تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة
 413,621    -    - 406,636 6,985 ة للبيعموجودات مالية متاح

 146,339    - 4,944 4,944 136,451 موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

- 34,000 وديعة نظامية  -  -  34,000 
- موجودات غير مصنفة  -  -  -  10,411 

     ───── 
 941,659     مجموع الموجودات

     ═════ 
      المطلوبات

 25,014 21,539 2,987 488  -  أرصدة معيدي التكافل الدائنة
 34,283 22,765 11,518    -  -  مساهمات غير مكتسبة

 4,722 4,722    -    -    -  عمولة معيدي التكافل غير المكتسبة

 93,011 33,933 56,030 3,048    - إجمالي المطالبات القائمة
 8,836 2,812 6,024    -    - احتياطي المخاطر السارية

 7,607    -    - 7,607    - احتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات
 6,316 1,766 1,964 2,586    - مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين

 406,636    -    - 406,636    -  احتياطي أنشطة تكافل

 65,631     مطلوبات غير موزعة

     ───── 
 652,056     تمجموع المطلوبا

     ═════ 
 

 



 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(

 لمالية )تتمة(إيضاحات حول القوائم ا
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 45صفحة 

 المعلومات القطاعية )تتمة( 23
 

 
 عمليات 

 المساهمين
بآالف الرياالت   

 السعودية

 تكافل عائلي
 لألفراد

 )حماية وادخار(
بآالف الرياالت 

 السعودية

تكافل عائلي 
للمجموعات 

 )حماية وادخار(
بآالف الرياالت 

 السعودية

  عام
 تكافل

بآالف الرياالت 
يةالسعود  

 المجموع
بآالف الرياالت   

 السعودية
      2019ديسمبر  31

- - 2,216 موجودات غير ملموسة  -  2,216 
- - 75 موجودات ثابتة  -  75 

  ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 
      الموجودات

 146,986  14,551   11,218   14,966 106,251  نقد وما يماثله
- - 66,277 ودائع قصيرة األجل  -  66,277 

-  مساهمات وذمم إعادة تكافل مدينة، بالصافي  - 23,020 3,386 26,406 
حصة معيدي التكافل من مساهمات التكافل غير 

  المكتسبة
-  -  5,326   5,620  10,946 

- حصة معيدي التكافل من المطالبات القائمة  743   27,620   19,281  47,644 
- ن مؤجلةتكاليف اقتناء وثائق تأمي  -  1,214   771  1,985 

-  376,834   7,035  موجودات مالية متاحة للبيع  -  383,869 
-  4,922   4,922   136,528  موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  146,372 

- - 34,000 وديعة نظامية  -  34,000 
- موجودات غير مصنفة  - -  -  7,708 

     ───── 
 872,193     الموجوداتمجموع 

 
    ═════ 

      المطلوبات
-  أرصدة معيدي التكافل الدائنة  80 11,971  3,813  15,864 

-  مساهمات غير مكتسبة  - 8,149  7,554  15,703 
-  عمولة معيدي التكافل غير المكتسبة  - -   1,910  1,910 

- إجمالي المطالبات القائمة  2,595 36,897  22,798  62,290 
- احتياطي المخاطر السارية  - 2,047  3,842  5,889 

- احتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات  6,470 -  -  6,470 
- مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين  1,996   1,728   2,151  5,875 

-  احتياطي أنشطة تكافل  376,834 -  -  376,834 
- مطلوبات غير موزعة  - -  -  60,008 

     ───── 
 550,843     مجموع المطلوبات

 
 توجد جميع الموجودات التشغيلية واألنشطة الرئيسية للشركة في المملكة العربية السعودية.

 
 
 

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 
 الحماية

واالدخار   
بآالف الرياالت 

 السعودية

 
 الممتلكات 

الحوادثو  
بآالف الرياالت  

 السعودية

 
 
ارات*السي  

بآالف الرياالت 
 السعودية

 
 

 المجموع
بآالف الرياالت 

 السعودية
     إجمالي مساهمات التكافل المكتتبة

- 297 83,518 أفراد  83,815 

- 5 11 منشآت متناهية الصغر  16 
- 7,979 222 منشآت صغيرة  8,201 

- 15,628 1,405 شركات متوسطة  17,033 

- 25,171 67,445 منشآت كبيرة  ,61692  
 ────── ────── ────── ────── 
 152,601 49,080 -  201,681 

 
 * حتى تاريخه ال تقوم الشركة باكتتاب منتجات السيارات.

══════ ══════ ══════ ══════ 
 

 
 

 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 
 الحماية 
 واالدخار

بآالف الرياالت 
 السعودية

 
 الممتلكات

والحوادث   
ياالت بآالف الر

 السعودية

 
 

 *السيارات
بآالف الرياالت 

 السعودية

 
 

 المجموع
بآالف الرياالت 

 السعودية
     إجمالي مساهمات التكافل المكتتبة

- 288 77,080 أفراد   77,368  

- منشآت متناهية الصغر  8 -   8  

- 2,010 29 منشآت صغيرة   2,039  

- 2,518 328 شركات متوسطة   2,846  

- 21,827 51,065 بيرةمنشآت ك   72,892  

 ────── ────── ────── ────── 
 128,502 26,651 -  155,153 

 
 * حتى تاريخه ال تقوم الشركة باكتتاب منتجات السيارات.

══════ ══════ ══════ ══════ 
 



 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم المالية
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

   

 46صفحة   

 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة 24
 

لمالكينمجلس اإلدارة، وكبار موظفي اإلدارة، وشركات تعتبر تمثل األطراف ذات العالقة كبار المساهمين، وأعضاء  ا األطراف  ه   هذ
. يتم اعتماد جوهري، ومنشآت أخرى مسيطر عليها مباشرة أو بصورة مشتركة أو تمارس عليها هذه األطراف نفوذاً الرئيسيين لها

 سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة.
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة أ(
 

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

 
 

2020 
 بآالف الرياالت

السعودية   

2019 
بآالف الرياالت     

 السعودية
 البنك السعودي البريطاني 

 )مساهم في الشركة(
  

 55,855 72,132  مساهمات
 23,942 39,826 المطالبات المدفوعة

   مصاريف أخرى
 2,997 3,423 تكاليف صيانة تكنولوجيا المعلومات ومصاريف متعلقة بها -

 709 72  دخل من استثمارات في ودائع مرابحة
 نفوذمنشآت أخرى مسيطر عليها بصورة مباشرة أو مشتركة أو يُمارس عليها 

 جوهري من قبل أطراف ذات عالقة
  

 3,798 3,925 مدفوعة تكاليف اقتناء وثائق
   

   آي بي اس ايه -إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة 

 1,141 1,634  مساهمات
 1,524 1,425 اتخصم على استثمارات مرتبطة بوحد

 
وبموجب تشتمل "المصاريف األخرى" على تكاليف خدمات مختلفة بموجب اتفاقية إدارة مبرمة بين البنك السعودي البريطاني والش ركة. 

 هذه االتفاقية، سيقوم البنك السعودي البريطاني بتقديم خدمات تشغيلية للشركة بما في ذلك استخدام الموجودات الثابتة والبنية التحتية
 الخاصة بتكنولوجيا المعلومات مقابل مبلغ متفق عليه من قبل الطرفين.

 

 أرصدة لدى أطراف ذات عالقة ب(
 

 المدينة والدائنة من وإلى أطراف ذات عالقة كما في تاريخ التقرير:فيما يلي تفاصيل الذمم 
 

   2020 2019 
 المبالغ بآالف الرياالت السعودية إيضاحات الطبيعة 

     المحدودة السعودية اتش اس بي سي العربية
 376,834 406,636 )ج(4 الموجودات موجودات مالية متاحة للبيع*

 220 552 6 الموجودات اتبطة بوحدخصم على موجودات مالية مرت
     

     البنك السعودي البريطاني
 21,800 26,028 5 الموجودات إجمالي -مساهمات تكافل مدينة 

 17,515 12,724 7 الموجودات أرصدة بنكية
 34,000 34,000 9 الموجودات وديعة نظامية

427,13 46,405 )ب( 12 المطلوبات إجمالي المطالبات القائمة  
 2,114 2,894 13 المطلوبات مصاريف أخرى بموجب اتفاقية مستوى الخدمة

 176 - 13 المطلوبات عمولة أرباح مستحقة
     

     وكالة ساب للتأمين المحدودة
 954 930 13 المطلوبات عمولة مستحقة

     
 تحت اإلدارةالتكافل * موجودات حاملي وثائق 

 

التقرير غير مضمونة. سيتم السداد نقداً. لم يجنب مخصص جوهري لالنخفاض في القيمة بتاريخ التقرير. يتم  إن األرصدة القائمة بتاريخ
 إجراء التقييم بتاريخ التقرير وذلك بفحص المركز المالي لألطراف ذات العالقة والسوق الذي تعمل فيه هذه األطراف وعوامل أخرى.

 



 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(

 لمالية )تتمة(إيضاحات حول القوائم ا
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 47صفحة 

 
 )تتمة( معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة 24
 

  تعويضات كبار موظفي اإلدارة ج(
 

ي ملخص بتعويض العليا موظفي اإلدارةو ،التنفيذيين وغير التنفيذيين أعضاء مجلس اإلدارةجميع يقصد بكبار موظفي اإلدارة  ل . فيما ي
 كبار موظفي اإلدارة للسنة:

 

 
2020 

 بآالف الرياالت السعودية
2019 

 بآالف الرياالت السعودية
  عمليات 

 التكافل
 عمليات 
 المساهمين

 عمليات 
 التكافل

 عمليات 
 المساهمين

     
  رواتب ومنافع أخرى )بما في ذلك منافع نهاية الخدمة(

5,956 
  

- 
 

5,278    
 

- 
 948 - 2,389 - أتعاب مجلس اإلدارة ولجان أخرى

 ═════ ═════ ═════ ═════ 
     
     

 7 5 7 5 عدد من كبار موظفي اإلدارة
 ═════ ═════ ═════ ═════ 

 

 الموجودات المالية المتاحة للبيع المتعلقة بوثائق مرتبطة بوحدات د(
 

: 2019مليون لاير سعودي ) 406.64بمبلغ  2020ديسمبر  31تتكون الموجودات المالية المتاحة للبيع المتعلقة بوثائق مرتبطة بوحدات كما في 
المحدودة وهي السعودية ارات مرتبطة بوحدات من صناديق مشتركة تدار من قبل اتش اس بي سي العربية مليون لاير سعودي( من استثم 376.83

 طرف ذو عالقة بالشركة.
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(

 لمالية )تتمة(إيضاحات حول القوائم ا
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 48صفحة 

 
 معلومات إضافية 25

 
 المركز المالي

 بآالف الرياالت السعودية 

 2020 2019 

 
 

 

 
 عمليات 

 التكافل

 
 عمليات 

 المساهمين

 
 

 المجموع

 
 عمليات 

 التكافل

 
 عمليات 

 المساهمين

 
 

 المجموع

       الموجودات
 146,986 106,251 40,735 68,215 56,243 11,972  نقد وما يماثله

,27766  -  120,345 95,308 25,037 ودائع قصيرة األجل  66,277 
0626,4 45,260  - 45,260 مساهمات وذمم إعادة تكافل مدينة، بالصافي  -  26,406 

 10,946 - 10,946 25,527  - 25,527 حصة معيدي التكافل من مساهمات التكافل غير المكتسبة
 47,644    -  47,644 73,994  - 73,994 حصة معيدي التكافل من المطالبات القائمة

 1,985    -  1,985 3,947  3,947 تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة
(22,077) 22,077 - (31,656) 31,656 مليات المساهمين/ التكافلمطلوب من/ )إلى( ع  - 

 383,869 7,035 376,834 413,621 6,985 406,636 موجودات مالية متاحة للبيع
 146,372 136,528 9,844 146,339 136,451 9,888 موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 1,062 293 769 3,762 4 3,758 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
 75 75    -  8 8    - موجودات ثابتة

 2,216 2,216    -  2,029 2,029    - موجودات غير ملموسة
 34,000 34,000    -  34,000 34,000  - وديعة نظامية

 4,355 4,355    -  4,612 4,612    - إيرادات مستحقة من وديعة نظامية

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 872,193 334,953 537,240 941,659 303,984 637,675 مجموع الموجودات

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

       المطلوبات
 43,282 2,647 40,635 49,435 3,560 45,875 مستحقات ومطلوبات أخرى

14,99    - مخصص الزكاة وضريبة الدخل  4,991 -  5,778 5,778 

 15,864  - 15,864 25,014    - 25,014  أرصدة معيدي التكافل الدائنة
 15,703  - 15,703 34,283    - 34,283  مساهمات غير مكتسبة

 1,910  - 1,910 4,722    - 4,722  عمولة معيدي التكافل غير المكتسبة
193,01    - 93,011 إجمالي المطالبات القائمة  62,290 -  62,290 

 5,889    - 5,889 8,836    - 8,836 احتياطي المخاطر السارية
 6,470    - 6,470 7,607    - 7,607 احتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات

 5,875  - 5,875 6,316    - 6,316 مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين
936,5    - 6,593 6,593 - 6,593 فائض توزيع دائن  

 376,834    - 376,834 406,636 - 406,636  احتياطي أنشطة تكافل
 4,355 4,355    - 4,612 4,612 -  إيرادات مستحقة من وديعة نظامية

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 550,843 12,780 538,063 652,056 13,163 638,893  مجموع المطلوبات

 ─────── ───────  ─────── ─────── ─────── ─────── 
 -    -     -  - - - فائض عمليات التكافل

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 550,843 12,780 538,063 652,056 13,163 638,893 مجموع المطلوبات وفائض عمليات التكافل

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

       حقوق المساهمين
  340,000   340,000     -  340,000 340,000 -  رأس المال

 14,788 14,788    -  14,788 14,788 - احتياطي نظامي

(1,218) إعادة قياس التزامات منافع التقاعد  - (1,218)  (823)  - (823)  
 649 649 - 599 599 - احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع

(64,566) -  خسائر متراكمة  (64,566)   -    (33,264)  (33,264)  

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (1,218)  290,821 289,603 (823)  322,173 321,350 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

ات التكافل وحقوق مجموع المطلوبات وفائض عملي
 872,193 334,953 537,240 941,659 303,984 637,675 المساهمين

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

       

 
 
 

 
 

 



 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(

 لمالية )تتمة(إيضاحات حول القوائم ا
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 49صفحة 

 
 

 معلومات إضافية )تتمة( 25
 

 قائمة الدخل
 

 بآالف الرياالت السعودية 

 2020 2019 

 عمليات  
 التكافل

 عمليات 
 المساهمين

 
عالمجمو  

 عمليات 
 التكافل

 عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

       إيرادات
       إجمالي مساهمات التكافل المكتتبة

-   152,601 تكافل عائلي -  152,601 128,502  -    128,502 
- 49,080 تكافل عام -  49,080 26,651  -    26,651 

  ─────  ───────  ─────  ─────── ─────── ─────── 

- 201,681  إجمالي مساهمات التكافل المكتتبة  201,681 155,153  -    155,153 
       مساهمات إعادة التكافل المسندة

(14,122) مساهمات إعادة التكافل المحلية المسندة -  -  (14,122)  (7,999)  -    (7,999)  
(77,364) مساهمات إعادة التكافل األجنبية المسندة -  -  (77,364)  (0,6785)   -    (50,678)  

- 16,796 التكافلخطط تكاليف حاملي   16,796 16,174  -    16,174 

  ─────  ───────  ─────  ─────── ───────    ─────── 

- 126,991 صافي مساهمات التكافل المكتتبة  126,991 112,650  -    112,650 
(18,580)  التغيرات في إجمالي مساهمات التكافل غير المكتسبة  -  (18,580)  (6,138)   -    (6,138)  

- 14,582 التغيرات في حصة معيدي التكافل من مساهمات غير مكتسبة  14,582 3,977  -    3,977 

  ─────  ───────  ─────  ─────── ───────    ─────── 

- 122,993 صافي مساهمات التكافل المكتسبة  122,993 110,489  -    110,489 
- 5,352  ت الرسوم والعموالتإيرادا  5,352 5,088  -    5,088 

- 2,190 إيرادات االكتتاب األخرى  2.190 -  -  -  

  ─────  ───────  ─────  ─────── ───────    ─────── 

- 130,535 مجموع اإليرادات  130,535 115,577  -    115,577 

  ─────  ───────  ─────  ─────── ───────    ─────── 

       كاليف ومصاريف االكتتابت

(47,053) إجمالي المطالبات المدفوعة  -  (47,053)  (39,239)   -    (39,239)  
- 38,010 حصة معيدي التكافل من مطالبات مدفوعة  38,010 31,181  -    31,181 

(67,140) إعادة واستحقاق الوثائق  -  (67,140)  (81,688)   -    (81,688)  

  ─────  ───────   ─────  ─────── ───────    ─────── 

(76,183) صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة  -  (76,183)  (89,746)   -    (89,746)  
(3,924) التغيرات في المطالبات القائمة، بالصافي  -  (3,924)  682  -    682 

(450) تغيرات في مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها، بالصافي  -  (450)  (1,872)   -    (1,872)  

  ─────  ───────  ─────  ─────── ───────    ─────── 

(80,557) صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة  -  (80,557)  (90,936)   -    (90,936)  
(16,378) التغيرات في احتياطي أنشطة تكافل  -  (16,378)  4,610  -    4,610 

(1,137) مرتبطة بوحدات تغيرات في احتياطي لبنود غير  -  (1,137)  (891)   -    (891)  
(2,947) تغيرات في احتياطي المخاطر السارية  -  (2,947)  (2,898)   -    (2,898)  

(14,863)  التكافلتكاليف اقتناء وثائق   -  (14,863)  (5,630)   (5,630)  

  ─────  ───────  ─────  ─────── ───────    ─────── 

- (115,882) ومصاريف االكتتاب مجموع تكاليف  (115,882) (95,745)   -    (95,745)  

  ─────  ───────  ─────  ─────── ───────    ─────── 

- 14,653  صافي دخل االكتتاب  14,653 19,832  -    19,832 

 ───── ─────── ───── ─────── ───────    ─────── 

       )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى
(41,164) مصاريف عمومية وإدارية  (8,571)  (49,735)  (46,289)  (4,397)  (50,686)  
- 1,425 دخل من خصومات الكمية  1,425 1,524  -    1,524 

 6,440 5,546 894 2,911 2,616 295 إيرادات من الودائع
 3,792 3,788 4 3,983 3,763 220 دخل من الصكوك

- 225 225    - إيرادات توزيعات أرباح  -  -  

 ─────── ─────── ─────── ─────── ───────    ─────── 

(43,867) (41,191) (1,967) (39,224)  مجموع مصاريف تشغيلية أخرى، بالصافي  4,937 (38,930)  

 ─────── ─────── ─────── ─────── ───────    ─────── 

صافي الخسارة / )الدخل( للفترة قبل التوزيع والزكاة 
 ةوالضريب

(24,571) (1,967) (26,538)  (24,035)  4,937 (19,098)  

تحمل المساهمين للعجز/ )تحويل الفائض إلى المساهمين( 

 من عمليات التكافل
24,571 (24,571)  

24,035 (24,035)  -  

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

- لضريبةصافي الخسارة العائدة إلى المساهمين قبل الزكاة وا  (26,538)  (26,538)  -  (19,098)  (19,098)  

       
- الزكاة والضريبة للفترة  (4,764)  (4,764)  - (5,702)  (5,702)  

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

       
-   صافي الخسارة العائدة إلى المساهمين قبل الزكاة والضريبة  (31,302)  (31,302)  -  (,80024)  (24,800)  

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 
       

       

 
 
 

 
 
 
 
 



 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(

 لمالية )تتمة(إيضاحات حول القوائم ا
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 50صفحة 

 

 معلومات إضافية )تتمة( 25
 

 قائمة الدخل الشامل
 بآالف الرياالت السعودية 

 2020 2019 

 

 
 

 

 عمليات
تكافلال  

 

 عمليات 
 المساهمين

 

 
 المجموع

 
 عمليات 
 التكافل

 
 عمليات 

 المساهمين

 

 
 المجموع

       

 صافي الخسارة العائدة إلى المساهمين بعد الزكاة والضريبة

 
-  

 

(31,302)  

 

(31,302)  

 

-  

 
(24,800)  

 
(24,800)  

        
       الدخل الشامل اآلخر  

        
       بنود سيعاد تصنيفها لقائمة الدخل في الفترات الالحقة

        
  –ثمارات المتاحة للبيع تغيرات في القيمة العادلة لالست -

 غير محققة   
 

30,220 

 

-    

 

30,220 

 
45,503 

 
-    

 
45,503 

        
  –تغيرات في القيمة العادلة الحتياطي أنشطة التكافل 

 غير محققة   
 
(30,220)  

 
-    

 
(30,220)  

 
(45,503)  

 
-    

 
(45,503)  

       
(50) ية المتاحة للبيعاحتياطي القيمة العادلة للموجودات المال -  -    (50)  649 -    649 

       
       

       بنود لن يعاد تصنيفها لقائمة الدخل في الفترات الالحقة
       

 إعادة قياس التزامات منافع التقاعد -
 
(395)  

 
-    

 
(395)  

 
(610)  

 
-    

 
(610)    

        
  ────── ────── ────── ────── ─────── ──────  

(445) مجموع )الخسارة( / الدخل الشامل للسنة  (31,302)  (31,747)  39 (24,800)  (24,761)    
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(

 لمالية )تتمة(إيضاحات حول القوائم ا
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 51صفحة 

 
 معلومات إضافية )تتمة( 25

 

 قائمة التدفقات النقدية

 
 

 بآالف الرياالت السعودية 

 2020 2019 

 
 

ات عملي  
 التكافل

 عمليات
المساهمين   

 
 المجموع

 عمليات
 التكافل

 عمليات
 المساهمين

 
 المجموع

       التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 صافي الخسارة للفترة قبل التوزيع والزكاة والضريبة
 

 -    
 
(26,538)  

 
(26,538)  

 
 -    

 
(19,098)  

 
(19,098)  

       
       دية:تعديل لبنود غير نق

 869 869    -  763 763    -  إطفاء
 71 71    -  67 67    -  استهالك

(216)  دخل من الصكوك  (3,801)  (4,017)   (4)  (3,822)  (3,826)  
34    34    -  40 40    -  إطفاء العالوة من صكوك  

(5) إطفاء الخصم من صكوك  - (5)     
(4,5692) حصة المساهمين من العجز/ الفائض  24,569 -    (24,035)  24,035 -    

 مخصص االنخفاض في قيمة المساهمات 
 وذمم إعادة التكافل المدينة   

 
865 

 
- 

 
865 

 
(2,054)  

 
- 

 
(2,054)  

 1,206 - 1,206 1,457 - 1,457 مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

 (22,468) (4,900)  (27,368) (24,887)  2,089 (22,798)  

       التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
(18,854) مساهمات وذمم إعادة تكافل مدينة، صافي  -    (18,854)  (11,702)  -    (11,702)  

(66,277) - (54,068) (54,068) - ودائع مرابحة  (66,277)  

(14,581)  كافل غير المكتسبةحصة معيدي التكافل من مساهمات الت   -    (14,581)  (3,977)  -    (3,977)  
 10,086    - 10,086 (26,350)    -  (26,350) حصة معيدي التكافل من المطالبات القائمة

(1,962) مؤجلةتكافل تكاليف اقتناء وثائق    -    (1,962)  (966)  -    (966)  
(29,802) موجودات مالية متاحة للبيع  05  (29,752)  (24,719)  (6,386)  (31,105)  

 170 96 74 (2,700) 289 (2,989) مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
 23,904 1,234 22,670 6,153 913 5,240 مستحقات ومطلوبات أخرى

 9,984    - 9,984 9,150    -  9,150  أرصدة معيدي التكافل الدائنة
 6,138    - 6,138 18,580    -  18,580  لمكتسبةإجمالي مساهمات التكافل غير ا

(380) 2,812    -  2,812  عمولة معيدي التكافل غير المكتسبة  -    (380)  
(8,896) 30,721    -  30,721 إجمالي المطالبات القائمة  -    (8,896)  

 2,898    - 2,898 2,947    -  2,947 احتياطي المخاطر السارية
 891    -  891 1,137    -  1,137 د غير مرتبطة بوحداتاحتياطي لبنو

 24,719    - 24,719 29,802    -  29,802  احتياطي أنشطة تكافل

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

 (16,617) (57,716) (74,333) 1,933 (69,244)  (67,311)  
(1,411)  منافع نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين، صافي المحّول  - (1,411)  (857)             -  (857)  

-  زكاة وضريبة مدفوعة  (5,551)  (5,551)    -  (5,958)  (5,958)  

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

(75,202) 1,076 (81,295) (63,267) (18,028) صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية  (74,126)  

   ─────  ───── ─────   ─────  ───── ───── 

       التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 50,000 50,000 - - - - استحقاق موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

(9,840) - - - شراء موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  (65,369)  (75,209)  
 3,528 3,528 - 3,100 3,100 - دخل مستلم من الصكوك

(576) - شراء موجودات غير ملموسة  (576)  - (1,226)  (1,226)  
-  - شراء موجودات ثابتة  - -  -  - 

-  - متحصالت من بيع موجودات ثابتة  - -  -  - 

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

(9,840) 2,524 2,524 - صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة االستثمارية  (13,067)  (22,907)  

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

       التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
(208) - 10,735 (10,735)  مطلوب من/ )إلى( عمليات المساهمين/ التكافل، صافي  208 - 

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 
(8,972) (78,771) (50,008) (28,763) ما يماثلهصافي التغير في النقد و  (88,061)  (97,033)  

 244,019 194,312 49,707 146,986 106,251 40,735 نقد وما يماثله في بداية السنة

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

 146,986 106,251 40,735 68,215 56,243 11,972 نقد وما يماثله في نهاية السنة

 ═════  ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 

       معلومات تكميلية غير نقدية:
       

 صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
 

30,220 
 
- 

 
30,220 

 
45,503 

 
- 

 
45,503 

صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع في 
 ةأسهم حقوق الملكية المحلي

 
- 

 
(50)  

 
(50)  

 
- 

 
649 

 
649 

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 

       



 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(

 لمالية )تتمة(إيضاحات حول القوائم ا
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 52صفحة 

 

 إدارة المخاطر 26
 

 حوكمة المخاطر
 

لهيكل  ا التي تستخدم  لموضوعة  ا تتمثل حوكمة المخاطر الخاصة بالشركة في مجموعة من السياسات واإلجراءات والوسائل الرقابية 
الستراتيجية. تتركز فلسفة الشركة في قبول المخاطر المرغوب بها والمعروفة والتي تتوافق مع الخطة التنظيمي الحالي لتحقيق األهداف ا

التأمين  ة  إعاد االستراتيجية المتعلقة بإدارة وقبول المخاطر والمعتمدة من مجلس اإلدارة. تتعرض الشركة لمخاطر متنوعة مثل مخاطر 
لتشغيلية ومخاطر أسعار العموالت ومخاطر السوق وإدارة ا ا والمخاطر  لسيولة  ا لموجودات والمطلوبات ومخاطر االئتمان ومخاطر 

 بأشكالها المتنوعة بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر مخاطر االمتثال.
 

إطار  لشركة  ا ى  عمل تم تأسيس هيكل تنظيمي محكم داخل الشركة لتحديد ومتابعة ومراقبة وتقييم المخاطر المطبقة على أعمالها. تتبن
"خطوط الدفاع الثالثة" كجزء من إطار حوكمة المخاطر. يتم تفويض مسؤوليات إدارة المخاطر عبر خط الدفاع األول )مسؤولي 
اخلية( فهو  لد ا اإلدارات(، في حين يتم إسناد مسؤوليات الرصد إلى الخط الثاني )قسم إدارة المخاطر(. أما خط الدفاع الثالث )المراجعة 

 شراف مستقلة.مكلف بمسؤوليات إ
 

 مجلس اإلدارة

   
يتحمل مجلس اإلدارة المسؤولية النهائية عن اإلطار العام إلدارة مخاطر المؤسسة. يقوم مجلس اإلدارة بفحص وإقرار إطار إدارة 

    املة للمخاطر.المخاطر سنويًا. ويحدد مجلس اإلدارة أيضًا الرغبة في المخاطرة وتحمل المخاطر ويعتمد أيضًا اإلستراتيجية والرؤية الش
 

 لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة

إطار  تم تعيين لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة من قِبل مجلس اإلدارة لفحص إطار عمل إدارة مخاطر المؤسسة الشامل وإقرار 
لمخاطر عمل مجلس اإلدارة. تم تكليف لجنة مخاطر منبثقة عن مجلس اإلدارة باإلشراف وتقديم المش ا ورة بشأن جميع المسائل المتعلقة ب

واإلشراف  ويات  األول ذات المستوى العالي وتوفير التوجيه االستراتيجي لقسم إدارة المخاطر بما في ذلك تحديد رؤية المخاطر وتحديد 
/ مسؤول شؤون على تنفيذ مبادرات المخاطر التحويلية الرئيسية. تقوم اللجنة بفحص تقارير المخاطر التي أعدها قسم إد طر  لمخا ا ارة 

ارة  المخاطر وتحديد استجابة مناسبة لتحديد المخاطر بما يتماشى مع الرغبة في المخاطرة بما في ذلك اقتراح استراتيجيات مناسبة إلد
و المخاطر مثل نقل المخاطر )على سبيل المثال استخدام إعادة التأمين( أو تقليل المخاطر )على سبيل المثال تحسين الضوا أ بط الداخلية( 

 تقديم مبادرات المخاطر االستراتيجية.

  لجنة إدارة المخاطر

وسياسة  لمخاطرة،  وهي لجنة اإلدارة العليا المعينة من قبل مجلس اإلدارة لفحص مسائل إدارة المخاطر بما في ذلك فحص الرغبة في ا

ه اللجنة تقاريرها إلى لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة المخاطر والمخاطر الناشئة. يرأس اللجنة مسؤول شؤون المخاطر. تقدم هذ
  وهي اللجنة الرئيسية لتصعيد وفحص جميع أمور إدارة المخاطر الجوهرية.
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 إدارة المخاطر )تتمة( 26
  

 حوكمة المخاطر )تتمة(
 

  مسؤول شؤون المخاطر

   
 رة المخاطر التي تحدد بشكل واضح جميع أنواع المخاطر المختلفة المتعلقة بساب يقوم بوضع إطار عمل إدارة المخاطر وسياسة إدا

 تكافل وأسلوبها في إدارة هذه المخاطر. كما يقوم بتحديد األدوار والمسؤوليات لدى ساب تكافل فيما يتعلق بإدارة المخاطر.

 ل يعمل على تسهيل وضع سجل المخاطر الذي يحدد جميع المخاطر المختلفة التي ت األعما واجهها ساب تكافل عبر مختلف خطوط 

 والمهام من خالل التواصل مع رؤساء األقسام المعنيين.

  يراقب بشكل مستمر سجل المخاطر لدى ساب تكافل للتأكد من رصد المخاطر المادية وضوابط الرقابة الرئيسية وااللتزام بسياسة

 تقبل المخاطر الشاملة.

 اطر، تم تحديد المخاطر الرئيسية لبرنامج ساب تكافل وقدمت إلى لجنة المخاطر المنبثقة عن المجلس وبناءً على نتائج تقييمات المخ

 لفحصها واعتمادها.

 .يراقب خطة العمل كما تم وضعها من خالل األعمال للتخفيف من المخاطر المختلفة  

 الزمنية المتفق عليها. يعمل على وضع آلية الرصد والتتبع لضمان تصحيح اإلجراءات المخففة ضمن الحدود 

  يعمل على وضع إطار عمل إلعداد التقارير والرصد مما يساعد اإلدارة على تحديد وتقييم واإلبالغ عن المخاطر وإدارتها في جميع

 أقسام األعمال لضمان االلتزام باإلطار والسياسة المحددة الخاصة بتقبل المخاطر.

 ة والطرق المتبعة للتخفيف منها:فيما يلي ملخص للمخاطر التي تواجهها الشرك
 

 مخاطر التأمين أ(
 

ن إن المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب عقود التأمين تتمثل في أن المطالبات الفعلية ومدفوعات المنافع أو توقيتها، تختلف ع
ع المدفوعة والمستجدات الالحقة لمطالبات طويلة التوقعات. ويمكن أن يحدث ذلك بسبب تكرار المطالبات وجسامة مبالغ المطالبات والمناف

  األجل. ولهذا، فإن هدف الشركة هو ضمان توفر احتياطيات كافية لتغطية هذه المطلوبات.
 

تبرم الشركة عقود إعادة التأمين كجزء من برنامج التخفيف من المخاطر. يتم إسناد مساهمات إعادة التأمين على أساس نسبي وغير نسبي. 
لى إن الغ إ الشامل  البية العظمى من إعادة التأمين النسبي يتم على أساس إعادة تأمين الحصة المحددة وذلك للتخفيف من تعرض الشركة 

فئات معينة من األعمال. إن إعادة التأمين غير النسبي هي في األساس إعادة تأمين فائض الخسارة وتهدف إلى التخفيف من صافي تعرض 
 . تختلف حدود االستبقاءات بالنسبة إلعادة تأمين فائض الخسارة وفقا لنوع المنتج والمنطقة.الشركة لخسائر الكوارث

 

يتم تقدير المبالغ القابلة لالسترداد من عقود إعادة التأمين بطريقة تتوافق مع مخصص المطالبات القائمة ووفقا لعقود إعادة التأمين. 
كة، فإن هذا ال يعفيها من التزاماتها المباشرة تجاه حاملي الوثائق، وبالتالي فإنها تتعرض وبالرغم من وجود ترتيبات إعادة تأمين لدى الشر

رضة لمخاطر االئتمان بشأن مساهمات إعادة التأمين المسندة إلى الحد الذي ال يستطيع فيه أي من معيدي التأمين من الوفاء بالتزاماته المفت
زيعات الشركة لمساهمات إعادة التأمين بحيث ال تعتمد على معيد تأمين واحد وال تعتمد بموجب ترتيبات إعادة التأمين. يتم تنويع تو

  عمليات الشركة بشكل جوهري على أي عقد واحد إلعادة التأمين.
 

 التكافل العائلي
 

مؤمن عليه. يتم إدارة هذه المخاطر بالنسبة للتأمين العائلي لألفراد، تتمثل المخاطر الرئيسية في الوفاة والعجز )الدائم أو المؤقت( للطرف ال
وإجراء  ة،  لجيد ا الصحة  من خالل استراتيجية اكتتاب فعالة ومحددة المعالم. هناك مستويات مختلفة لالكتتاب تشتمل على اإلعالن عن 

ومات استبيان طبي، والحصول على تقارير من األخصائيين/ االستشاريين وإجراء فحوصات طبية شاملة. كما تقوم الشركة بتق ييم معل
ـ الحماية المالية ومستوى المعيشة واألخطار المهنية للتأكد من درجة المخاطر التي يتحملها المؤمن عليه، وإذا كان من الممكن تصنيفها ك

 "حياة عادية".



 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(

 لمالية )تتمة(إيضاحات حول القوائم ا
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 54صفحة 

 
 إدارة المخاطر )تتمة( 26

 

 مخاطر التأمين )تتمة( أ(
 

. تعتبر مخاطر بالنسبة للتأمين العائلي للمجموعات، تتمثل المخاطر ال ه رئيسية في الوفاة والعجز )الدائم أو المؤقت( للطرف المؤمن علي
الوفاة مركبة بسبب تركز المخاطر مثل تواجد الموظفين في أماكن العمل. لدى الشركة استراتيجية اكتتاب واضحة المعالم وهناك مستويات 

االستشاريين، مختلفة للتغطية تشتمل على اإلعالن عن الصحة الجيدة، وإجراء اس تبيان طبي والحصول على تقارير من األخصائيين/ 
وإجراء فحوصات طبية شاملة. كما تقوم الشركة بدراسة طبيعة العمل الذي تقوم به المجموعة، وحجم المجموعة، والسكان حسب المنطقة 

 الجغرافية، والخلفية الثقافية، والعمالة اليدوية/ غير اليدوية.
 

السلبية تتم حماية محافظ ال ائج  لنت ا لشركة من  ا تأمين العائلي لألفراد والمجموعات من خالل ترتيبات إعادة التأمين الفعالة التي تحمي 
  للوفيات/ للحاالت المرضية.

هات عالوة على ذلك، تقوم الشركة بممارسة اختبار الجهد سنويًا على األقل لتقدير التأثير المحتمل للمركز المالي للشركة بموجب سيناريو
 مختلفة تغطي مخاطر االكتتاب والتشغيل ومخاطر الطرف المقابل.

 التكافل العام
 

تقوم الشركة بإصدار وثائق تأمين عام قصيرة األجل والتي يتوقع أن ينتج عنها مطالبات قصيرة األجل فقط، وبالتالي فإنه من غير 
في التخفيف من مخاطر التأمين العام. تشمل المنتجات الرئيسية ما  المحتمل أن ينتج عنها تغيرات جوهرية في االحتياطيات. وهذا يساعد

 يلي:
 

 كافة مخاطر الممتلكات ومخاطر الحريق وتوقف األعمال والحوادث الشخصية
ط باالكتت اب في بالنسبة لعقود التأمين المتعلقة بالممتلكات، تتمثل المخاطر الرئيسية في اندالع الحرائق وتوقف األعمال. تقوم الشركة فق

  هذه الوثائق حسب المتعارف عليه وشروط اتفاقية إعادة التأمين والدليل اإلرشادي لالكتتاب الخاص بالشركة.
 

ام باس ال يتم إصدار هذه العقود بالرجوع إلى قيمة االستبدال للعقارات ومحتوياتها المؤمن عليها. تعتبر تكلفة إعادة بناء العقارات والقي تبد
لمطلوب إلعادة بدء العمليات التي تؤدي إلى توقف األعمال بمثابة العوامل الرئيسية التي تؤثر على حجم المطالبات. المحتويات والوقت ا

االحتفاظ  لدى الشركة تغطية إعادة تأمين على هذه األضرار وذلك لوضع حد للخسائر المتعلقة بالمطالبات الفردية. الحد األقصى لصافي 
 ة يقتصر على مليون لاير سعودي وفقًا لترتيبات إعادة التأمين المعمول بها.بالشركة فيما يتعلق بالمطالب

 

بالنسبة لعقود تأمين الحوادث الشخصية، فتتمثل المخاطر األساسية في الوفاة والعجز لألشخاص المؤمن عليهم بسبب وسائل عرضية. لدى 
 قة بالمطالبات الفردية.الشركة إعادة التأمين لهذه المطالبات وذلك لوضع حد للخسائر المتعل

 
 منتجات الشحن البحري

بالنسبة للتأمين البحري، تتمثل المخاطر الرئيسية في فقدان أو وقوع أضرار على الشحنات وكذلك الحوادث التي ينتج عنها فقدان البضاعة 
 المشحونة بشكل جزئي أو كلي.

 

لشركة تتمثل استراتيجية التكافل للشحن البحري في التأكد من تنوع وثا ا وم  لشحن. تق ا ئق التكافل بحيث تغطي الشحن والسفن وخطوط 
 بإعادة التأمين وذلك للحد من الخسائر الناجمة عن المطالبات الفردية.

 

 تكرار وحجم المطالبات
  

ئية واالقتصادية من الممكن أن يتأثر تكرار وحجم المطالبات بالعديد من العوامل مثل الكوارث الطبيعية والفيضانات واالضطرابات البي
أعاله. قامت  والجوية وتركيز المخاطر وأعمال الشغب المدني وما إلى ذلك. تقوم الشركة بإدارة هذه المخاطر من خالل التدابير المبينة 
ة  إعاد الشركة بالحد من مخاطرها من خالل فرض خصومات ووضع حدود عليا للمطالبات على بعض العقود، وكذلك استخدام ترتيبات 

مين من أجل الحد من التعرض ألحداث كارثية )على سبيل المثال، األعاصير والزالزل واألضرار الناجمة عن الفيضانات(. إن التأ
لما  ا  وفًق لمخاطر  الغرض من استراتيجيات التأمين وإعادة التأمين هذه هو الحد من التعرض للكوارث بناءً على رغبة الشركة في تقبل ا

لة  1العام من ذلك حالياً هو الحد من أثر حدث كارثي واحد، في حالة التكافل العام:  تقرره اإلدارة. إن الهدف مليون لاير سعودي وفي حا
مليون لاير سعودي. قد يقرر مجلس اإلدارة زيادة أو تقليل الحد األقصى المسموح به بناءً على ظروف السوق وعوامل  1التكافل العائلي: 

 أخرى.
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(

 لمالية )تتمة(إيضاحات حول القوائم ا
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 55صفحة 

 

 لمخاطر )تتمة(إدارة ا 26
 

 مخاطر التأمين )تتمة( أ(
 

  تركيز مخاطر التأمين
 

تقوم الشركة بمراقبة تركز مخاطر التأمين بشكل أساسي حسب قطاعات األعمال. وبالنسبة لخطر الحريق والممتلكات يعتبر مبنى معين 
ة والمباني المجاورة، والتي من الممكن أن تتأثر بواقعة مطالبة واحدة كمكان واحد.  لمتعدد ا وبالمثل لخطر التأمين البحري، فإن المخاطر 

ة المشمولة في رحلة سفينة واحدة تعتبر كخطر واحد أثناء تقييم تركيز المخاطر. تقوم الشركة بتقييم تركيز التعرض لمخاطر التأمين الفردي
أي تركيز جوهري والتراكمية وتضع سياستها في إعادة التأمين للحد من التعرض لها حتى مستويات مقبولة  للشركة. ليس لدى الشركة 

. يعرض الجدول أدناه تركيز المطالبات القائمة واالشتراكات غير المكتسبة بحسب 2019و 2020ديسمبر  31لمخاطر التأمين كما في 
 قطاعات األعمال في تاريخ التقرير:

 

 
احتياطيات مطالبات  )المبالغ بآالف الرياالت السعودية( 2020

 قائمة - إجمالي
احتياطيات مطالبات 
 قائمة - صافي

  إجمالي
مساهمات غير 

 مكتسبة

  صافي
مساهمات غير 

 مكتسبة

    - - 2,227 3,048  التكافل العائلي لألفراد
 5,894 11,518 9,999 56,030 التكافل العائلي للمجموعات

 2,862 22,765 6,790 33,933 التكافل العام
 93,011 19,016 34,283 8,756 

     

 
احتياطيات مطالبات  )المبالغ بآالف الرياالت السعودية( 2019

 قائمة - إجمالي
احتياطيات مطالبات 

 قائمة - صافي

  إجمالي
مساهمات غير 

 مكتسبة

  صافي
مساهمات غير 

 مكتسبة

-  - 1,852 2,595  التكافل العائلي لألفراد  
32,82 8,149 9,277 36,897 التكافل العائلي للمجموعات  

 1,934 7,554 3,517 22,798 التكافل العام
 62,290 14,646 15,703 4,757 

 
      مصادر التقديرات غير المؤكدة لمدفوعات المطالبات المستقبلية

أ اإلبالغ عنها  تم  و ال، المصدر الرئيسي لعدم التأكد من التقديرات في تاريخ قائمة المركز المالي تتعلق بتقييم المطالبات القائمة، سواءً 
لبات  لمطا ا أن تطور  وتشتمل على التكاليف المتوقعة لتسوية المطالبات. يتمثل االفتراض األساسي الذي يستند إلى تقديرات االلتزام في 
لبات  المطا المستقبلية للشركة سوف يتبع نمطًا مماثالً لخبرة تطور المطالبات السابقة. ويشمل ذلك افتراضات فيما يتعلق بمتوسط تكاليف 

كاليف معالجة المطالبات وعوامل تضخم المطالبة وأرقام المطالبات لسنوات الحوادث كل على حدة. وتستخدم األحكام النوعية اإلضافية وت
لتغيرات في عوامل  ا لتقييم الحد الذي يمكن أن تكون االتجاهات السابقة ال تنطبق في المستقبل، على سبيل المثال: حدث لمرة واحدة، و

وإجراءات السوق مثل الس لوك العام تجاه المطالبات والظروف االقتصادية: وكذلك العوامل الداخلية مثل مزيج المحفظة وشروط الوثيقة 
 التعامل مع المطالبات. ويستخدم المزيد من األحكام لتقييم مدى أثر العوامل الخارجية مثل القرارات القضائية والتشريعات الحكومية على

ر من اإلدارة وضع أحكام هامة عند تقدير المبالغ المستحقة لحاملي الوثائق الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب التقديرات. ويتطلب األم
األحكام وعدم  عقود التأمين. تستند هذه التقديرات بالضرورة إلى افتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة وربما كبيرة من 

ة  التأكد، وقد تختلف النتائج الفعلية لنوعي ا األحكام  عن تقديرات اإلدارة مما يؤدي إلى تغيرات مستقبلية في المطلوبات المقدرة. تُستخدم 
وك  لسل ا لتقييم مدى عدم تطبيق التوجهات السابقة في المستقبل، على سبيل المثال الحدث لمرة واحدة، والتغيرات في عوامل السوق مثل 

ستخدم المزيد من األحكام لتقييم مدى أثر العوامل الخارجية مثل القرارات القضائية العام من المطالبة والظروف االقتصادية. وي
 والتشريعات الحكومية على التقديرات.

 اإلجراءات المستخدمة في تحديد االفتراضات

 
لنتيجة المقصود من العملية المستخدمة في تحديد االفتراضات الحتساب احتياطي المطالبات القائمة هو أن يؤدي إلى تقدي ل ة  رات محايد

لنهائي ا ة  لف التك و ة األكثر احتماالً أو المتوقعة. طبيعة العمل تجعل من الصعب جداً التكهن بشكل مؤكد بالنتيجة المحتملة لمطالبة معينة 
وفرة من جهات للمطالبات المبلغ عنها. يتم تقييم كل مطالبة مبلغ عنها لكل حالة على حدة مع مراعاة ظروف المطالبة، والمعلومات المت

 دة.المعاينة واألدلة التاريخية عن حجم المطالبات المماثلة. وتتم مراجعة تقديرات الحالة بانتظام ويتم تحديثها كلما توافرت معلومات جدي
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 اإلجراءات المستخدمة في تحديد االفتراضات )تتمة(
 

ة تقدير  تنطوي تقديرات لي لمتعلقة بعم المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها بشكلٍ عام على حالة من عدم التأكد تزيد في حدتها عن تلك ا
ط تكاليف تسوية المطالبات المعلنة بالفعل للشركة والتي تتوفر فيها معلومات عن حدث المطالبة. وتأخذ عملية التقدير في عين االعتبار نم

  عنها في الماضي وتفاصيل برامج إعادة التأمين.المطالبات المبلغ 
 

 يتم تقدير التكلفة النهائية اللتزام المطالبات باستخدام مجموعة من أساليب عرض المطالبات االكتوارية القياسية، مثل طريقة تشين الدر
 وطريقة بورنهوتر وفيرغسون.

 

لعرض تطور يتمثل االفتراض األساسي الكامن وراء هذه األساليب في أن خبر ة الشركة السابقة في تطور المطالبات يمكن استخدامها 
وسط المطالبات المستقبلية وبالتالي تكاليف المطالبات النهائية. وعلى هذا النحو، تستنبط هذه الطرق تطور الخسائر المدفوعة والمتكبدة ومت

المطالبات  التكلفة لكل مطالبة وأعداد المطالبات على أساس التطور الملحوظ للسنوات السابقة ونسب الخسارة المتوقعة. يتم تحليل تطور 
األعمال  التاريخية بشكل أساسي عن طريق سنوات الحوادث، ولكن يمكن أيضًا تحليلها حسب المنطقة الجغرافية، باإلضافة إلى خطوط 

ل وأنواع المطالبات الهامة. عادة ما يتم التعامل مع المطالبات الكبيرة بشكل منفصل إما ع ن طريق حجزها بالقيمة االسمية لتقديرات تعدي
الخسارة أو أن يتم عرضها بشكل منفصل من أجل إظهار تطورها المستقبلي. في معظم الحاالت، ال يتم وضع افتراضات واضحة 

مة هي تلك بخصوص المعدالت المستقبلية لمعدالت التضخم أو الخسارة في المطالبات. وبدالً من ذلك، فإن االفتراضات المستخد
لتقييم  لحد االفتراضات الضمنية في بيانات تطور المطالبات التاريخية التي تستند إليها التوقعات. يتم استخدام األحكام النوعية اإلضافية  ا

خارجية أو الذي يتم فيه عدم تطبيق االتجاهات السابقة في المستقبل )على سبيل المثال ، إظهار الحادث لمرة واحدة، والتغيرات في عوامل 
لقضائية،  ا سوقية مثل السلوكيات العامة تجاه المطالبات، والظروف االقتصادية، ومستويات تضخم المطالبات، والقرارات والتشريعات 
وكذلك العوامل الداخلية مثل مزيج المحفظة، وخصائص السياسة وإجراءات التعامل مع المطالبات( من أجل الوصول إلى التكلفة النهائية 

 رة للمطالبات التي تعرض النتيجة المحتملة من نطاق النتائج المحتملة، مع األخذ في االعتبار جميع حاالت عدم التأكد المعنية.المقد
 

تم تحديد مطالبات المساهمات بحيث أن مجموع مخصصات مطالبات المساهمات )احتياطي المساهمات غير المكتسبة واحتياطي عجز 
ية المطلوبات( يكون كافياً لخدمة المصاريف والمطالبات المستقبلية المتوقعة والمحتمل حدوثها للوثائق المساهمات نتيجة اختبار كفا

ة ع لمعتمد ا ى السارية المفعول بتاريخ قائمة المركز المالي. يتم تحديد المطلوبات المستقبلية المتوقعة باستخدام التقديرات واالفتراضات  ل
  لعقود وتوقعات األحداث المستقبلية والتي يعتقد بأنها ستكون معقولة.الخبرة خالل الفترة المنتهية من ا

 
   حساسية المطالبات

 
 

ل ف تعتقد الشركة أن مطلوبات المطالبات بموجب عقود التأمين القائمة في نهاية السنة كافية. مع ذلك، فإن هذه المبالغ غير مؤكدة وقد تخت
وليس من المدفوعات الفعلية عن مطلوبات المطالبات الوا ة.  ردة بالقوائم المالية. تتحسس مطلوبات مطالبات التأمين بافتراضات متعدد

  الممكن تحديد مقدار حساسية بعض المتغيرات كالتغيرات في التشريعات وعدم التأكد من التقديرات.
 

 ما يلي:إن التغير المفترض في نسبة المطالبة وصافي إعادة التأمين، سيؤثر على صافي نتائج االكتتاب ك
 

 2020 2019 
 المبالغ بآالف الرياالت السعودية %10 -أثر التغير في نسبة صافي المطالبات بنسبة +/

 48 148 الحوادث والمسؤوليات
 41 38 البحري
 95 315 ممتلكات
 1,008 1,589 اتالمجموع
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 ور المطالباتتط
 

يعكس الجدول أدناه، المطالبات المتراكمة المتكبدة لكل سنة من سنوات الحوادث المتعاقبة بتاريخ كل قائمة مركز مالي بما في ذلك 
  المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه.

 

 إن تطور مطلوبات التأمين يوفر مقياساً لمقدرة الشركة على تقدير القيمة النهائية للمطالبات.
 

رت تسعى الشركة إلى االحتفاظ باحتياطيات كافية تتعلق بعمليات التأمين وذلك لمواجهة التطورات السلبية للمطالبات المستقبلية، وكلما تطو
طيا االحتيا ت المطالبة وأصبحت التكلفة النهائية للمطالبة أكثر تأكيداً، فإن التطورات السلبية ستنتهي مما يترتب على ذلك إلغاء جزء من 

المجنبة في سنوات الحوادث السابقة. ولالحتفاظ باحتياطيات كافية، ستقوم الشركة بتحويل مبالغ االحتياطيات المعكوسة في سنوات سابقة 
 إلى احتياطيات الحوادث للسنة الحالية حيث أن تطور المطالبات سيكون أقل درجة وهناك عدم تأكد أكبر من التكلفة النهائية للمطالبات.

 

 ّور المطالبات  جدول تط
 

 جدول تطور المطالبات إلجمالي إعادة التأمين:
 

 المبالغ بآالف الرياالت السعودية 2020

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 وما قبلها سنة وقوع الحادث

 تقدير خسارة المطالبات النهائية
       

7,1173 54,787 63,579 63,245 290,174 في نهاية سنة الحادث -   72,525 72,525 

 35,577    - 35,577 46,758 48,474 57,030 270,015 بعد سنة واحدة - 

 46,345    -    - 46,345 48,779 54,691 261,477 بعد سنتين - 

 48,085    -    -    - 48,085 52,403 263,987 بعد ثالث سنوات - 

 51,903    -    -    -    - 51,903 243,609 بعد أربع سنوات - 

 243,586    -    -    -    -    - 243,586 بعد خمس سنوات - 

 498,021 72,525 35,577 46,345 48,085 51,903 243,586 التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة

 441,394 40,512 29,234 41,787 47,177 51,326 231,358 المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه

  56,627 32,013 6,343 4,558 908 577 12,228 مطالبات القائمةاحتياطيات ال

 219  إضافة: مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها واحتياطيات أخرى
388 

323 590 2,264 32,600 36,384 

 93,011 64,613 8,607 5,148 1,231 965 12,447 المطلوبات المثبتة في قائمة المركز المالي

 المبالغ بآالف الرياالت السعودية 2019

 المجموع 2019 2018 2017 2016 2015 2014 وما قبلها سنة وقوع الحادث

 تقدير خسارة المطالبات النهائية
       

  37,117 37,117  54,787  63,579  63,245  51,118  239,056 في نهاية سنة الحادث - 

846,75  48,474  57,030  47,611  222,403 بعد سنة واحدة -    -  46,758  

 بعد سنتين - 
216,448  

 
45,029  

54,691  48,779  -  -  48,779  

-  52,403  44,204  219,783 بعد ثالث سنوات -   -  -  52,403  

-   43,687  199,922 بعد أربع سنوات -   -  -  -  43,687  

-    199,993 بعد خمس سنوات -   -  -  -  -  199,993  

  428,737  37,117  46,758  48,779  52,403  43,687 199,993 ت المتراكمةالتقدير الحالي للمطالبا

 394,343 23,270 41,579 46,908 51,226 43,593 187,767 المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه

   34,394  13,847  5,179  1,871  1,177  94  12,226 احتياطيات المطالبات القائمة

 86  ير مبلغ عنها واحتياطيات أخرىإضافة: مطالبات متكبدة وغ
 

46 162 579 2,663 24,360 27,896 

 12,312 المطلوبات المثبتة في قائمة المركز المالي
 

140 1,339 2,450 7,842 38,207 62,290 
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 جدول تطّور المطالبات )تتمة(
 

 صافي إعادة التأمين:جدول تطور المطالبات 
 

 المبالغ بآالف الرياالت السعودية 2020
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 وما قبلها سنة وقوع الحادث

 تقدير خسارة المطالبات النهائية
       

 47,206 47,206 9,608 11,493 15,462 16,596 81,046 في نهاية سنة الحادث - 

,75571 بعد سنة واحدة -   15,463 12,192 9,593 9,300 -    9,300 

 9,481    -    - 9,481 12,251 14,995 69,315 بعد سنتين - 

 12,053    -    -    - 12,053 14,627 69,226 بعد ثالث سنوات - 

 14,386    -    -    -    - 14,386 69,000 بعد أربع سنوات - 

 68,947    -    -    -    -    - 68,947 بعد خمس سنوات - 

 161,373 47,206 9,300 9,481 12,053 14,386 68,947 التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة

 151,504 40,512 7,582 8,309 11,831 14,322 68,947 المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه

  9,869 6,694 1,718 1,172 222 64    - احتياطيات المطالبات القائمة

 9,147 8,069 752 119 67 80 59  ة: مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها واحتياطيات أخرىإضاف

 19,016 14,763 2,470 1,291 289 144 59 المطلوبات المثبتة في قائمة المركز المالي

        

 المبالغ بآالف الرياالت السعودية 2019

 
 

 المجموع 2019 2018 2017 2016 2015 2014 وما قبلها سنة وقوع الحادث

 تقدير خسارة المطالبات النهائية
       

  9,608  9,608  11,493  15,462  16,596  13,279  67,767 في نهاية سنة الحادث - 

-  9,593  12,192  15,463  12,537  59,218 بعد سنة واحدة -    9,593  

-  12,251  14,995  11,701  57,614  بعد سنتين -   -   5112,2   

-   14,627  11,476  57,750  بعد ثالث سنوات -   -  -   14,627  

-   11,373  57,627 بعد أربع سنوات -   -  -   -   11,373  

-  57,630  بعد خمس سنوات -   -  -  -  -   57,630  

 التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة
 57,630  

 
11,373  

 14,627   12,251   9,593   9,608  
 

,082115   

 المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه
 57,630  

 
11,316  

 14,262   11,723   8,118   6,087  
 

109,136  

- احتياطيات المطالبات القائمة  57  365  528  1,475  3,521  5,946   

 8,700 7,448 991 160 40 13 48  إضافة: مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها واحتياطيات أخرى

 14,646 10,969 2,466 688 405 70 48 لوبات المثبتة في قائمة المركز الماليالمط
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ا على غرار شركات التأمين األخرى، وللحد من الخسائر المالية التي قد تنتج عن مطالبات التأمين الكبيرة، تقوم الشركة ضمن سياق عمله
االعتيادي بإبرام اتفاقيات مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين. إن هذه الترتيبات تؤمن تنوع أكبر في األعمال وتسمح لإلدارة 
 بمراقبة الخسائر المحتملة التي قد تنشأ عن المخاطر الكبيرة وتؤمن قدرات نمو إضافية. األثر جزء كبير من عمليات إعادة التأمين بموجب

 ة تأمين التعهدية واالختيارية والفائضة عن الخسارة.عقود إعاد
 

 تماشيًا مع الهدف بتوفير الضمان من الدرجة األولى والربحية المستمرة للمساهمين، فان الشركة تتبنى فلسفة متحفظة فيما يتعلق باكتتاب
 المخاطر وترتيب برامج إعادة التأمين.

   
ة نتيجة إعسار معيدي التأمين، تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي لمعيدي التأمين ومتابعة عالوة على ذلك، ولتقليل تعرضها لخسائر جوهري

أن  لشركة  ا التركيز على مخاطر االئتمان الناشئة عن أقاليم جغرافية مماثلة واألنشطة أو الخصائص االقتصادية لمعيدي التأمين. تعتبر 
 ا مع معيدي التأمين بتصنيف ائتماني جيد.مخاطر إعادة التأمين في الحد األدنى نتيجة تعامالته

 
لمطالبات  إن عقود اعادة التأمين ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حاملي الوثائق ونتيجة لذلك فان الشركة تبقى مسؤولة عن جزء من ا

 تكافل.القائمة المعاد تأمينها للحد الذي يعجز معيد التأمين عن الوفاء بالتزاماته بموجب عقود إعادة ال

 
 مخاطر السوق وإدارة الموجودات والمطلوبات ج(

 مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار السوق. تشتمل مخاطر
عار الفائدة السوقية )مخاطر أسعار العموالت( السوق على ثالثة أنواع من المخاطر: أسعار صرف العمالت األجنبية )مخاطر العملة( وأس

 وأسعار السوق )مخاطر األسعار األخرى(.

ويتم  - لسياسة  ا تحدد سياسة مخاطر السوق في الشركة تقييم وتحديد األمور التي تشكل مخاطر السوق للشركة. تتم مراقبة االلتزام ب
فحص السياسة بانتظام للتأكد من صحتها ومالءمتها للتغيرات في  اإلبالغ عن االنتهاكات والمخالفات إلى لجنة مخاطر الشركة. يتم

 بيئة المخاطر.
ة  - تم وضع المبادئ التوجيهية لتوزيع الموجودات وبنية حدود المحفظة، لضمان دعم تلك الموجودات لمطلوبات حاملي الوثائق المحدد

 ماشى مع توقعاتهم.واحتفاظ بالموجودات لتزويد حاملي الوثائق باإليرادات واألرباح بما يت

مخاطر االستثمار على الخطة تُصدر الشركة وثائق االستثمار المرتبطة بالوحدات. في األعمال المرتبطة بالوحدات، يتحمل حامل 
لذلك، فإن  لصندوق.  ا الموجودات المودعة في الصناديق المرتبطة بالوحدات حيث ترتبط منافع الوثيقة مباشرة بقيمة الموجودات في 

 ليس لديها أي مخاطر جوهرية على الموجودات المالية المرتبطة بالوحدات. الشركة
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 مخاطر السوق وإدارة الموجودات والمطلوبات )تتمة( ج(
 

لوقت يعمل مجلس االدارة على التأكد من أن مخاطر السوق الكلية هي ضمن في مستويات مقبولة وتتماشى مع  ا وفي  رأس المال المتاح. 
الذي يحدد فيه مجلس االدارة التوجهات واألهداف االستراتيجية، فإن مهمة إدارة المخاطر المتعلقة بمخاطر السوق تقع بشكل رئيسي على 

لسوق  عاتق فريق لجنة االستثمار الذي يقوم بدوره بإعداد التوقعات التي توضح آثار مختلف التغيرات المحتملة في الظروف ا السائدة في 
وم  وتق وعة  ظة متن بشأن التعرض للمخاطر. يتم الحد من هذه المخاطر عن طريق االختيار السليم لألوراق المالية. تحتفظ الشركة بمحف
لصكوك ا أسواق  ؤثر على   بإجراء مراقبة منتظمة للتطورات في األسواق المعنية. إضافة إلى ذلك، تتم مراقبة العوامل الرئيسية التي ت

 وتحليل األداء المالي والتشغيلي للشركات المستثمر فيها.
 

 تتكون مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر العملة ومخاطر أسعار العموالت ومخاطر األسعار األخرى.
 

 مخاطر العملة
 األجنبية.مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة أداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت 

 

إن معظم معامالت الشركة الرئيسية هي بالريـال السعودي والدوالر األمريكي. تقوم اإلدارة بمراقبة تقلبات أسعار تحويل العمالت وتعمل 
 وفقاً لذلك، وتعتقد أن مخاطر العمالت األجنبية ليست جوهرية ألن اللاير السعودي مرتبط بالدوالر األمريكي.

 
 اطر العمالت:مخ-تحليل الحساسية 

 2020  2019 

 بآالف الرياالت السعودية 

  في أسعار الصرف %10-األثر على القيمة الدفترية بنسبة +/

  أرصدة إعادة التكافل المدينة

 314  81 دوالر أمريكي
 

 

 مخاطر أسعار العموالت
لمخاطر  تقوم الشركة باالستثمار في األوراق المالية ولديها ودائع خاضعة لمخاطر أسعار ا لعموالت  ا أسعار  طر  العموالت. تمثل مخا

لحد من  ا . يتم  ة الناجمة عن التغيرات في أسعار العموالت مما يؤدي الى تخفيض العائد الكلي على األوراق المالية المرتبطة بعمولة ثابت
عدل متغير. ال يوجد لدى الشركة تركيز مخاطر أسعار العمولة من خالل مراقبة التغيرات في أسعار العمولة واالستثمار في أدوات ذات م

 جوهري في مخاطر أسعار العموالت.
 

ة.  لمالي ال تنشأ مخاطر أسعار العموالت عن احتمال أثر التغيرات في أسعار العموالت على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات ا
  يوجد لدى الشركة تركزات جوهرية في مخاطر أسعار العموالت.

  
حساسية الدخل تمثل أثر التغيرات المفترضة في أسعار العموالت بما في ذلك كافة البنود القابلة للتغيير األخرى التي بقيت ثابتة، على  إن

. إن التغير 2019ديسمبر  31ربح الشركة لسنة واحدة وذلك على أساس الموجودات المالية بسعر متغير والمحتفظ بها كما في 
ة ذات سعر متغير  30االفتراضي بمقدار  لية بعمول نقطة أساس في المتوسط المرجح ألسعار العموالت على أرصدة الموجودات الما

ألف لاير سعودي( في  449: 2019ألف لاير سعودي ) 228سيؤثر على دخل العمولة بمبلغ  2020ديسمبر  31والمحتفظ بها كما في 
  السنة.

 
ودائع مرابحة وصكوك. إن ودائع المرابحة قصيرة األجل بطبيعتها والتي تستحق خالل  تتكون استثمارات الشركة التي تحمل عمولة من

 .4سنة ويتم اإلفصاح عن استحقاق محفظة الصكوك في اإليضاح رقم 
 

 :2019و 2020ديسمبر  31فيما يلي استثمارات الشركة المحملة وغير المحملة بعموالت، وتواريخ استحقاقها كما في 
 

 
 المجموع غير محملة بعمولة أكثر من سنة واحدة أقل من سنة واحدة الرياالت السعوديةالمبالغ بآالف 
  عمليات التأمين

2020 25,037 9,888 - 34,925 
2019 25,072 9,844 - 34,916 

     

     عمليات المساهمين
2020 171,370 115,878 - 287,248 
2019 170,676 136,528 - 307,204 

 
 
 
 



 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(

 لمالية )تتمة(إيضاحات حول القوائم ا
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 61صفحة 

 

 ة المخاطر )تتمة(إدار 26

 
 مخاطر السوق وإدارة الموجودات والمطلوبات )تتمة( ج(

   
 مخاطر األسعار األخرى

 
ات في مخاطر األسعار األخرى هي المخاطر المتعلقة بالتقلب في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب التغير

ة أسعار السوق )بخالف تلك الناشئة عن  ا أد مخاطر أسعار العموالت أو مخاطر العملة(، سواء كانت هذه التغيرات نتيجة عوامل خاصة ب
 مالية معينة أو بالجهة المصدرة لها أو عوامل لها أثر على جميع األدوات المالية المتداولة في السوق.

 
لعدم مليون لاير سعودي(، و 660: 2019مليون لاير سعودي ) 617تبلغ استثمارات الشركة  هي معرضة لمخاطر أسعار السوق نتيجة 

التأكد من القيمة المستقبلية لألوراق المالية المستثمر فيها. تقوم الشركة بالحد من طبيعة مخاطر السوق هذه وذلك بتنويع محفظتها 
 االستثمارية والمتابعة الجادة للتطورات في السوق.

 
  أسعار السوق لالستثمارات على ربح الشركة: ٪ في10 -فيما يلي أثر التغير االفتراضي بنسبة +/

 
   

   
 

 تغير في القيمة العادلة
 بآالف الرياالت السعودية

التأثير على ربح الشركة بآالف الرياالت 
 السعودية

 +/- 1,311 +/- 61,545 2020ديسمبر  31

65,971 -+/  2019ديسمبر  31   /+- 1,959  

 
لضرورة 2019و 2020ديسمبر  31حفظة كما في يستند تحليل الحساسية أعاله على وضع الم . وبالتالي فإن تحليل الحساسية ال يعبر با

 عن أثر التغيرات المستقبلية في قيمة االستثمارات المملوكة من قبل الشركة على موجوداتها.
 

  مخاطر االئتمان د(
 

لخسارة مخاطر االئتمان هي المخاطر المتعلقة بعدم قدرة طرف ما في أداة مالية على ا لوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر 
القي مة مالية. بالنسبة لكافة فئات األدوات المالية المحتفظ بها لدى الشركة، يمثل الحد األقصى لمخاطر االئتمان التي تتعرض لها الشركة 

 الدفترية المفصح عنها في قائمة المركز المالي.
 

 إلجراءات الموضوعة لتقليل مخاطر االئتمان التي تتعرض لها الشركة:فيما يلي بياناً بالسياسات وا
 

  .لتقليل تعرضها للخسائر الكبيرة الناجمة عن إفالس شركات إعادة التأمين، تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي لشركات إعادة التأمين
أنها ذات مستوى مقبول، من حيث الضمان، بما  وكشرط مسبق، يجب أن يكون األطراف التي يتم إعادة التأمين لديها مصنفة على

 يؤيد متانة وضعهم المالي.
 .تقوم الشركة بمراقبة الذمم المدينة بموجب عقود التأمين وإعادة التأمين بصورة مستمرة لتقليل تعرضها لمخاطر الديون المعدومة 
 ة  تقوم الشركة بالحد من المخاطر المتعلقة بالوكالء والوسطاء وذلك بوضع حدود لمدين ا الذمم  ائتمان لكل وكيل ووسيط، ومراقبة 

 القائمة.
  باألخذ بعين االعتبار طبيعة االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق فإنه يوجد مخاطر ائتمان ضئيلة. يودع النقد وما يماثله

ها النقد وما يماثله مصنفة على أنها ذات لدى بنوك محلية معتمدة من اإلدارة. وكشرط مسبق، يجب أن تكون البنوك التي يودع لدي
 مستوى ضمان مقبول، بما يؤيد متانة وضعها المالي.

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(

 لمالية )تتمة(إيضاحات حول القوائم ا
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 62صفحة 

 
 إدارة المخاطر )تتمة( 26

 

 )د( مخاطر االئتمان )تتمة(
 

  يبين الجدول التالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة لعناصر قائمة المركز المالي ذات العالقة:
 

 2020 
 بآالف الرياالت السعودية

 عمليات  
 التكافل

 عمليات 
ينالمساهم  

   

 - 45,260 مساهمات وذمم إعادة تكافل مدينة، صافي
 - 73,994 حصة معيدي التكافل من المطالبات القائمة

 56,243 11,972 نقد وما يماثله
 95,308 25,037 ودائع قصيرة األجل

 136,451 9,888 ى تاريخ االستحقاقموجودات مالية محتفظ بها حت
 34,000 - وديعة نظامية

 - 552 ذمم مدينة أخرى
 ───────── ─────── 
 166,703 322,002 
 
 

════════ ════════ 

 
 

2019 
 بآالف الرياالت السعودية

 عمليات  
 التكافل

 عمليات 
 المساهمين

   
 - 26,406 مساهمات وذمم إعادة تكافل مدينة، صافي
 - 47,644 حصة معيدي التكافل من المطالبات القائمة

 106,251 40,735 نقد وما يماثله
 66,277 - ودائع قصيرة األجل

 136,529 9,843 موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
 34,000 -  وديعة نظامية

 - 220 ذمم مدينة أخرى
 ───────── ─────── 
 124,848 343,057 
 ════════ ═══════ 

 
 تركيز مخاطر االئتمان

 

لي  تتركز مخاطر االئتمان عندما تؤثر التغيرات في العوامل االقتصادية أو الصناعية على مجموعة من األطراف المقابلة التي يعتبر إجما
كة بتنفيذ جميع أنشطة االكتتاب تعرضها لمخاطر االئتمان جوهرياً بالنسبة إلجمالي مخاطر االئتمان التي تتعرض لها الشركة. وتقوم الشر

أطراف  في المملكة العربية السعودية. تقوم الشركة بتنويع محفظة األدوات المالية الخاصة بها على نحو جوهري، وإبرام معامالت مع 
  مقابلة جديرة باالئتمان، وبالتالي فإنها تعمل على التخفيف من التركزات الهامة لمخاطر االئتمان.

 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 الرياالت السعودية المبلغ بآالف

استثماريةدرجة   ستثماريةدرجة غير ا   غير مصنفة 

- 146,372 146,339 موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق   -  -   -  
- 3,135 806 مساهمات وذمم إعادة تكافل مدينة، صافي   -  44,454 23,271 

- 146,986 68,215 نقد وما يماثله  -  -  -  
- حصة معيدي التكافل من المطالبات القائمة  -  -  -  73,994 47,644 

- 34,000 34,000 وديعة نظامية  -  -  -  

- ذمم مدينة أخرى   -  -  -  552 220 
- 66,277 120,345 ودائع قصيرة األجل  -  -  -  

 369,705 396,770 -  -    119,000 71,135 

 



 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(

 لمالية )تتمة(إيضاحات حول القوائم ا
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 63صفحة 

 
 إدارة المخاطر )تتمة( 26
 

  مخاطر السيولة هـ(
 

أ يضاً تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها الشركة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة باألدوات المالية. وفيما يتعلق بالكوارث، هناك 
 متوقعة.مخاطر سيولة تتعلق بالفروقات الزمنية بين إجمالي التدفقات النقدية الصادرة وعمليات استرداد إعادة التأمين ال

 

 فيما يلي بيان بالسياسات واإلجراءات الموضوعة للتخفيف من مخاطر السيولة التي تتعرض لها الشركة:
 

  تنص سياسة السيولة الخاصة بالشركة على أن يتم تقييم وتحديد أسباب مخاطر السيولة التي تتعرض لها الشركة. يتم مراقبة مدى
لتأكد من االلتزام بهذه السياسة، ويتم إبالغ لجنة  ل ظام  انت المخاطر بالمخالفات والمخاطر التي يتم التعرض لها. يتم مراقبة السياسة ب

 صلتها بذلك، كما يتم مراقبة التغيرات في بيئة المخاطر.
 

  وفر وذلك لضمان ت الموجودات  ق  وضع إرشادات بشأن توزيع الموجودات، وهياكل الحدود الخاصة بالمحفظة، ومحافظ استحقا
 كافية للوفاء بالتزامات التأمين.األموال ال

 

  ه لتي تندرج ضمن هذ ا وضع خطط تمويل طارئة تبين الحد األدنى من األموال الالزمة للوفاء بالحاالت الطارئة وتبيان األحداث 
 الخطط.

 

 المطالبات وذلك  تتضمن عقود إعادة التكافل فائض الخسارة المتعلقة بالكوارث نصوصاً تسمح بالسحب الفوري لألموال من أجل سداد
 في حالة زيادة الحوادث عن حجم معين.

 

 جداول االستحقاق
لتعاقدية  ا يلخص الجدول أدناه تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات للشركة )إلدارة مخاطر السيولة( وذلك على أساس االلتزامات 

أساس المتوقعة المتبقية. بالنسبة لمطلوبات عقود التأمين، وموجودات إعادة التأ مين، ومحفظة االستحقاق، تحدد تواريخ االستحقاق على 
وحدات تعتبر  طة ب المرتب التوقيت الزمني المقدر لصافي التدفقات النقدية الصادرة من مطلوبات التأمين التي تم إثباتها. إن المطلوبات 

إخطار مستحقة الدفع أو قابلة للتحويل عند الطلب، وتدرج في عمود "لغاية سنة واحدة" من هذ ا التحليل. يتم اعتبار التسديدات بموجب 
 وكأن اإلخطار قد تم تقديمه فوراً.

 

 ---------------------------- 2020 ---------------------------  

 عمليات المساهمين عمليات التكافل 

 

 حتى

 سنة واحدة

بآالف الرياالت 
 السعودية

أكثر من سنة 

 واحدة

بآالف الرياالت 
 السعودية

 

 المجموع

بآالف الرياالت 
 السعودية

 حتى

 سنة واحدة

بآالف الرياالت 
 السعودية

أكثر من سنة 

 واحدة

بآالف الرياالت 
 السعودية

 

 المجموع

بآالف الرياالت 
 السعودية

       الموجودات

 6,985 - 6,985 406,636 - 406,636 موجودات مالية متاحة للبيع

 136,451 136,451 - 9,888 9,888 - خ االستحقاقموجودات مالية محتفظ بها حتى تاري

 - - - 45,260 - 45,260 مساهمات وذمم إعادة تكافل مدينة، صافي

 - - - 73,994 - 73,994 حصة معيدي التكافل من المطالبات القائمة

 56,243 - 56,243 11,972 - 11,972 نقد وما يماثله

 95,308 - 95,308 25,037 - 25,037 ودائع قصيرة األجل

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 562,899 9,888 572,787 158,536 136,451 294,987 

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 

  

       المطلوبات

 - - - 406,636 - 406,636  احتياطي أنشطة تكافل

 - - - 93,011 - 93,011 إجمالي المطالبات القائمة

 - - - 25,014 - 25,014 صدة معيدي التكافل الدائنةأر

 3,560 - 3,560 45,875 - 45,875 مستحقات ومطلوبات أخرى

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 570,536 - 570,536 3,560 - 3,560 

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 

   

   



 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(

 لمالية )تتمة(إيضاحات حول القوائم ا
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 64صفحة 

   
 إدارة المخاطر )تتمة( 26

 

 السيولة )تتمة( مخاطر هـ(

 ---------------------------- 2019 ---------------------------  

 عمليات المساهمين عمليات التكافل 

 

 حتى

 سنة واحدة

بآالف الرياالت 

 السعودية

أكثر من سنة 

 واحدة

بآالف الرياالت 

 السعودية

 

 المجموع

بآالف الرياالت 

 السعودية

 حتى

 سنة واحدة

 بآالف الرياالت

 السعودية

أكثر من سنة 

 واحدة

بآالف الرياالت 

 السعودية

 

 المجموع

بآالف الرياالت 

 السعودية

       الموجودات

 7,035       - 7,035 376,834       - 376,834 موجودات مالية متاحة للبيع

 136,529 136,529  9,843 9,843       - موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

       -       -       - 26,406       - 26,406 مساهمات وذمم إعادة تكافل مدينة، صافي

       -       -       - 47,644       - 47,644 حصة معيدي التكافل من المطالبات القائمة

 106,251       - 106,251 40,735       - 40,735 نقد وما يماثله

 66,277       - 66,277 -       - - ودائع قصيرة األجل

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 491,619 9,843 501,462 179,563 136,529 316,092 

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 

  

       المطلوبات

       -       -       - 376,834       - 376,834  احتياطي أنشطة تكافل

       -       -       - 62,290       - 62,290 المطالبات القائمةإجمالي 

       -       -       - 15,864       - 15,864 أرصدة معيدي التكافل الدائنة

 2,648       - 2,648 40,634       - 40,634 مستحقات ومطلوبات أخرى

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 495,622 -       495,622 2,648 -       2,648 

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 

 
 المخاطر التشغيلية و(

 

قنية تتمثل المخاطر التشغيلية في مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناجمة عن مجموعة متنوعة من القضايا المرتبطة بالعمليات والت
مليات الشركة سواًء داخل الشركة أو خارجها عند مقدمي الخدمات للشركة، وكذلك من عوامل خارجية أخرى غير والبنية التحتية الداعمة لع

لوك مخاطر االئتمان، ومخاطر السوق والسيولة مثل تلك التي تنشأ من المتطلبات النظامية والتنظيمية ومعايير المحاسبة المتعارف عليها من س
   التشغيلية من جميع أنشطة الشركة. إدارة االستثمار. تنشأ المخاطر

   
يق إن هدف الشركة هو إدارة المخاطر التشغيلية وذلك لتحقيق التوازن بين الحد من الخسائر المالية واألضرار التي قد تلحق بسمعتها مع تحق

  أهدافها االستثمارية من تحقيق عوائد للمستثمرين.
 

ابة على المخاطر التشغيلية على عاتق مجلس اإلدارة. هذه المسؤولية تشمل الرقابة في المجاالت تقع المسؤولية األساسية لتطوير وتنفيذ الرق

   التالية:

 متطلبات الفصل المالئم للمهام بين مختلف الوظائف واألدوار والمسؤوليات. -

 المتطلبات الالزمة لتحقيق التسوية ورصد المعامالت. -

 األخرى.االمتثال للمتطلبات النظامية والتنظيمية  -

 توثيق عناصر الرقابة واإلجراءات. -

  متطلبات للتقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تواجهها، ومدى كفاية الرقابة واإلجراءات لمواجهة المخاطر التي تم تحديدها. -

  المعايير األخالقية ومعايير العمل. -
 

  لخبرة، وتشجع التواصل الفعال المتعلقة بإدارة المخاطر التشغيلية.تضمن اإلدارة العليا أن لدى موظفي الشركة ما يكفي من التدريب وا
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(

 لمالية )تتمة(إيضاحات حول القوائم ا
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 65صفحة 

 
 إدارة المخاطر )تتمة( 26

 
 إدارة رأس المال ز(

 

 توضع األهداف من قبل الشركة للحفاظ على رأس مال قوي وذلك لدعم أهداف الشركة تسعى الفائدة للمساهمين.
 

ضمان قدرتها على االستمرار كمنشأة مستمرة وااللتزام بمتطلبات رأس المال الصادرة عن الجهات التنظيمية تقوم الشركة بإدارة رأسمالها ل
بخصوص متطلبات السوق الذي تعمل فيه، وزيادة عوائد المساهمين من خالل االستخدام األمثل لرصيد الديون وحقوق الملكية. يتكون هيكل 

  ة إلى المساهمين والتي تشتمل على رأس المال المدفوع واالحتياطيات والخسائر المتراكمة.رأس مال الشركة من حقوق الملكية العائد
 

( من الالئحة التنفيذية لنظام التأمين التي تبين هامش المالءة المطلوب، يجب على الشركة 66في المادة ) ساماوفقاً للتوجيهات التي وضعتها 
 على من الطرق الثالث التالية التي نصت عليها الالئحة التنفيذية لنظام التأمين:االحتفاظ بهامش المالءة المطلوب باعتماد األ

 

 مليون لاير سعودي 100الحد األدنى لمتطلبات رأس المال  •
 هامش المالءة لألقساط •
 هامش المالءة للمطالبات •

 

ديسمبر  31. يتكون هيكل رأس مال الشركة كما في تلتزم الشركة بجميع متطلبات رأس المال المفروضة من الخارج مع هامش مالءة سليمة
مليون لاير سعودي وخسائر متراكمة بمبلغ  14.8مليون لاير سعودي واحتياطيات نظامية بمبلغ  340من رأس مال مدفوع بمبلغ  2020

مليون لاير  14.8مية بمبلغ مليون لاير سعودي واحتياطيات نظا 340: رأس مال مدفوع بمبلغ 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 64.57
 مليون لاير سعودي في قائمة المركز المالي. 33.26سعودي وخسائر متراكمة بمبلغ 

 

  وبرأي مجلس اإلدارة، التزمت الشركة بالكامل لمتطلبات رأس المال المفروضة من الخارج خالل الفترة المالية المذكورة.
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