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 إيضاحات

 يونيو 30

 م2022

 (مراجعة)غير 

 الرياالت بآالف

 السعودية

 ديسمبر 31

 م2021

 )مراجعة(

 الرياالت بآالف

 السعودية

    

    

    الموجودات

    

 72,032 115,577 5 ومعادالت النقد نقد

 70,090 125,993  األجل قصيرة ودائع

 مدينة، إعادة التأمين / تكافل إعادة وذمم مساهمات

 83,691 59,501 4 بالصافي

 مساهمات من إعادة التأمين /التكافل معيدي حصة

 30,482 29,253 )ب( 7 المكتسبة غير التكافل

من المطالبات  إعادة التأمين /معيدي التكافل حصة

 95,130 83,397 6 عنها مبلغ وغير المتكبدةفي ذلك  بما القائمة

 3,806 3,457  مؤجلة تكافل وثائق اقتناء تكاليف

 479,216 496,392 3 للبيع متاحة استثمارات

 146,859 95,913 3 االستحقاق تاريخ حتى بها محتفظ استثمارات

 6,942 6,742  أخرى وموجودات مقدما   مدفوعة مصاريف

 1,294 2,260  ملموسة غير موجودات

 34,000 34,000  نظامية وديعة

 4,729 4,823  نظامية وديعة من مستحقة إيرادات

    

 1,028,271 1,057,308  الموجودات مجموع

 

 

 

 

 

 الشايع محمد  الخيال حسام  ميسلفان لوقاناثان

 اإلدارة مجلس رئيس  التنفيذي الرئيس  المكلف المالي المدير
 

 

 .الموجزةالقوائم المالية األولية  هذه من يتجزأ ال جزء   17إلى رقم  1اإليضاحات المرفقة من رقم  تعتبر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 إيضاحات

 يونيو 30

2022 

 (مراجعة)غير 

 السعودية الرياالت بآالف

 

 

 ديسمبر 31

2021 

 )مراجعة(

 بآالف الرياالت السعودية

    وحقوق الملكية المطلوبات

    المطلوبات

    

 40,365 43,751  أخرى ومطلوبات مستحقات

 5,992 3,310  الدخل وضريبة الزكاة مخصص

 29,900 52,339   الدائنة إعادة التأمين /التكافل معيدي أرصدة

 42,900 39,563 )ب( 7  مكتسبة غير مساهمات

 غير إعادة التأمين /التكافل معيدي عمولة

  المكتسبة
 

5,658 5,308 

لمتكبدة بما في ذلك ا القائمة المطالبات إجمالي

 عنها غالمبل وغير
6 

109,625 115,879 

 5,193 1,227 )د( 7 السارية المخاطر احتياطي

 6,703 5,668  للموظفين الخدمة نهاية منافع مخصص

 6,954 8,121  الدائن فائضال توزيع

  تكافل أنشطة احتياطي

 )أ(،7
 472,071 487,873 )ج( 3 

 4,729 4,823  نظامية وديعة من مستحقة إيرادات
    

المطلوبات إجمالي     761,958 735,994 

    

    حقوق الملكية

    

المال رأس   12 340,000 340,000 

نظامي احتياطي   14,788 14,788 

متراكمة خسائر    (60,797) (62,745) 

 الخدمة نهاية منافع التزامات قياس إعادة

 للموظفين
 

(773) (524) 

 المالية للموجودات العادلة القيمة احتياطي

للبيع المتاحة  
 

2,132 758 

 292,277 295,350  حقوق الملكية مجموع

    

 التكافل عمليات وفائض المطلوبات مجموع

 وحقوق الملكية
 

1,057,308 1,028,271 

    

 الشايع محمد  الخيال حسام  ميسلفان لوقاناثان

 اإلدارة مجلس رئيس  التنفيذي الرئيس  المدير المالي المكلف
 

 

.الموجزةالقوائم المالية األولية  هذه من يتجزأ ال جزء   17إلى رقم  1من رقم  اإليضاحات المرفقة تعتبر



 

  

 

أشهر  الثالثة لفترة

 المنتهية في

 م2022يونيو  30

بآالف الرياالت 

 السعودية

أشهر  الثالثة لفترة

 المنتهية في

 م2021 يونيو 30

بآالف الرياالت 

 السعودية

أشهر  الستة لفترة

 المنتهية في

 م2022يونيو  30

بآالف الرياالت 

 السعودية

أشهر  الستة لفترة

 المنتهية في

 م2021 يونيو 30

بآالف الرياالت 

 السعودية

        اإليرادات

        المكتتبة المساهماتإجمالي 

 77,262 135,232 36,730 67,180    تكافل عائلي -

 24,224 30,292 10,373 13,355    عامتكافل  -

    80,535 47,103 165,524 101,486 

        المسندةإعادة التأمين  /التكافل إعادة مساهمات

إعادة التأمين  /التكافل إعادة مساهمات  -

 المسندة المحلية

  

 (8,452) (6,417) (12,894) (13,343) 

إعادة التأمين  /إعادة التكافل مساهمات  -

 المسندةاألجنبية 

  

 (26,683) (12,534) (57,623) (27,793) 

 60,350 95,007 28,152 45,400    تبةالمكت المساهماتصافي 

 4,043 3,336 4,815 6,588    التكافل غير المكتسبة مساهماتالتغير في 

ت مساهمان التكافل م معيديالتغير في حصة 

 كتسبةمغير 

  

 (4,563) (3,350) (1,229) (2,222) 

 62,171 97,114 29,617 47,425    المكتسبة التكافل المساهمات صافي

 4,303 5,979 2,528 3,721    وعموالت أتعاب دخل

 9,383 10,680 4399 5,142    آخر اكتتاب دخل
        

 75,857 113,773 36,544 56,288    اإليرادات ماليإج

        االكتتاب يفرامصوتكاليف 

 (41,957) (53,985) (20,176) (34,993)    إجمالي المطالبات المدفوعة

من  إعادة التأمين /حصة معيدي التكافل 

 مطالبات مدفوعة

  

 28,790 15,179 42,756 33,280 

 (39,995) (43,902) (19,660) (24,617)    واستحقاق الوثائق  إعادة

 (48,672) (55,131) (24,657) (30,820)    األخرى المدفوعة والمنافعصافي المطالبات 

 118 (3,778) 876 (473)    ، صافيالقائمةلتغييرات في المطالبات ا

 عنها، مبلغ وغير متكبدة مطالبات في تتغيرا

 صافي

  

 (2,335) (929) (1,701) (2,435) 

 (50,989) (60,610) (24,710) (33,628)    األخرى المتكبدة والمنافعصافي المطالبات 

 (6,454) (21,739) (1,341) (5,679)    التغير في احتياطي أنشطة التكافل

 مرتبطة غير لبنود احتياطي في تغيرات

 بوحدات

  

 - 1,806 - 4,935 

 4,419 3,967 2,625 2,662    السارية المخاطر احتياطي في تغيرات

 (8,783) (6,903) (4,578) (3,848)    التأمين وثائق اقتناء كاليفت

 (56,872) (85,285) (26,198) (40,493)    االكتتابو يفرامصوتكاليف  مجموع

 18,985 28,488 10,346 15,795    افي دخل االكتتابص

 

 

 

 

 الشايع محمد  الخيال حسام  ميسلفان لوقاناثان

 اإلدارة مجلس رئيس  التنفيذي الرئيس  المدير المالي المكلف

.القوائم المالية األولية الموجزة هذه من يتجزأ ال جزء   17إلى رقم  1اإليضاحات المرفقة من رقم  تعتبر



 إيضاح 

ر أشه الثالثة لفترة

 المنتهية في

 م2022 يونيو 30

بآالف الرياالت 

 السعودية

أشهر  الثالثة لفترة

 المنتهية في

 م2021يونيو  30

بآالف الرياالت 

 السعودية

شهر أ الستة لفترة

 المنتهية في

 م2022 يونيو 30

بآالف الرياالت 

 السعودية

 أشهر  الستة لفترة

 المنتهية في

 م2021 يونيو 30

بآالف الرياالت 

 السعودية

      

      ( / دخل عمليات أخرىيفرا)مص

 (17,905) (25,717) (9,245) (10,618)  وإدارية عمومية مصاريف

 760 1,087 405 558  من خصومات  دخل

 1,257 1,429 616 973  الودائع من دخل

 2,090 1,239 1,057 604  الصكوك من دخل

 140 211 70 71  األرباح توزيعات
      

 (13,658) (21,751) (7,097) (8,412)  مصاريف التشغيل األخرى، صافي مجموع

      

 التوزيع قبل للفترة الدخل / (الخسارة) صافي

 والضريبة والزكاة
 7,383 3,249 6,737 5,327 

 (464) (1,169) (264) (858)  لعمليات تكافل العائدةفترة لدخل لالصافي 

      

 إلى العائدة للفترة (الخسارة) /الدخل  صافي

 والضريبة الزكاة قبل المساهمين
 

 

6,525 

 

2,985 5,568 4,863 

      

 للفترة والضريبة زكاةال
11 (1,877) (1,642) (3,620) (3,024) 

 للمساهمين العائدة (الخسارة) /الدخل  صافي

 والضريبة الزكاة بعد
 4,648 1,343 1,948 1,839 

للسهم )لاير سعودي )الخسارة(   / الدخل

 (ةللسهم الواحد( )األساسي
9 0.14 0.04 0.06 0.05 

  

 

 

 الشايع محمد  الخيال حسام  انميسلفان لوقاناث

 اإلدارة مجلس رئيس  التنفيذي الرئيس  المدير المالي المكلف

 

 

ة.القوائم المالية األولية الموجز هذه من يتجزأ ال جزء   17إلى رقم  1اإليضاحات المرفقة من رقم  تعتبر



 إيضاح 

أشهر  لثالثةا لفترة

 المنتهية في

 م 2022يونيو  30

بآالف الرياالت 

 السعودية

أشهر  الثالثة لفترة

 المنتهية في

 م2120 يونيو  30

بآالف الرياالت 

 السعودية

أشهر  الستة لفترة

 المنتهية في

 م 2022يونيو  30

بآالف الرياالت 

 السعودية

أشهر  الستة لفترة

 المنتهية في

 م2021يونيو  30

بآالف الرياالت 

 السعودية

      

 بعد للمساهمين العائدة الدخل / (الخسارة) صافي

 1,948 1,343 4,648  والضريبة الزكاة

 

1,839 

      :خراآلشامل ال الدخل /)الخسارة( 

الدخل األولية في  لقائمةتصنيفها  عادبنود سي

 الالحقة الفترات
 

    

الستثمارات لالقيمة العادلة  في اتتغير -

غير  -المتاحة للبيع المرتبطة بوحدة 

 (ج) 3 محققة
 

29,990 

 

(17,359) (4,541) 

 

(40,033) 

حتياطي الفي القيمة العادلة  اتتغير -

 )أ( 7 غير محققة -أنشطة تكافل 
 

(29,990) 

 

17,359 4,541 

 

40,033 

 في لالستثمارات العادلة القيمة احتياطي -

  للبيع المتاحة األسهم
 

(83) 

 

(180) 1,374 

 

20 

 وليةالدخل األ لقائمةبنود لن يعاد تصنيفها 

 الحقةالفترات الفي 
 

    

 343 (249) 422 (497)  التقاعد منافع التزاماتإعادة قياس  -

 2,202 3,073 1,585 4,068  الدخل الشامل للفترة مجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشايع محمد  الخيال حسام  ميسلفان لوقاناثان

 اإلدارة مجلس رئيس  التنفيذي الرئيس  المدير المالي المكلف
 

 

 .القوائم المالية األولية الموجزة هذه من يتجزأ ال ء  جز 17إلى رقم  1اإليضاحات المرفقة من رقم  تعتبر



 المال رأس 

 احتياطي
 نظامي

 قياس إعادة
 منافع التزامات

نهاية الخدمة 
 للموظفين

 العادلة القيمة احتياطي
 المتاحة الستثمارات
 المجموع  متراكمة خسائر للبيع

 ياالتالر بآالف 
 السعودية

 الرياالت بآالف
 السعودية

 الرياالت بآالف
 السعودية

 الرياالت بآالف
 السعودية

 الرياالت بآالف
 السعودية

 الرياالت بآالف
 السعودية

       

 يناير 1 في كما الرصيد

 292,277 (62,745) 758 (524) 14,788        340,000 م2022

       

 الشامل الدخل مجموع

       للفترة

       

 إلى لعائدا دخلال فيصا

 الزكاة بعد المساهمين

 1,948 1,948 - - - - والضريبة

       

 قياس التزامات  ادةإع

نهاية الخدمة فع منا

 (249) - - (249) - - للموظفين

       

 القيمة العادلة  تياطياح

 للموجودات المالية

       المتاحة للبيع

 - - - 1,374 - 1,374 

 الشامل الدخل مجموع

 3,073 1,948 1,374 (249) - - للفترة

       

       

       

 يونيو 30كما في  يدالرص

 295,350 (60,797) 2,132 (773) 14,788 340,000 م2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشايع محمد  الخيال حسام  ميسلفان لوقاناثان

 اإلدارة مجلس رئيس  التنفيذي الرئيس  المدير المالي المكلف

 

 

 .القوائم المالية األولية الموجزة هذه من يتجزأ ال جزء   17إلى رقم  1اإليضاحات المرفقة من رقم  تعتبر



 نظامي احتياطي المال رأس 

 قياس إعادة
 منافع التزامات

نهاية الخدمة 
 للموظفين

 القيمة احتياطي
 العادلة

 الستثمارات
 المجموع متراكمة خسائر للبيع المتاحة

 الرياالت بآالف السعودية الرياالت فبآال 
 السعودية

 الرياالت بآالف
 السعودية

 الرياالت بآالف
 السعودية

 الرياالت بآالف
 السعودية

 الرياالت بآالف
 السعودية

       

 يناير 1 في كما الرصيد

 297,343 (56,826) 599 (1,218) 14,788  340,000  م2021

       

 الشامل الدخلإجمالي 

        للفترة

       

 إلى العائدة الخسارة صافي

 الزكاة بعد المساهمين

 1,839 1,839 - - - - والضريبة

       

 منافع التزامات قياس إعادة

 343 - - 343 - - نهاية الخدمة للموظفين

       

 العادلة القيمة احتياطي

 المتاحة المالية للموجودات

 20 - 20 - - - للبيع

       

 الشامل الدخل مجموع

 2,202 1,839 20 343 - - للفترة

       

 يونيو 30كما في  الرصيد

 299,545 (54,987) 619 (875) 14,788 340,000 م2021

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشايع محمد  الخيال حسام  ميسلفان لوقاناثان

 اإلدارة مجلس رئيس  التنفيذي الرئيس  المدير المالي المكلف

 

 

 .القوائم المالية األولية الموجزة هذه من يتجزأ ال جزء   17إلى رقم  1اإليضاحات المرفقة من رقم  تعتبر



 قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة )غير مراجعة(

 

 

 

 أشهر الستة

 المنتهية في

 م2022 يونيو 30

بآالف الرياالت 

  السعودية

 أشهر الستة

 المنتهية في

 م2021يونيو 30

 بآالف الرياالت

 السعودية

     

     التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات

 5,327  6,737  والضريبة والزكاة التوزيع قبل الدخل رة(/ )الخسا صافي

     

     :نقدية غير لبنود تعديل

 385  353  إطفاء

 8  -  استهالك

 (2,108)  (1,258)  الصكوك من دخل

 20  20  صكوك من العالوة إطفاء

 (3)  (3)  الصكوك من الخصم إطفاء

 (120)  1,732  المدينة التكافل إعادة وذمم المساهمات قيمة انخفاض مخصص

 936  497  للموظفين الخدمة نهاية منافع مخصص

  8,078  4,445 

     :التشغيلية والمطلوبات الموجودات في التغيرات

 (8,597)  22,458   بالصافي مدينة، إعادة التأمين /تكافل إعادة وذمم مساهمات

 59,998  (55,903)  األجل قصيرة ودائع

 غير التكافل مساهمات من إعادة التأمين / التكافل معيدي ةحص

  المكتسبة

 

1,229  2,221 

 (37,035)  11,733  القائمة المطالبات من إعادة التأمين /التكافل معيدي حصة

 710  349  مؤجلة تكافل وثائق اقتناء تكاليف

 (37,233)  (15,802)  للبيع متاحة مالية موجودات

 383  200  أخرى وموجودات مقدما   مدفوعة مصاريف

 (895)  3,386  أخرى ومطلوبات مستحقات

 (4,489)  22,439   الدائنة إعادة التأمين /التكافل معيدي أرصدة

 (4,043)  (3,337)   مكتسبة غير مساهمات

 19  350  المكتسبة غير إعادة التأمين /التكافل معيدي ولةعم

 39,351  (6,254)  القائمة المطالبات إجمالي

 (4,419)  (3,966)  السارية المخاطر احتياطي

 (4,934)  -  بوحدات مرتبطة غير لبنود احتياطي

 37,212  15,802   تكافل أنشطة احتياطي

  762  42,694 

 (447)  (1,782)  المدفوعة للموظفين الخدمة نهاية منافع

 (5,393)  (6,302)  مدفوعة دخل وضريبة ةزكا

 36,854  (7,322)  يليةالتشغ طةاألنش منالناتج  /خدم في( النقد )المست صافي

     

     االستثمارية األنشطة من النقدية التدفقات

 -  50,000  إستحقاق األصول المالية المحتفظ فيها حتى تاريخ اإلستحقاق

 (20,076)  -  استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق شراء

 2,016  2,185  دخل مستلم من الصكوك

 -  (1,318)  ير ملموسةشراء موجودات غ

 (18,060)  50,867  االستثمارية األنشطة / (في)المستخدم  /من الناتج النقد صافي

 



 قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(

 

 

 إيضاحات

 أشهر الستة

 المنتهية في

   م2022 يونيو 30

  بآالف الرياالت السعودية

 أشهر الستة

 المنتهية في

 م2021 يونيو 30

 السعودية الرياالت بآالف

     

 18,794  43,545  النقد ومعادالت النقد في التغير صافي

     

 68,215  72,032 5 الفترة بداية في نقد ومعادالت النقد،

     

 87,009  115,577 5 الفترة نهاية في نقد ومعادالت النقد،

     

     :نقدية غير إضافية معلومات

 40,033  4,541  للبيع المتاحة لالستثمارات العادلة القيمة في التغير صافي

 في للبيع المتاحة لالستثمارات العادلة القيمة في التغير صافي

 محلية ملكية حقوق أسهم

 

1,374  20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشايع محمد  الخيال حسام  ميسلفان لوقاناثان

 اإلدارة مجلس رئيس  التنفيذي الرئيس  المدير المالي المكلف

 

 

 .القوائم المالية األولية الموجزة هذه من يتجزأ ال جزء   17إلى رقم  1اإليضاحات المرفقة من رقم  تعتبر



 الرئيسية واألنشطة المنشأة 1

 1010234032التجاري رقم  السجل موجبب السعودية العربية المملكة في مسجلة سعودية مساهمة شركة)"الشركة"(،  للتكافل ساب شركة

 الشركة وعنوان"تداول".  السعودية المالية سوقال(. إن الشركة مدرجة في 2007يونيو  6هـ )الموافق 1428جمادى األولى  20 تاريخب

 .السعودية العربية المملكة، 11413 الرياض، 9086 ب ص: هو المسجل

 

 منتجات كافة تقديم في للشركة الرئيسي النشاط يتمثل. العالقة ذات األنشطة وكافة التكافل عمليات مزاولة هو الشركة إنشاء من الغرض إن

 المملكة في وتعمل العام، التكافل ومنتجات(، اتمجموع - وادخار)حماية  للمجموعات والعائلي( أفراد - وادخار)حماية  لألفراد العائلي التكافل

 .فقط السعودية العربية

 

ذو  04)الموافق  2021يوليو  14وقعت الشركة مذكرة تفاهم غير ملزمة )"مذكرة التفاهم"( مع شركة والء للتأمين التعاوني )"والء"( في 

. أسهم مقابل كل سهم ُمصدر 0.6حيث تصدر والء  األسهم،، من خالل صفقة تبادل هـ( لتقييم االندماج المحتمل بين الشركتين 1442الحجة 

تكافل )أي المساهمين الذين يمتلكون األسهم الصادرة لل تكافل )"نسبة الصرف"( لصالح المساهمين المؤهلين في شركة سابل للفي شركة ساب

تكافل وبدون دفع أي مقابل نقدي إضافي من قبل للومقابل تحويل األصول ومطلوبات شركة ساب  تكافل في تاريخ السريانللفي شركة ساب 

٪ من رأس مال الوالء بعد التحويل، مع مالحظة أنه 24.01كافل باألسهم التي تمثل حوالي للالمشتري. سيحتفظ المساهمون في شركة ساب 

تكافل التي صوتت مع أو ضد أو امتنعت عن التصويت على صفقة للسيتم إصدار األسهم الجديدة لمساهمي شركة الوالء للتكافل. شركة ساب 

 بعد عملية االندماج. تداول،في  إلغاءهاتكافل سيتم للاالندماج أسهم شركة ساب 

 

وذلك بعد انتهاء فترة  "ساب تكافل" و "والء"، تيلشرك غير العادية  العمومية الجمعياتموافقة بشرط  حسب االتفاقية سيتم تنفيذ االندماج

سريان تسوية جميع اعتراضات الدائنين في تاريخ  تاريخر العادية أو ييوماً من تاريخ نشر قرار الجمعية العامة غ 30اعتراض الدائنين البالغة 

يفترض أن شركة والء تستوعب جميع موظي الشركة عند  تمت الموافقة على عملية االندماج من قبل الجهات الحكومية ذات الصلة. االتفاقية.

 تنفيذ االندماج المحتمل ويجب أن ال ينتج عنه أي تسريح قسري. قامت الشركة بتعيين مستشار مالي لعملية االندماج المقترحة.

 

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

 والقياس العرض أسس)أ( 

 

ً م 2021 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستة ةالموجزة للشركة كما في ولفترالقوائم المالية األولية إعداد  تم رقم  للمعيار الدولي للمحاسبة وفقا

ين "التقارير المالية األولية" المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجع 34

 والمحاسبين.

 

ء االستثمارات المتاحة للبيع المرتبطة بالوحدة التي إعداد هذه القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثنا تم

 إدراج يتم. االكتوارييتم قياسها بالقيمة العادلة ومنافع نهاية الخدمة واحتياطيات أنشطة التكافل التي يتم إدراجها بالقيمة الحالية باستخدام التقييم 

 .عند االقفال السوق بقيمة للبيع كمتاحة المصنفة الملكية حقوق استثمارات

 

. المنظور المستقبل في أعمالها في االستمرار على قادرة بأنها قناعة على وهي مالهاأع في االستمرار على قدرتها بتقييم الشركة إدارة قامت

ً  تثير أن يمكن جوهرية أمور بأية علم على ليست اإلدارة فإن ذلك، على عالوةً   وعليه،. أعمالها في الشركة استمرار إمكانية حول هامة شكوكا

ً  المالية القوائم إعداد تم  .االستمرارية لمبدأ وفقا

 

 غير أنها على عامة بصفة التالية البنود تصنيف يتم ذلك، ومع. متداول غير /متداول تصنيف باستخدام المالي المركز قائمة عرض يتم ال

 الخدمة نهاية منافع ومخصص نظامية ووديعة ملموسة غير وموجودات ثابتة وموجودات االستحقاق تاريخ حتى محتفظ استثمارات مثل: متداولة

 .متداولة أنها على عام بشكل األخرىاألولية الموجزة  المالية القوائم بنود جميع تصنيف يتم. للموظفين

  

 بحسابات الشركة تحتفظ السعودية، العربية المملكة في التأمين أنظمة لمتطلبات طبقًا. ولةالسي لغرض المالي المركز قائمة بعرض الشركة تقوم

 والمصاريف واإليرادات والمطلوبات الموجودات تسجيل ويتم(. 13)إيضاح  لذلك وفقًا المالية القوائم وتقدم والمساهمين التكافل لعمليات منفصلة

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

 .الشركة إدارة مجلس وأعضاء

 

 القوائم من 13 االيضاح في المساهمين وعمليات التكافل لعمليات النقدية والتدفقات الشامل خلوالد الدخل وقوائم المالي المركز قائمة عرض تم

 للبنك المركزي السعودي التنفيذية الالئحة عن الصادرة التوجيهية المبادئ بمتطلبات لاللتزام إضافية مالية كمعلومات األولية الموجزة يةالمال

الفصل الواضح بين الموجودات والمطلوبات  ساماالدولية للتقرير المالي. تتطلب اللوائح التنفيذية الصادرة عن والغير مطلوبة من المعايير 

نقدية والدخل والمصاريف لعمليات التكافل وعمليات المساهمين. وبالتالي، فإن قوائم المركز المالي وقوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات ال

شار إليها أعاله، تعكس فقط الموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف واألرباح أو الخسائر المعدة لعمليات التكافل وعمليات المساهمين الم

 الشاملة للعمليات المعنية.



 )تتمة( المخاطر إدارة وسياسات الهامة المحاسبية واالفتراضات والتقديرات الهامة المحاسبية والسياسات العرض وأسس اإلعداد أسس 2

 )تتمة(العرض والقياس  أسس)أ( 

 

 تلك مع التأمين عمليات ومعامالت أرصدة دمج يتم المالي، للتقرير الدولية للمعايير وفقًا للشركة الموجزةالقوائم المالية األولية  إعداد عند

 إن. دمجال أثناء بالكامل وجدت، إن المحققة، غير الخسائر أو واألرباح والمعامالت المتداخلة األرصدة حذف يتم. المساهمين بعمليات الخاصة

 .مماثلة ظروف في المشابهة ثواألحدا للمعامالت بالنسبة موحدة المساهمين وعمليات التأمين لعمليات المعتمدة المحاسبية السياسات

 

 القوائم مع باالقتران قراءتها ويجب السنوية، الكاملة المالية القوائم في المطلوبة المعلومات جميع تشمل ال الموجزةالقوائم المالية األولية  إن

  .م2021 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة في كما السنوية المالية

 

  أحكام وتقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة  )ب(

  

 السياسات تطبيق على تؤثر التي واالفتراضات والتقديرات األحكام باستخدام اإلدارة تقوم أن الموجزةالقوائم المالية األولية  إعداد يتطلب

 .التقديرات هذه عن الفعلية النتائج تختلف قد. والمصاريف والدخل وباتوالمطل للموجودات المسجلة والمبالغ المحاسبية

 

الموجزة، كانت األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصادر القوائم المالية األولية إعداد هذه  عند

. ومع ذلك، قامت الشركة 2021ديسمبر  31لية السنوية كما في وللسنة المنتهية في الرئيسية لعدم التأكد هي نفسها المطبقة على القوائم الما

. لمزيد من 19-بفحص المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة المفصح عنها في القوائم المالية السنوية األخيرة على خلفية جائحة كوفيد

 في مطلوبة تغييرات أي تعكس وسوف الوضع تقييم اإلدارة تواصل. الموجزةالقوائم المالية األولية التفاصيل راجع اإليضاح أدناه حول هذه 

 .المستقبلية التقرير فترات

 

 لى االحتياطيات الفنية والموجودات الماليةع 19-أثر كوفيد  )ج(

 

 العدوى من اخرىموجة  الجغرافية المناطق من العديد تشهد حيث العالمية األسواق تعطيل( 19-)كوفيد المستجد كورونا فيروس جائحة تواصل

 وقواعد اإلغالق وعمليات السفر على قيود فرض مثل صارمة احترازية تدابير خالل من المرض تفشي على سابقًا سيطرت أنها من الرغم على

 حتى الفيروس تفشي على بنجاح السيطرة من)"الحكومة"(  السعودية العربية المملكة حكومة تمّكنت ذلك، ومع. الصارمة االجتماعي التباعد

 في وبدأت اإلغالق عمليات اآلن الحكومة أنهت ذلك وبعد الحكومة، اتخذتها التي لةالفعا اإلجراءات إلى األول المقام في ذلك ويرجع اآلن،

 قبل من الشامل للتوزيع واعتمادها 19-دكوفي لقاحات من عدد اعتماد تم األخيرة، اآلونة خالل. الطبيعية الحياة إلى للعودة مرحلية تدابير اتخاذ

 الفئات ويعض الصحية الرعاية مجال في للعاملين حاليًا متاح وهو لقاح أيًضا الحكومة اعتمدت. العالم أنحاء جميع في الحكومات مختلف

 مثل 19-كوفيد لقاح حول التأكد عدم حاالت بعض وجود من الرغم وعلى. 2021 خالل عام بشكل للعامة متاًحا وسيكون الناس من األخرى

 عالية نجاح معدالت االختبارات نتائج أظهرت ذلك، ومع ذلك، إلى وما ال أم العدوى انتقال اللقاح سيمنع هل وسواء المناعة، تدوم مدى أي إلى

 الناشئة بآثارها الشعور يمكن والتي، 19-كوفيد طرحها التي والكلي الجزئي االقتصاد تحديات من لكل مدركة الشركة تزال ال. استثنائي بشكل

  .الدقة من عال   مستوى على عمليّاتها كثب عن وتراقب الوقت، لبعض

 

 .الموجزةالقوائم المالية األولية والمالءة المالية للشركة قوية كما في تاريخ إصدار هذه  السيولة مراكزتزال  ال

 

 أن حيث كبير حد إلى متأثرة غير تزال ال الحياة على التأمين تكافل ألعمال الفنية االحتياطيات أن اإلدارة تعتقد التحديات، هذه من الرغم على

  .للغاية منخفض السعودية العربية المملكة في 19-كوفيد بسبب الوفيات معدل إجمالي



 )تتمة( المخاطر إدارة وسياسات الهامة المحاسبية واالفتراضات والتقديرات الهامة المحاسبية والسياسات العرض وأسس اإلعداد أسس 2

 

 )تتمة( على االحتياطيات الفنية والموجودات المالية 19-أثر كوفيد )ج(

 

 ما لتحديد المحاسبية، لسياستها وفقًا تقييًما الشركة أجرت للشركة، المالية الموجودات على 19-كوفيد لجائحة يكون قد محتمل تأثير أي لتلبية

 المالية الموجودات بالنسبة. المالية الموجودات من مجموعة أو المالية الموجودات أحد قيمة في االنخفاض على موضوعي دليل هناك كان إذا

 المدفوعات، سداد عن التخلف أو الديون سداد عن التخلف أو المدينين، أو للمصدرين الكبيرة المالية الصعوبات مثل عوامل ذلك ويشمل للدين،

 قامت للبيع، كمتاحة المصنفة الملكية قحقو حالة في. ذلك إلى وما أخرى، مالية هيكله إعادة أو اإلفالس في المدين أو المصدر دخول واحتمالية

  .تكلفتها عن تقل التي المالية الموجودات لهذه العادلة القيمة في طويلة لمدة أو جوهري انخفاض هناك كان إذا ما لتحديد تقييم بإجراء الشركة

 

 الثالثة و لم يكن لها أي آثار جوهرية على نتائج الشركة المدرجة لفترة 19-إلى هذه التقييمات، تعتقد إدارة الشركة أن جائحة كوفيد استناًدا

 .كثب عن الوضع مراقبة الشركة إدارة وتواصل. م2022 يونيو 30أِشهر المنتهية في  الستة

 

  الهامة المحاسبية السياسات( )د

 

 المالية القوائم إعداد في المتبعة تلك مع الموجزةالقوائم المالية األولية  هذه إعداد في المتبعة المحاسبية واالفتراضات التقديراتو السياسات تتفق

 جوهري غير تأثير لها كان التي الحالية المعايير على التعديالت وتطبيق الجديدة المعايير باستثناء، 2020 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة السنوية

 أثر لها يكون أن المتوقع من والتي السابقة، الفترات أو الحالية الفترة في للشركة الموجزةالقوائم المالية األولية  على مالي أثر لها يكن لم أو

 .المستقبلية الفترة في جوهري غير

 

 بعد سارية تصبح لم والتي الصادرة المعايير

 

 في تبدأ التي للشركة المحاسبية للسنة بعد المفعول سارية غير ولكنها إصدارها تم التي التالية الجديدة المعايير مبكًرا تطبق أال الشركة اختارت

 :أثرها بتقييم حاليًا وتقوم م2022 يناير 1

 

 "التأمين"عقود  17 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار

 

 عامة نظرة

 الدولي المعيار محل ويحل التأمين عقود عن واإلفصاح والعرض والقياس اإلثبات مبادئ يحدد وهو، 2017 مايو في المعيار هذا تم إصدار

 .التأمين عقود - 4 رقم المالي للتقرير

 أن بشرط تقديرية تشاركية ميزات مع االستثمار وعقود التأمين إعادة عقود جميع وعلى الصادرة، التأمين عقود على الجديد المعيار ينطبق

 :التأمين عقود عن التالية المكونات فصل يتطلب. التأمين عقود أيًضا الجهة تصدر

 

 المحددة المعايير بعض تلبي كانت إذا المتضمنة، المشتقات. 

 المميزة االستثمارية لمكوناتا. 

 مميزة تأمينية غير خدمات أو بضائع بتحويل تعهد أي. 

 

 رقم المالي للتقرير الدولي والمعيار 9 رقم المالي للتقرير الدولي)المعيار  الصلة ذات للمعايير وفقًا منفصل بشكل المكونات هذه احتساب يجب

15.) 



 )تتمة(اإلعداد وأسس العرض والسياسات المحاسبية الهامة والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة وسياسات إدارة المخاطر  سس

 

 )تتمة( الهامة المحاسبية السياسات )د(

 

 )تتمة( بعد سارية تصبح لم والتي الصادرة المعايير

 

 القياس

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

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

 

 :التالية" األساسية"الركائز  على العام القياس نموذج يعتمد

 

 :تشمل والتي المستوفاة، النقدية التدفقات)أ( 

 

 المستقبلية النقدية بالتدفقات خاصة محتملة مرجحة تقديرات. 

 المستقبلية النقدية التدفقات بهذه طةالمرتب المالية والمخاطر( الخصم)أي  للنقود الزمنية القيمة يعكس تعديل. 

 المالية غير بالمخاطر المتعلقة للمخاطر تعديل. 

 

  التعاقدية الخدمة هامش)ب( 

 

 يكون أن يمكن ال. المستقبل في الخدمات تقدم كمنشأة إثباته وسيتم التأمين عقود من لمجموعة المكتسب غير الربح التعاقدية الخدمة هامش يمثل

ً  التعاقدية الخدمة هامش  نهاية في. الخسارة أو الربح في مباشرة البدء عند النقدية بالتدفقات الستيفاء سلبي مبلغ أي تسجيل سيتم بدايته؛ عند سلبيا

 :إجمالي إنها على التأمين عقود لمجموعة الدفترية القيمة قياس إعادة يتم الحقة، تقرير فترة كل

 ذلك في للمجموعة التعاقدية الخدمة وهامش بليةالمستق بالخدمات المتعلقة المستوفاة النقدية التدفقات يشمل والذي المتبقية، التغطية التزام 

  .التاريخ

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

 

 يمكن ال التعاقدية الخدمة هامش ألن نظًرا. المستقبلية بالخدمات المتعلقة النقدية التدفقات في للتغيرات الحقًا التعاقدية الخدمة هامش تعديل يتم

 .الخسارة أو الربح في المتبقي التعاقدية الخدمة هامش عن تزيد التي المستقبلية النقدية التدفقات في التغيرات إثبات يتم سالًبا، يكون أن

 

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

 .المحاسبية

 

"(. المباشرة التشاركية"العقود  باسم أيًضا إليها)يشار  المباشرة التشاركية الميزات مع العقود لقياس إلزامي نموذج هو المتغيرة الرسوم نهج

 إلى وباإلضافة العقود، لهذه بالنسبة. الحقًا تقييمه إعادة يتم ولم العقد بدء عند المعايير بهذه يفي العقد كان إذا ما حول التقييم هذا إجراء يتم

 :أجل من أيًضا التعاقدية الخدمة هامش تعديل يتم العام، القياس نموذج بموجب التعديل

 األساسية للبنود العادلة القيمة في التغيرات من المنشأة حصة.  

 األساسية بالبنود تتعلق ال التي المالية والمخاطر للنقود الزمنية القيمة في التغيرات تأثير. 

 

اس التزام التغطية المتبقية إذا كان ذلك يوفر قياًسا ال يمثل اختالفًا جوهريًا عن المبسط لقي األقساط تخصيص بنهجإلى ذلك، يُسمح  باإلضافة

ية نموذج القياس العام أو إذا كانت فترة التغطية لكل عقد ضمن المجموعة، أي سنة واحدة أو أقل. مع نهج تخصيص األقساط، فإن التزام التغط

لمبدئي، ناقًصا التدفقات النقدية القتناء التأمين. ويظل نموذج القياس العام قابالً للتطبيق لقياس المتبقية يتوافق مع األقساط المستلمة عند اإلثبات ا

ر المالية إذا كان التزام المطالبات المتكبدة. ومع ذلك، ال يُطلب من المنشأة تعديل التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية للنقود وتأثير المخاط

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



 )تتمة( المخاطر إدارة وسياسات الهامة المحاسبية واالفتراضات والتقديرات الهامة المحاسبية والسياسات العرض وأسس اإلعداد أسس

 

 )تتمة( الهامة المحاسبية السياسات )د( 

 

 )تتمة( بعد سارية تصبح لم والتي الصادرة المعايير

 

 السريان تاريخ

 الدولي المعيار في المؤقت لإلعفاء 9 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار تأجيل وتاريخ 17 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار سريان تاريخ

 المبكر بالتطبيق يسمح". التأمين"عقود  4 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار محل يحل سوف، 2023 يناير 1 حاليًا هو 4 رقم المالي للتقرير

"األدوات  9 رقم المالي للتقرير لدوليا والمعيار" العمالء مع العقود من"اإليرادات  15 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار من كل تطبيق تم إذا

. المالي المركز وقائمة الدخل قائمة على سيؤثر والذي التأمين وإعادة التأمين عن واالفصاح القياس على جوهريًا أثًرا الشركة تتوقع". المالية

 .الجديد للمعيار المبكر التطبيق عدم الشركة قررت

 

 التحول

 تختار أن المنشأة على يكون عندئذ عملي، غير التأمين عقود لمجموعة رجعي بأثر الكامل التطبيق كان إذا ذلك، ومع. رجعي بأثر التطبيق يجب

 .العادلة القيمة نهج أو معدل رجعي بأثر نهج إما

 

 واإلفصاحات العرض

  .واإلفصاحاتالشركة أن ينتج عن هذا المعيار الجديد تغير في السياسات المحاسبية لعقود التأمين، مع تعديالت على العرض  تتوقع

 

 األثر

 لألعمال جديدة وإجراءات عمليات وتصميم تطوير يتطلب والذي 17 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار لتنفيذ التقييم مرحلة في حالًيا الشركة إن

 المجاالت يلي فيما. العمل لمتطلبات مفصل وتقييم 17 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار بموجب مطلوبة للنظام تطوير عمليات أي ذلك في بما

 :اآلن حتى الشركة أحرزته الذي العمل وتيرة وحالة التصميم مرحلة ضمن الرئيسية

 األثر ملخص األثر مجال

الرقابة وإطار الحوكمة
 لجنة إنشاء يتضمن والذي 17 رقم المالي للتقرير الدولي للمعيار شامل حوكمة برنامج الشركة وضعت
.المصلحة أصحاب مختلف إلى والمسؤوليات المهام وتخصيص تنفيذ وتيرة مراقبة أجل من لإلشراف توجيهية

التشغيلي النطاق

صدد تصميم الجوانب التشغيلية لمرحلة التصميم والتي تشمل وضع سياسة بيانات شاملة وقاموس  في الشركة
 من تقدًما الشركة أحرزت. المختلفة الفرعية لألنظمة الهيكليةبيانات. كما أن الشركة بصدد إتمام التصاميم 

 الالزمة المختلفة العمليات من االنتهاء مع البائعين اختيار على حاليًا تعمل وهي العمل، متطلبات تقييم خالل
.المطلوبة الجديدة الموارد وتقييم للتحول

والمالي الفني النطاق

 القرارات من االنتهاء بعد والمالية الفنية األمور من العديد تشمل مختلفة سياسات أوراق الشركة تأكمل
 المتعلقة القرارات اتخاذ يتم. 17 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار بموجب المطلوبة بالسياسات المتعلقة

 أوراق غالبية على الموافقة تمت حاليًا،. المصلحة أصحاب مختلف بين الالزمة المداوالت بعد بالسياسات
.للشركة التابعة 17 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار لمشروع التوجيهية اللجنة قبل من السياسات

.التنفيذ بعد وما االنتقالية للفترات التأكيد خطة إتمام علىالشركة مع أصحاب المصلحة اآلخرين  تعملالتأكيد خطة



 )تتمة( المخاطر إدارة وسياسات الهامة المحاسبية واالفتراضات والتقديرات الهامة المحاسبية والسياسات العرض وأسس اإلعداد سس

 

 )تتمة( الهامة المحاسبية السياسات )د( 

 

 )تتمة( بعد سارية تصبح لم والتي الصادرة المعايير

 

 أكبر بشكل الفجوات هذه اكتشاف متابعة تجري ذلك، ومع للفجوات، الرئيسية المجاالت يلي فيما، 2019 في فجوات تحليل الشركة أجرت

.17 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار تنفيذ مشروع من كجزء  

 

 األثر ملخص األثر مجال

 :مثل العوامل من عدد على للشركة المالية النتائج وإجمالي الربح نشوء نمط في الفروقات مدى ديعتم المالي األثر

 يؤدي قد. للربح المدرة مقابل للخسارة المسببة العقود بمقاصة الحالية المحاسبية السياسة تسمح 

 مقابل الخسارة لعنصر المختلفة المحاسبية المعالجة والحقًا المكلفة، وغير المكلفة العقود فصل

 .الحالي بالنمط مقارنة ساب أرباح ظهور في جوهرية اختالفات إلى التعاقدية، الخدمة هامش

 المستقبلية الربح مصادر في فروقات إلى التحول نهج قرار سيؤدي. 

 تخزين من تُمكنها إمكانيات تضم بحيث كبير بشكل تحسينها أو البيانات تخزين إمكانيات تطوير سيتوجب البيانات أثر

 .مخصصة نتائج تخزين وإمكانية المصدر، أنظمة من المدخالت بيانات

ً  غير ذلك كني لم ما رجعي بأثر التطبيق المعيار يتطلب ذلك، إلى باإلضافة  المطلوبة البيانات تحديد تم. ممكنا

 ذلك، ومع. الغالب في متاحة لتكون معّدلة أو كاملة رجعي بأثر حسابات إلجراء( التاريخية)البيانات  للتحول

 للنماذج اليدوي الطابع بسبب خصوًصا صعبة التاريخية األرصدة هذه تحديد عملية تكون أن المتوقع من

 .اكسل برنامج على الغالب في تعتمد كانت التي البيانات صيانة ولعمليات التاريخية

 تكنولوجيا أنظمة

 المعلومات

المالي رقم  للتقريرمطلوبة بموجب المعيار الدولي اإلجراءات الحسابية وإمكانيات تخزين البيانات ال تعتبر

)بالتحديد للنموذج العام ونهج الرسوم المتغيرة( أكثر تعقيًدا بكثير من أنظمة إعداد التقارير الحالية. ومن  17

غير المحتمل أن تكون النماذج الحالية كافية على المدى الطويل لتلبية متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 

 تطلبات الحوكمة التي ستكون مهمة بالنظر إلى دقة المعلومات المطلوبة.، وقد ال تفي بم17رقم 

 .جديدة نماذج إلى باإلضافة التعاقدية الخدمة هامش لمحرك حاجة هناك ستكون

ً  التقارير إعداد تدعم التي الجديدة العمليات ستكون العملية أثر  مطلوبة، 17 رقم المالي للتقرير الدولي للمعيار وفقا

 التعاقدية الخدمة هامش وفتح الالحق والقياس المبدئي والحساب التجميع قرارات مثل مجاالت وستغطي

 .المخاطر تعديل حسابات إلى باإلضافة

 

 المالية األدوات - 9 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار

 

 باألدوات المتعلقة التالية البنود الجديد المعيار يتناول. 39 رقم المعيار الدولي للمحاسبة محل وحل، 2014 يوليو 24 في المعيار هذا نشر تم

 :يةالمال

 

 :والقياس التصنيف( 1)

 

 خالل من العادلة بالقيمة أو المطفأة بالتكلفة المالي األصل قياس يتم كان إذا ما لتحديد واحًدا منهًجا 9 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار يستخدم

 :إذا المطفأة بالتكلفة المالي األصل قياس يتم. الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة أو اآلخر الشامل الدخل

 

 و التعاقدية؛ النقدية التدفقات لتحصيل المالية بالموجودات حتفاظاال إلى يهدف أعمال نموذج ضمن المالي باألصل االحتفاظ تم 

 على والفائدة الدين ألصل مدفوعات على تقتصر بحيث محددة تواريخ في نقدية تدفقات نشوء إلى المالي لألصل التعاقدية األحكام تؤدي أن 

 .القائم الدين أصل مبلغ



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

 )تتمة(

 

 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة  )د(

 

 )تتمة( بعد سارية تصبح لم والتي الصادرة المعايير

 

 الخسارة أو الربح خالل من المحققة الخسائر أو األرباح تدوير إعادة ويتم اآلخر، الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة المالي األصل قياس يتم

 :التاليين الشرطين استيفاء حالة في البيع، عند

 وللبيع اقديةالتع النقدية التدفقات لتحصيل بالموجودات االحتفاظ إلى يهدف أعمال نموذج ضمن باألصل االحتفاظ. 

 فقط والفائدة الدين ألصل مدفوعات على النقدية للتدفقات التعاقدية الشروط اقتصرت. 

 

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

 المحاسبة تطابق عدم تقليل أو إزالة إلى ذلك أدى إذا الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مالي أصل لتصنيف الخيار استخدام منشأة ألي

 .جوهري بشكل

 

 ضمن الالحقة التغيرات بعرض لإللغاء قابل غير خيار إجراء أيًضا للمنشأة يمكن للمتاجرة، بها المحتفظ غير ةالملكي حقوق ألدوات بالنسبة

 .الخسارة أو الربح في األرباح توزيعات إثبات مويت(، المحققة والخسائر األرباح ذلك في)بما  لألدوات العادلة القيمة في اآلخر الشامل الدخل

 

 لاللتزام العادلة القيمة في التغير قيمة إثبات يتم الخسارة، أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المصنفة المالية للمطلوبات بالنسبة ذلك، إلى باإلضافة

 االئتمانية المخاطر تغيرات آثار إثبات يؤدي لم ما اآلخر، الشامل الدخل في االلتزام لهذا االئتمانية المخاطر في التغيرات إلى العائدة المالي

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

 

 :القيمة في االنخفاض ( 2)

 

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

 قبل ائتماني حدث حدوث الضروري من يعد لم، 9 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار نهج بموجب. 39 رقم الدولي المحاسبة معيار بموجب

 مبلغ تحديث يتم. الخسائر تلك في والتغيرات المتوقعة االئتمانية الخسائر عن بالمحاسبة دائًما المنشأة تقوم ذلك، من بدالً . االئتمان خسائر إثبات

 .األولي اإلثبات منذ االئتمانية المخاطر في التغيرات ليعكس تقرير فترة كل تاريخ في المتوقعة االئتمانية الخسائر

 

 :التحوط محاسبة (3)

 

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

 باستثناء وطالتح محاسبة جميع على التعديالت تطبق. العام التحوط محاسبة نموذج إلى المبادئ على أكثر بشكل يقوم منهًجا المتطلبات تحدد كما

 في المنشأة تستمر قد لذلك، بالنسبة"(. الكلية العادلة لقيمةا"تحوطات  باسم عادةً  إليها)يشار  الفائدة سعر لمخاطر العادلة القيمة محفظة تحوطات

 المحاسبة معايير مجلس ألن كبير بشكل االستثناء هذا منح تم. 39 رقم المعيار الدولي للمحاسبة ضمن حاليًا التحوط محاسبة متطلبات تطبيق

 .منفصل كمشروع الكلية التحوط محاسبة جيعال الدولي



 )تتمة( المخاطر إدارة وسياسات الهامة المحاسبية واالفتراضات والتقديرات الهامة المحاسبية والسياسات العرض وأسس اإلعداد أسس

 

 مة()تت السياسات المحاسبية الهامة  )د(

 

 )تتمة( بعد سارية تصبح لم والتي الصادرة المعايير

 

 السريان تاريخ

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

 عقود - 4 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار مع المالية تاألدوا - 9 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار تطبيق: التأمين عقود - 4 رقم المالي

 ضمن التأمين عقود تصدر التي للمنشآت للسماح الحالي 4 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار يغير، 2016 سبتمبر 12 في المنشورة التأمين،

 التأمين عقد معيار يصبح أن قبل 9 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار تطبيق آثار من للتخفيف 4 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار نطاق

 خيارين التعديالت تقدم. المفعول ساري( التأمين عقود - 17 رقم المالي للتقرير الدولي)المعيار  الدولي المحاسبة معايير لمجلس الجديد

:بديلين  

 

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

 

 التأمين لعقود الجديد المعيار سريان تاريخ. 

 اإلضافية ذات العالقة بالموجودات المالية مطلوبة خالل فترة  اإلفصاحات. إن 2023يناير  1د التقرير السنوية التي تبدأ في أو بع فترات

 سابقًا. 9التأجيل. وهذا الخيار متاح فقط للمنشآت التي ترتبط أنشطتها في الغالب بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 

o آثار بعض حاالت عدم التطابق المحاسبية  استبعاد، ولكن بالنسبة لبعض الموجودات المالية، 9للتقرير المالي رقم المعيار الدولي  تطبيق

 إضافية مطلوبة. إفصاحاتوالتي قد تحدث قبل تنفيذ معيار عقد التأمين الجديد من الربح أو الخسارة. خالل الفترة األولية، هناك 

 

نطاق ( تمت مقارنة القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة الناشئة عن العقود ضمن 1: )2017يناير  1الشركة تقييماً مفصالً اعتباراً من  أجرت

)بما في ذلك مكونات اإليداع أو المشتقات المتضمنة غير الممولة من عقود التأمين( بمجموع القيمة الدفترية  4المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

. مطلوباتها( تمت مقارنة مجموع القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة المرتبطة بالتأمين مع مجموع القيمة الدفترية لجميع 2و) مطلوباتها؛لجميع 

 9ررت الشركة أنها مؤهلة لإلعفاء المؤقت. وبالتالي، قررت الشركة تأجيل تنفيذ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم بناًء على هذه التقييمات، ق

المتعلقة بالموجودات المالية المطلوبة خالل فترة التأجيل في القوائم  اإلفصاحاتحتى تاريخ سريان المعيار الجديد لعقود التأمين. ويتم إدراج 

 المالية للشركة.

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض  )هـ(

 

 المبالغ تقريب وتم السعودي باللاير الموجزةالقوائم المالية األولية  قيم عرض يتم. للشركة العرض وعملة الوظيفية العملة السعودي اللاير يعتبر

 .ذلك خالف يرد لم ما سعودي، لاير ألف ألقرب المالية القوائم في الظاهرة



 االستثمارات 3

 االستثمارات: تحليل أدناه يلي فيما االستحقاق، تاريخ حتى بها محتفظ واستثمارات للبيع متاحة كاستثمارات تاالستثمارا تتكون (أ)

 

 م2022 يونيو 30

 (مراجعة)غير  السعودية الرياالت بآالف

 

 المساهمين عمليات التكافل عمليات 

 

 المجموع

     متداولة - للبيع متاحة استثمارات

 487,873 - 487,873 )ج( 3 إيضاح -في صناديق األمانة االستثمارية  االستثمار

 8,519 8,519 - )د( 3إيضاح  - محلية ملكية حقوق أسهم في استثمار

 487,873 8,519 496,392 

    

 متداولة غير - االستحقاق تاريخ حتى بها محتفظ استثمارات

 )ب( 3 إيضاح -
   

 - - - (1)اإلصدار  المدني للطيران العامة الهيئة صكوك
 10,141 10,141 - (1)اإلصدار  المالية وزارة صكوك

 10,173 10,173 - (2)اإلصدار  المالية وزارة صكوك

 20,319 20,319  - (3)اإلصدار  المالية وزارة صكوك

 25,130  25,130  - (4)اإلصدار  المالية وزارة صكوك

 20,255  20,255   (5)اإلصدار  المالية وزارة صكوك

 4,948 -  4,948  (6)اإلصدار  المالية وزارة صكوك

 4,947 -  4,947  (7)اإلصدار  المالية وزارة صكوك

 9,895 86,018 95,913 

    

 592,305 94,537 497,768 االستثمارات مجموع

 

 م2021ديسمبر 31

 )مراجعة( السعودية الرياالت بآالف

 

التكافل عمليات   المساهمين عمليات  

 

 المجموع

     متداولة - للبيع متاحة استثمارات

 472,071 - 472,071 ()ج 3 إيضاح -ة االستثمارية في صناديق األمان االستثمار

 7,145 7,145 - )د( 3إيضاح  - محلية ملكية حقوق أسهم في استثمار

    

 472,071 7,145 479,216 

    

 متداولة غير - االستحقاق تاريخ حتى بها محتفظ استثمارات

 )ب( 3 إيضاح -

   

 50,580 50,580 - (1)اإلصدار  المدني للطيران العامة الهيئة صكوك

 10,156 10,156 - (1)اإلصدار  المالية وزارة صكوك

 10,417 10,417 - (2)اإلصدار  المالية وزارة صكوك

 20,084 20,084 - (3)اإلصدار  المالية وزارة صكوك

 25,473 25,473 - (4)اإلصدار  المالية وزارة صكوك

 20,257 20,257  (5)اإلصدار  المالية وزارة صكوك

 4,946 - 4,946 (6)اإلصدار  المالية وزارة صكوك

(7)اإلصدار  المالية وزارة كوكص    4,946 - 4,946 

 9,892 136,967 146,859 

    

 626,075 144,112 481,963 االستثمارات مجموع



 )تتمة( استثمارات

 

 العربية المملكة - سي بي اس اتش بنك يديرها استثمارية صناديق وحدات في استثمارات التكافل عمليات في للبيع المتاحة االستثمارات تمثل

  .بالشركة عالقة ذا طرفًا كونه المحدودة، السعودية

 

 االستثمارات استحقاق تفاصيل يلي فيما. محلية طبيعة ذات أنها كما مدرجة غير االستحقاق تاريخ حتى بها المحتفظ االستثمارات جميع إن

 :االستحقاق تاريخ حتى بها المحتفظ

 االستحقاق تاريخ  جدول االستحقاق   

 2024 يناير 23 (1)اإلصدار  المالية وزارة صكوك -

 2029 يناير 23 (2)اإلصدار  المالية وزارة صكوك -

 2025 مارس 23 (3)اإلصدار  المالية وزارة صكوك -

 2030 مارس 23 (4)اإلصدار  المالية وزارة صكوك -

 2025 مارس 23 (5)اإلصدار  لماليةا وزارة صكوك -

 2025 مارس 23 (6)اإلصدار  المالية وزارة صكوك -

 2028 يناير 21 (7)اإلصدار  المالية وزارة صكوك -

  

 

مليون لاير سعودي 95.14 مبلغ م2022 يونيو 30القيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق كما في  بلغت  )ب(

 لاير سعودي(. مليون 146.86 :2021ديسمبر  31)

 

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

 يونيو 30 

 م2022

 (مراجعة)غير 

 الرياالت بآالف

 السعودية

 ديسمبر 31

 م2021

 )مراجعة(

بآالف الرياالت 

 السعودية

 406,636 472,071 االفتتاحي الرصيد

 91,110 65,641 السنة/الفترة خالل اضافات

 (93,603) (54,380) السنة /الفترة خالل استبعاد

 483,332 404,143 

 67,928 4,541  لالستثمارات العادلة القيمة في التغيرات صافي

   

 472,071 487,873  الختامي الرصيد

 محلية ملكية حقوق أسهم في استثمار - للبيع متاحة استثمارات

 

  :كاآلتي محلية ملكية حقوق أسهم في بها المحتفظ للبيع المتاحة االستثمارات حركة كانت

 

 يونيو 30

 م2022

 (مراجعة)غير 

 الرياالت بآالف

 السعودية

 ديسمبر 31

 م2021

 )مراجعة(

بآالف الرياالت 

 السعودية

 6,985 7,145 السنة/  الفترة بداية في كما الرصيد

   

 160 1,374  لالستثمارات العادلة القيمة في التغيرات صافي
   

 7,145 8,519 السنة/  الفترة نهاية في كما الرصيد



 )تتمة( استثمارات

 

 )تتمة( محلية ملكية حقوق أسهم في استثمار - للبيع متاحةاستثمارات  (د

 

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

 

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

 .القياس تاريخ في رصدها

 

 بالنسبة رصدها يمكن التي( 1) المستوى ضمن المدرجة المتداولة األسعار بخالف المدخالت باستخدام العادلة القيمة اتقياس: 2 المستوى

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

 

)أي  رصدها يمكن التي المالية السوق بيانات إلى تستند ال والتي االلتزام أو األصل مدخالت باستخدام العادلة القيمة قياسات: 3 المستوى

 (.رصدها يمكن غير مدخالت

 

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

  

 يونيو 30

 م2022

 )غير مراجعة(

بآالف الرياالت 

 السعودية

 ديسمبر 31

 م2021

 )مراجعة(

بآالف الرياالت 

 السعودية
    

 27,712 29,474  التكافل وثائق حاملو

 13,250 6,868  إعادة التأمين / التكافل إعادة شركات

 44,847 27,009  للشركة األم الشركة - البريطاني السعودي البنك من مطلوبة مبالغ

  63,351 85,809 

 (2,118) (3,850)   القيمة في االنخفاض مخصص
  59,501 83,691 

 

٪( من إجمالي الذمم المدينة، وال تتوقع الشركة أي مخاطر 52: 2021ديسمبر  31٪ )43تبلغ أرصدة الذمم المدينة من أحد المساهمين نسبة 
  ائتمانية ألن البنك يتمتع بتصنيف ائتماني جيد للغاية.

 

 

  (مراجعةغير )م 2022 يونيو 30 

  السعودية الرياالت بآالف

 

 المساهمين عمليات التكافل عمليات 

 

 المجموع

    

 55,404 36,674 18,730 بنكية أرصدة

 60,173 45,130 15,043  مرابحة ودائع
    

 33,773 81,804 115,577 



 )مراجعة( م2021 ديسمبر 31 

  السعودية الرياالت بآالف

 

 المساهمين عمليات التكافل عمليات 

 

 المجموع

    

 21,577 6,847 14,730 بنكية أرصدة

 50,455 50,455 -  مرابحة ودائع
    

 14,730 57,302 72,032 

 االحتفاظ باألرصدة البنكية لدى بنك ساب، أحد المساهمين في الشركة.   يتم

 أخرى واحتياطاتمتكبدة وغير مبلغ عنها  مطالبات قائمة 6
 

(مراجعة)غير  م2022 يونيو 30  

 الصافي حصة معيدي التكافل اإلجمالي  
بآالف الرياالت  السعوديةبآالف الرياالت  بآالف الرياالت السعودية  

 السعودية
  مطالبات تكافل عائلي قائمة

 7,411 (21,639) 29,050  احتياطيات المطالبات القائمة  -

احتياطيات متكبدة وغير مبلغ عنها   -
 واحتياطيات أخرى

  

41,150 
 

(28,069) 
 

13,081 

     

     مطالبات تكافل عام قائمة

 2,589 (24,297) 26,886  احتياطيات المطالبات القائمة  -

احتياطيات متكبدة وغير مبلغ عنها   -
 واحتياطيات أخرى

  

12,539 
 

(9,392) 
 

3,147 
     

 26,228 (83,397) 109,625  مجموع المطالبات القائمة
     

 

 )مراجعة( م2021 ديسمبر 31  

 صافي التكافل معيدي حصة اإلجمالي  

 الرياالت بآالف  

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

     قائمة عائلي تكافل مطالبات

 3,931 (17,823) 21,754   القائمة المطالبات احتياطيات  -

 عنها مبلغ وغير متكبدة احتياطيات  -

 أخرى واحتياطيات

  

38,902 

 

(29,043) 

 

9,859 

     

     قائمة عام تكافل مطالبات

 2,293 (36,153) 38,446   القائمة المطالبات احتياطيات  -

 عنها مبلغ وغير متكبدة احتياطيات  -

 خرىأ واحتياطيات

  

16,777 

 

(12,111) 

 

4,666 
     

 20,749 (95,130) 115,879  القائمة المطالبات مجموع
     

 

 مليون  36.8: م 2021 ديسمبر 31 في)كما  م2022 يونيو 30لاير سعودي كما في  مليون   36.4القائمة مبلغ  إجمالي المطالبات يشمل

 .األم الشركة إلى الدفع مستحقة( سعودي لاير



 احتياطي أنشطة التكافل وصافي إيرادات المساهمات غير المكتسبة واالحتياطيات األخرى  7
 

  الحركة في احتياطي أنشطة التكافل )أ(
 

 أشهر الستة 

 في المنتهية

 م2022 يونيو 30

 (مراجعة)غير 

 الرياالت بآالف

 السعودية

 المنتهية السنة

 ديسمبر  31 في

 م2021

 )مراجعة(

 الرياالت بآالف

 السعودية

   

 406,636 472,071 السنة/  الفترة بداية في كما الرصيد

 16,171 21,739 السنة/  الفترة خالل االحتياطي في التغيرات

 (18,664) (10,478) التكافل خطط حاملي تكاليف

 67,928 4,541 لالستثمارات العادلة القيمة في التغير صافي

 472,071 487,873 السنة/  الفترة نهاية في كما الرصيد
   

 .بوحدات المرتبطة التكافل برامج احتياطي التكافل أنشطة احتياطي يمثل

 

  الحركة في صافي مساهمات التكافل غير المكتسبة )ب(
 

 (مراجعة)غير  م2022 يونيو 30 في المنتهية أشهر الستة  

  

 

 اإلجمالي

 /التكافل معيدي حصة

 إعادة التأمين

 

 الصافي

 الرياالت بآالف  

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

     

 12,418 (30,482) 42,900  الفترة بداية في كما الرصيد

 29,866 (70,017) 99,883  الفترة خالل مكتتبة مساهمات

 (31,974) 71,246 (103,220)  الفترة خالل مكتسبة مساهمات

 10,310 (29,253) 39,563  الفترة نهاية في كما الرصيد
     

 

  

  م2021 ديسمبر 31 في المنتهية السنة

 )مراجعة(

  

 

 اإلجمالي

 /التكافل معيدي حصة

 إعادة التأمين

 

 الصافي

 الرياالت بآالف  

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

     

 8,756 (25,527) 34,283  السنة بداية في كما الرصيد

 38,191 (98,645) 136,836  السنة خالل مكتتبة مساهمات

 (34,529) 93,690 (128,219)  السنة خالل مكتسبة مساهمات

 12,418 (30,482) 42,900  السنة نهاية في كما الرصيد



   )تتمة( احتياطي أنشطة التكافل وصافي إيرادات المساهمات غير المكتسبة واالحتياطيات األخرى   7

 

( يتعلق بالقطاع العائلي اليوجد :م2021ديسمبر  31الشركة بتكوين احتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات  )لم تقم ، م2022 يونيو 30كما في 
الناتج عن لألفراد. يتم احتساب االحتياطي استناًدا إلى القيمة الحالية للمصاريف المستقبلية المفترضة ناقًصا القيمة الحالية للدخل المستقبلي 

 الرسوم لجميع وثائق التكافل العائلي لألفراد.
 

 احتياطي المخاطر السارية )د(
 

غ لاير سعودي( وبمبل مليون  4.79: م2021ديسمبر  31لاير سعودي ) ونيمل1.02 غبمبليتكون هذا االحتياطي من احتياطي عجز األقساط 
  مليون لاير سعودي( المتعلق بقطاعي التكافل العائلي للمجموعات والتكافل العام، على التوالي. 0.41: م2021مليون لاير سعودي )  0.21

 

الداخلية للشركة، اعتمدت اإلدارة قطاعات األعمال بشأن أنشطة الشركة. فيما يلي تحليل بإجمالي مساهمات تماشياً مع طريقة إعداد التقارير 
وصافي  دخل اكتتاب آخرو  دخل أتعاب وعموالت التكافل المكتتبة وصافي مساهمات التكافل المكتتبة وصافي مساهمات التكافل المكتسبة و

مة وثائق التكافل وتكاليف اقتناء الوثائق والتكاليف األخرى ذات الصلة وفائض االكتتاب ودخل المطالبات المتكبدة وإعادة واستحقاق قي
االستثمارات والمصاريف العمومية واإلدارية وصافي الفائض/ )العجز(، الفائض/ )الخسارة( من عمليات التكافل وصافي الربح وشراء 

وجودات غير الملموسة واالستثمارات المتاحة للبيع ومساهمات تكافل مدينة موجودات غير ملموسة وسيارات واإلطفاء واالستهالك والم
ومن إجمالي مساهمات التكافل غير المكتسبة  تشمل المتكبدة الغير مبلغ عنها القائمةمن المطالبات دة تأمين إعا /بالصافي وحصة معيدي التكافل

ة التكافل وإجمالي مساهمات التكافل غير المكتسبة ودخل العموالت وإجمالي وتكاليف اقتناء وثائق مؤجلة ومجموع الموجودات واحتياطي أنشط
 ومجموع المطلوبات وفقا لكل قطاع من قطاعات األعمال المذكورة أدناه. تشمل المتكبدة الغير مبلغ عنها القائمةالمطالبات 

 

والمطلوب من المساهمين. وبناءً على ذلك يتم تضمينها في الموجودات ال تشمل موجودات القطاع والمبالغ المدفوعة مقدماً والذمم المدينة األخرى 
 غير المخصصة.

 

تم ال تشمل مطلوبات القطاع توزيع الفائض المستحق والذمم الدائنة ومبالغ مستحقة الدفع وأخرى والمطلوب إلى المساهمين، وبناًء على ذلك ي
 تضمينها في المطلوبات غير المخصصة.



 

 عمليات

 المساهمين

ف الرياالت بآال

 السعودية

 عائليال التكافل

 لألفراد

 )حماية وادخار(

بآالف الرياالت 

 السعودية

عائلي التكافل ال

للمجموعات 

 )حماية وادخار(

بآالف الرياالت 

 السعودية

 التكافل العام

بآالف الرياالت 

 وديةالسع

 المجموع

بآالف الرياالت 

 السعودية

 أشهر المنتهية فيالثالثة لفترة 

      م2022يونيو  30  

  80,535   13,355   36,884   30,296     -  المكتتبة التكافل مساهمات إجمالي

  45,400   2,415   12,923   30,062     -  المكتتبة التكافل مساهمات صافي

  47,425   2,653   14,710   30,062     -   المكتسبة التكافل مساهمات صافي

  3,721   3,721  (107)   107     -  وعموالت أتعاب دخل

  5,142   9     -   5,133     -  آخر اكتتاب دخل

  56,288   6,383   14,603   35,302     -  اإليرادات إجمالي

 األخرى والمنافع المطالبات صافي

 المتكبدة

 -     (24,557)  (8,085)  (986)  (33,628) 

  تكافل أنشطة احتياطي في التغيرات

 -    

 

 (5,679) 
 

 -    

 

 -    

 

 (5,679) 

 مرتبطة غير لبنود احتياطي في تغيرات

 - - - - - بوحدات

  2,662   302   2,360     -     -  السارية المخاطر احتياطي في تغيرات

 (3,848)  (2,016)  (1,040)  (792)     -   التأمين وثائق اقتناء تكاليف

  للفترة االكتتاب دخل صافي

 -    

 

 4,274  
 

 7,838  
 

 3,683  
 

 15,795  

 (10,618)  (3,127)  (2,502)  (2,440)  (2,549)  وإدارية عمومية مصاريف

  558     -     -   558     -  الكمية خصومات من دخل

  973   51   151   47   724  الودائع من دخل

  604     -   27   28   549  الصكوك من دخل

  71     -     -     -   71  األرباح توزيعات

 قبل للفترة/ )الخسارة(  الدخل مجموع

 والضريبة الزكاة توزيع

 (1,205)  2,467   5,514   607   7,383  

      

 غير الملموسة موجوداتشراء 
1,318 - - - 1,318 

 174 - - - 174 إطفاء

 - - - - - استهالك

      



 

 

 عمليات

 المساهمين

 الرياالت بآالف

 السعودية

 أفراد

 عائلي

 (وادخار)حماية 

 الرياالت بآالف

 السعودية

 عائلي تكافل

 للمجموعات

 (وادخار)حماية 

 الرياالت بآالف

 السعودية

 العام التكافل

 الرياالت بآالف

 السعودية

 المجموع

 الرياالت بآالف

 السعودية

 أشهر المنتهية  الستة لفترة

 م2022 يونيو 30 في   

     

 165,524 30,292 69,591 65,641 - المكتتبة المساهمات إجمالي

 95,007 4,735 25,131 65,141 - المكتتبة المساهمات صافي

 97,114 4,422 27,551 65,141 -  المكتسبة المساهمات صافي

 5,979 5,872 - 107 - والعموالت الرسوم إيرادات

 10,680 202 - 10,478 - أخرى اكتتاب إيرادات

 113,773 10,496 27,551 75,726 - اإليرادات مجموع

 والمنافع المطالبات صافي

 المتكبدة األخرى

 

- 

 

(44,752) 

 

(16,170) 

 

312 

 

(60,610) 

 أنشطة احتياطي في التغيرات

 تكافل

 

- 

 

(21,739) 

 

- 

 

- 

 

(21,739) 

 في احتياطي لبنود  تغيرات

 - - - - - بوحدات مرتبطة غير

 المخاطر احتياطي في تغيرات

 السارية
- - 3,765 202 3,967 

 (6,903) (3,457) (1,724) (1,722) -  التكافل وثائق اقتناء تكاليف

 للفترة االكتتاب دخل صافي

 

- 

 

7,513 

 

13,422 

 

7,553 

 

28,488 

 وإدارية عمومية مصاريف

 

(7,393) 

 

(5,881) 

 

(6,082) 

 

(6,361) 

 

(25,717) 

 1,087 - - 1,087 - الكمية خصومات من دخل

 1,429 82 187 64 1,096 الودائع من إيرادات

 1,239 - 54 55 1,130 الصكوك من دخل

 211 - - - 211 أرباح توزيعات إيرادات

 الدخل /)الخسارة( مجموع

 والزكاة التوزيعللفترة قبل 

 والضريبة

 

(4,956) 

 

2,838 

 

7,581 

 

1,274 

 

6,737 

      

 1,318 - - - 1,318 غير الملموسة موجوداتشراء 

 353 - - - 353 إطفاء

 - - - - - استهالك



 

 

عمليات المساهمين 

االت بآالف الري

 السعودية

تكافل عائلي 

لألفراد )حماية 

وادخار( بآالف 

الرياالت 

 السعودية

تكافل عائلي 

للمجموعات 

)حماية وادخار( 

بآالف الرياالت 

 السعودية

التكافل العام 

بآالف الرياالت 

 السعودية

اإلجمالي 

بآالف الرياالت 

 السعودية

)غير مراجعة( 2022 يونيو 30       

      الموجودات

  115,577   11,969   6,724   15,080   81,804  النقد وما في حكمه

  125,993     -   25,053     -   100,940  ودائع قصيرة األجل

مساهمات وذمم إعادة تكافل/إعادة 

 تأمين مدينة، بالصافي

 

 -    

 

 425  

 

 35,619  

 

 23,457  

 

 59,501  

حصة معيدي التكافل من مساهمات 

 التكافل غير المكتسبة

 

 -    

 

 -    

 

 8,032  

 

 21,221  

 

 29,253  

حصة معيدي التكافل / إعادة تأمين 

من المطالبات القائمة شاملة 

 المتكبدة غير المبلغ عنها

 

 -    

 

 232  

 

 49,476  

 

 33,689  

 

 83,397  

لةتكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤج   -     -     550   2,907   3,457  

  496,392     -     -   487,873   8,519  استثمارات متاحة للبيع

استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 

 االستحقاق

 86,018   4,948   4,947   -     95,913  

 34,000 - -  - 34,000 وديعة نظامية

 13,825 - - -  - موجودات غير مصنفة

      

     مجموع الموجودات

1,057,30

8 

      

      المطلوبات

أرصدة معيدي التكافل/ إعادة تأمين 

 الدائنة

 

- 

 

1,591 

 

19,523 

 

31,225 

 

52,339 

 39,563 24,639 14,924 - - مساهمات غير مكتسبة

عمولة إعادة التأمين / إعادة التكافل 

 غير المكتسبة

 

- 

 

- 

 

- 

 

5,658 

 

5,658 

ر إجمالي المطالبات القائمة الغي

 مبلغ عنها

 

- 

 

1,250 

 

68,950 

 

39,425 

 

109,625 

 1,227 206 1,021 - - احتياطي المخاطر السارية

د غير مرتبطة بوحداتاحتياطي لبنو  - - - - - 

مخصص منافع نهاية الخدمة 

 للموظفين

 

(62) 

 

2,575 

 

1,792 

 

1,363 

 

5,668 

 487,873 - - 487,873 - احتياطي أنشطة تكافل

نفةمطلوبات غير مص  - - - - 60,005 

      

 761,958     مجموع المطلوبات



 

 عمليات

 المساهمين

بآالف الرياالت 

 السعودية

 عائليال التكافل

 لألفراد

 )حماية وادخار(

بآالف الرياالت 

 السعودية

عائلي التكافل ال

للمجموعات 

 )حماية وادخار(

بآالف الرياالت 

 السعودية

 التكافل العام

بآالف الرياالت 

 السعودية

 المجموع

بآالف الرياالت 

 السعودية

 أشهر المنتهية فيثة الثاللفترة 

      م2021ونيو ي 30  

 47,103 10,373 15,730 21,000    - المكتتبة التكافل مساهمات إجمالي

 28,152 2,213 5,124 20,815 - المكتتبة التكافل مساهمات صافي

 29,617 2,563 6,239 20,815 -  المكتسبة التكافل مساهمات صافي

 2,528 2,528 - - - وعموالت أتعاب دخل

 4,399 (114) - 4,513 - إيرادات التأمين األخرى

 36,544 4,977 6,239 25,328 - اإليرادات إجمالي

 األخرى والمنافع المطالبات صافي

 (24,710) (784) (4,638) (19,288) - المتكبدة

 (1,341) - - (1,341) - تكافل أنشطة احتياطي في التغيرات

 مرتبطة غير لبنود احتياطي في تغيرات

 1,806 - - 1,806 - بوحدات

 2,625 1,598 1,027 - - السارية المخاطر احتياطي في تغيرات

 (4,578) (1,525) (2,550) (503) -  التأمين وثائق اقتناء تكاليف

 10,346 4,266 78 6,002 - للفترة االكتتاب دخل صافي

 (9,245) (2,788) (2,678) (2,738) (1,041) وإدارية عمومية مصاريف

 405 - - 405 - الكمية خصومات من دخل

 616 16 16 8 576 الودائع من دخل

 1,057 - 27 28 1,002 الصكوك من دخل

 70 - - - 70 األرباح توزيعات

 قبل للفترة/ )الخسارة(  الدخل مجموع

 3,249 1,494 (2,557) 3,705 607 ةوالضريب الزكاة عتوزي

      

 - - - - - لموسةشراء أصول غير م

 193 - - - 193 إطفاء

 - - - - - استهالك

      



 

 عمليات

 المساهمين

الت بآالف الريا

 السعودية

 عائليال التكافل

 لألفراد

 )حماية وادخار(

بآالف الرياالت 

 السعودية

عائلي التكافل ال

للمجموعات 

 )حماية وادخار(

بآالف الرياالت 

 السعودية

 التكافل العام

بآالف الرياالت 

 السعودية

 المجموع

بآالف الرياالت 

 السعودية

 أشهر المنتهية في الستةلفترة 

      م2021يونيو  30  

 101,486 24,224 30,813 46,449    - المكتتبة التكافل مساهمات إجمالي

 60,350 4,544 9,798 46,008 - المكتتبة التكافل مساهمات صافي

 62,171 4,050 12,113 46,008 -  المكتسبة التكافل مساهمات صافي

 4,303 4,303 - - - وعموالت أتعاب دخل

 9,383 108 - 9,275 - إيرادات التأمين األخرى

 75,857 8,461 12,113 55,283 - اإليرادات إجمالي

 األخرى والمنافع المطالبات صافي

 (50,989) (2,556) (8,242) (40,191) - المتكبدة

 (6,454) - - (6,454) - لتكاف أنشطة احتياطي في التغيرات

 مرتبطة غير لبنود احتياطي في تغيرات

 4,935 - - 4,935 - بوحدات

 4,419 1,530 2,889 - - السارية المخاطر احتياطي في تغيرات

 (8,783) (2,650) (5,000) (1,133) -  التأمين وثائق اقتناء تكاليف

 18,985 4,785 1,760 12,440 - للفترة االكتتاب دخل صافي

 (17,905) (4,438) (5,641) (5,221) (2,605) وإدارية عمومية مصاريف

 760 - - 760 - الكمية خصومات من دخل

 1,257 34 35 17 1,171 الودائع من دخل

 2,090 - 55 55 1,980 وكالصك من دخل

 140 - - - 140 األرباح توزيعات

 قبل للفترة/ )الخسارة(  الدخل مجموع

 5,327 381 (3,791) 8,051 686 ريبةوالض الزكاة توزيع

      

      

 - - - - - ملموسة شراء أصول غير

 296 - - - 296 إطفاء

 8 3 3 2 1 استهالك

      



عمليات 

المساهمين 

بآالف الرياالت 

 السعودية

تكافل عائلي 

لألفراد )حماية 

وادخار( بآالف 

الرياالت 

 السعودية

تكافل عائلي 

للمجموعات 

 وادخار()حماية 

بآالف الرياالت 

 السعودية

التكافل العام 

بآالف الرياالت 

 السعودية

اإلجمالي 

بآالف 

الرياالت 

 السعودية

)مراجعة( 2021ديسمبر  31  

 الموجودات

 72,032 6,189 1,033 7,508 57,302 النقد وما في حكمه
 70,090 10,013 10,013 5,006 45,058 ودائع قصيرة األجل

 إعادة تأمين/مساهمات وذمم إعادة تكافل

 83,691 22,750 60,566 375    - مدينة، بالصافي
حصة معيدي التكافل من مساهمات التكافل 

 30,482 20,633 9,849    -    - غير المكتسبة
 حصة معيدي التكافل من المطالبات القائمة

 95,130 48,264 46,598 268    - الغير مبلغ عنها
 3,806 2,952 854    -    - تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

متاحة للبيعاستثمارات   7,145 472,071 -    -    479,216 
محتفظ بها حتى تاريخ استثمارات 

 146,859    - 4,946 4,946 136,967 االستحقاق
 34,000 - -    - 34,000 وديعة نظامية

 12,965 - - -    - موجودات غير مصنفة
      

     إجمالي الموجودات
1,028,27

1 

      

      المطلوبات

 29,900 26,604 2,097 1,199    - أرصدة معيدي التكافل الدائنة
 42,900 23,738 19,162    -    -  مساهمات غير مكتسبة

 5,308 5,308    -    -    -  عمولة معيدي التكافل غير المكتسبة
 115,879 55,223 59,780 876    - إجمالي المطالبات القائمة
 5,193 407 4,786    -    - احتياطي المخاطر السارية

    -    -    -    -    - احتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات

 6,703 1,820 2,079 2,804    - مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين
 472,071    -    - 472,071    - احتياطي أنشطة تكافل
 58,040    -    -    -    - مطلوبات غير مصنفة

      

 735,994     إجمالي الموجودات

 تقع جميع الموجودات التشغيلية واألنشطة الرئيسية للشركة في المملكة العربية السعودية

 

 

 يونيو 30أشهر المنتهية في  ثالثةاللفترة 

)غير مراجعة( 2022  

 

 

الحماية 

واالدخار 

بآالف 

الرياالت 

 السعودية

 

الممتلكات 

والحوادث 

بآالف 

ياالت الر

 السعودية

 

 

السيارات بآالف 

الرياالت 

 السعودية

 

 

اإلجمالي بآالف 

الرياالت 

يةالسعود  

     إجمالي المساهمات المكتتبة

 30,368 - 72 30,298 األفراد

 - - - - منشآت متناهية الصغر

 2,874 - 2,838 36 منشآت صغيرة

 6,094 - 5,951 143 منشآت متوسطة

 41,199 - 4,494 36,705 منشآت كبيرة

67,180 13,355 - 80,535 

* حتى تاريخه ال تقوم الشركة باكتتاب 

منتجات السيارات



 

 

 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

)غير مراجعة( 2022  

 

 

الحماية 

واالدخار 

بآالف 

الت الريا

 السعودية

 

الممتلكات 

والحوادث 

بآالف 

الرياالت 

 السعودية

 

 

السيارات بآالف 

 الرياالت

 السعودية

 

 

اإلجمالي بآالف 

الرياالت 

 السعودية

     إجمالي المساهمات المكتتبة

 65,778 - 137 65,641 األفراد

 - - - - منشآت متناهية الصغر

 4,889 - 4,816 73 منشآت صغيرة

 11,417 - 10,896 521 منشآت متوسطة

 83,440 - 14,443 68,997 منشآت كبيرة

135,232 30,292 - 165,524 

 

 

يونيو  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
)غير مراجعة( 2021  

 

 

الحماية 

واالدخار بآالف 

الرياالت 

 السعودية

 

الممتلكات والحوادث 

بآالف الرياالت 

 السعودية

 

 

السيارات بآالف 

 الرياالت السعودية

 

 

جمالي بآالف اإل

 الرياالت السعودية

إجمالي المساهمات المكتتبة

 21,073  73 21,000 األفراد

 - - - - منشآت متناهية الصغر

 946 - 934 12 منشآت صغيرة

 5,390 - 5,309 81 منشآت متوسطة

 19,694 - 4,057 15,637 منشآت كبيرة

36,730 10,373 - 47,103 

 

* حتى تاريخه ال تقوم الشركة باكتتاب 

 منتجات السيارات.

 يونيو 30ة في أشهر المنتهي الستةفترة 
)غير مراجعة 2021

 

الحماية 

واالدخار بآالف 

الرياالت 

 السعودية

 

الممتلكات    

والحوادث بآالف 

 الرياالت السعودية

 

 

السيارات بآالف 

وديةالرياالت السع  

 

 

اإلجمالي بآالف 

 الرياالت السعودية

 إجمالي المساهمات المكتتبة

 46,624 - 175 46,449 األفراد

 - - - - منشآت متناهية الصغر

 3,250 - 3,211 39 منشآت صغيرة

 10,247 - 10,030 217 منشآت متوسطة

 41,365 - 10,808 30,557 منشآت كبيرة

77,262 24,224 - 101,486 

 

* حتى تاريخه ال تقوم الشركة باكتتاب 

 منتجات السيارات.



األساسية للسهمالدخل /)الخسارة( 

عائدة إلى المساهمين العاديين بعد الزكاة وضريبة الشركة على /)الخسارة( للسهم بتقسيم صافي الربح/)الخسارة( للفترة ال الدخلتحتسب 

 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة على النحو التالي:

صافي )الخسارة( /الدخل العائدة للمساهمين بعد الزكاة والضريبة للفترة )بآالف 

 1,839 1,948 الرياالت السعودية(
   

ية(المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية )بآالف الرياالت السعود  34,000 34,000 

   

 0.05 0.06 )خسارة( /دخل السهم )لاير سعودي(

معامالت مع أطراف ذات عالقة 

وشركات تعتبر المساهمين  اإلدارة،وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي  الرئيسين،تمثل األطراف الهامة ذات العالقة المساهمين  

يتم  هاما.ف اثرا  ومنشآت أخرى مسيطر عليها مباشرة أو بصورة مشتركة أو تمارس عليها هذه األطرا فيها،بالشركة المالكين الرئيسين 

.ياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل مجلس إدارة الشركةاعتماد س



معامالت مع أطراف ذات عالقة )تتمة(

 

 أ( معامالت مع أطراف ذات عالقة
  فيما يلي ملخص للمعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة

لبنك السعودي البريطانيا  

 )مساهم في الشركة(
 29,402 54,292 مساهمات

 (36,699) (32,309) المطالبات المدفوعة

   مصاريف أخرى

 (1,691) (2,065) تكاليف صيانة تكنولوجيا المعلومات ومصاريف متعلقة بها

 - - دخل من استثمارات في ودائع مرابحة

منشآت أخرى مسيطر عليها بصورة مباشرة أو مشتركة أو يمارس عليها نفوذ 

   جوهري من قبل أطراف ذات عالقة

 (2,643) (3,331) تكاليف اقتناء وثائق مدفوعة

   

أي بي اس اي –العربية السعودية المحدودة  اتش اس بي سي    

 - - مساهمات

 760 1,087 خصم على استثمارات مرتبطة بوحدات
   

   مجموعة العليان

 606 4,832 مساهمات
 المطالبات المدفوعة

 

(15,621) (275) 

   

   أمالك العالمية للتمويل العقاري

 - 88 مساهمات

 - - المطالبات المدفوعة

 

سيقوم  االتفاقية،وبموجب هذه والشركة. على تكاليف خدمات مختلفة بموجب اتفاقية إدارة مبرمة بين البنك  تشتمل المصاريف األخرى "
خدمات تشغيلية للشركة بما في ذلك استخدام الموجودات الثابتة والبنية التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات مقابل مبلغ متفق  البنك بتقديم
الطرفين عليه من قبل

 تعويضات كبار موظفي اإلدارة  ب()

ويض كبار فيما يلي ملخص بتع اإلدارة.يقصد بكبار موظفي اإلدارة كافة أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين وغير التنفيذيين وكبار موظفي 

اإلدارة للفترة:موظفي 

 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
غير السعودية )بآالف الرياالت  2022

 مراجعة(

 يونيو 30أشهر المنتهية في  ةلستلفترة ا
غير السعودية )بآالف الرياالت  2021

 مراجعة(

 عمليات المساهمين عمليات التكافل عمليات المساهمين عمليات التكافل

رواتب ومنافع أخرى بما في ذلك منافع 

 - 2,504 - 2,467 نهاية الخدمة

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ومنافع 

 678 - 764 - أخرى
     

     

 7 5 8 5 عدد من كبار موظفي اإلدارة



الربوطوضع   

 مسائل الضرائب والزكاة المباشرة:

الشهادات الضريبية النهائية  والدخل “( الهيئة)“درت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ، أص2015 مارس 31لمنتهي في خالل الربع ا

 2010إلى 2008للسنوات من 

 

. وقدمت الشركة 2014إلى  2011ديسمبر  31أصدرت الهيئة الربط الضريبي / الزكوي للسنوات المنتهية في  ،2018نوفمبر  27في 

قدمت  “(. األمانة)“رفضت الهيئة االعتراض وقدمت الشركة استئنافا أمام األمانة العامة للجان الضريبية  الهيئة.اعتراضا على ربط 

قدمت  األخرى.وتم رفض االدعاءات  مؤجلة.الهيئة وجهات نظرها إلى األمانة حيث قبلت مطالبة الشركة بشأن تكلفة اقتناء وثائق تكافل 

عتقد اإلدارة أن موقف ت بعد.األمانة جلسة استماع ولم تحدد  األمانة،قا أمام ال يزال االستئناف معل الرفض.الشركة ادعاء مقابال  على هذا 

الشركة قويا في االستئناف المقدم ألنه يتعلق بشكل اساسي بمسائل تم البت فيها بالفعل لصالح الشركة في استئنافات سابقة تتعلق بربوط 

 (.2010-2007)سابقة 

 الهيئة.. وقدمت الشركة اعتراضا على ربط 2018ديسمبر  31أصدرت الهيئة ربطا  ضريبيا  / زكويا  للسنة المنتهية في  ،2019في سنة 

وجهة نظر الشركة فيما يتعلق  المعدل،بموجب الربط  الهيئة،. وقبلت 2020درست الهيئة االدعاء وأصدرت ربطا  معدال  في أبريل 

قامت  سعودي،مليون لاير  0.9زكاة حوالي حيث بلغ صافي تأثير ال األخرى،أما فيما يتعلق بأمور الزكاة  االستقطاع.بأمور ضريبة 

قدمت الهيئة  المذكور.تعتقد اإلدارة اعتقادا راسخا أن موقف الشركة قويا فيما يتعلق باالستئناف  األمانة.الشركة برفع استئناف أمام 

إضافة إجمالي المطالبات المستحقة. قدمت الشركة مطالبتها المضادة  وجهات نظرها إلى األمانة حيث رفضت مطالبة الشركة بشأن تعديل

أجرت لجنة استئناف المخالفات والنزاعات الضريبية جلسات االستماع لمناقشة القضية.  2021على نفسه. خالل الربع الرابع من عام 

 م لجنة استئناف المخالفات والنزاعات الضريبية.وأصدرت قرارها برفض الدعوى المقدمة من الشركة. قامت الشركة باستئناف الحكم أما

 

. وبالنظر إلى األهمية النسبية 2017إلى  2015ديسمبر  31أصدرت الهيئة الربوط النهائية للسنوات المنتهية في  ،2020في سنة 

وقدمت اعتراضا على ربط سنة " قيد االعتراض "  2016و 2015قامت الشركة بتسوية مطلوبات الزكاة اإلضافية لسنتي  للربوط،

اصدرت الهيئة ربطا  ،2021 أبريللاير سعودي خالل شهر  293 . 1,871بمبلغ  2017. كان التزام الزكاة اإلضافي لسنة 2017

 سعودي.لاير  258,943إذ قبلت فيه جزئيا االستئناف المقدم من الشركة لتخفيض التزام الزكاة اإلضافي إلى  ،2017معدال لسنة 

ربوي السنوات  ". تم االنتهاء من االحتجاج" تحت  2017اختارت الشركة تسوية التزام الزكاة اإلضافي على حساب الربط المعدل لعام 

 .2017المالية إلى السنة  2015المالية 

. وقدمت الشركة 2020و 2019ديسمبر  31لربوط الضريبية / الزكوية للسنوات المنتهية في أصدرت الهيئة ا ،2021ل عام خال

ا على ربط  االعتراض المقدم من الشركة. اختارت الشركة تسوية مطالبات الزكاة اإلضافية البالغة  الهيئةرفضت  الهيئة.اعتراض 

حت االحتجاج". تم االنتهاء من "ت 2020و 2019ربوط للسنتين لاير سعودي على حساب ال 226،223ولاير سعودي  173،019

 .2020و 2019ربوط السنتين الماليتين 

 مسائل الضرائب غير المباشرة:

اصدرت الهيئة ربطا بناء على المراجعة الضريبية التي تم إجراؤها فيما  ،2020 يونيو 30خالل الربع المنتهي في  ذلك،عالوة على 

% على رسوم حامل  5تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة  المذكور،بموجب الربط  الهيئة،إذ قررت  المضافة.يتعلق بضريبة القيمة 

 2018يناير  1لحياة المقدمة من شركة ساب للتكافل في قطاع التكافل العائلي لألفراد اعتبارا من خطة التكافل في وثائق التأمين على ا

مليون لاير سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية  1.68إلى جانب غرامات التأخر في السداد بمجموع مبلغ  2019نوفمبر  30حتی 

مليون لاير 0,97القيمة المضافة األساسي البالغ استخدمت الشركة برنامج مبادرة هيئة الزكاة ودفعت مبلغ ضريبة  ،2020يونيو  30في 

 سعودي.مليون لاير  0,71تنازل الهيئة عن غرامات السداد المتأخر والبالغة  الدفع،عند  االحتجاج.سعودي تحت 

 

 الصادرة.لالعتراض على فواتير سداد  الهيئة،قدمت شركة ساب للتكافل خطاب اعتراض عبر بوابة  ،2020يونيو  18في  ذلك،ردا  على 

تم استالم رد   الهيئة.سددت شركة ساب للتكافل الدفعة قيد االعتراض لتسوية جميع الفواتير الصادرة من قبل  الخطاب،بالتوازي مع هذا 

قدمت الشركة استئنافا  ،2020أغسطس  10في  االعتراض.برفض الهيئة لالعتراض الوارد في على خطاب  2020 يوليو 13بتاريخ 

مع لجنة تسوية المنازعات والمخالفات الضريبية  2021مايو  24تم تحديد موعد لجلسة استماع في  الضريبية.إلى األمانة العامة للجان 

ويجب  الهيئة،لم يعرف بعد سبب اتخاذ القرار لصالح  التقييم.لتابعة لألمانة العامة للجان الضريبة حيث فقدت الشركة استئنافها إللغاء ا

لجنة استئناف المخالفات الضريبية  )أيشركة المستوى الثاني من ستستأنف ال القرار،استالم  بعد قريبا.الجتماع والقرار مشاركة محضر ا

وعلى هذا األساس  البديلة.في غضون الجدول الزمني وقد تنظر أيضا في استكشاف خيار الدخول في مناقشة حل النزاعات  والنزاعات(

 0,93اإلضافية المدفوعة ) طلبات استئناف أخرى ستتمكن الشركة من خاللها استرداد الضرائب دال توج م، 2019باستثناء تقيم يناير 

ا من يونيو . سعودي(مليون لاير  . 2022بدأت الشركة في خصم ضريبة القيمة المضافة على الرسوم لجميع المعامالت الجارية اعتبار 

خية التي لم يتم بموجبها خصم مبالغ ضريبة القيمة المضافة ، سيتم خصم ضريبة القيمة المضافة على الرسوم فيما يتعلق بالرسوم التاري

 المعنية أو استحقاقها.الوثائق  عند التنازل عن



 وط )تتمة(وضع الرب

 تتمة(:مسائل الضرائب غير المباشرة)

طلبات استئناف أخرى ستتمكن الشركة من خاللها استرداد  دال توج م، 2019قيم يناير وعلى هذا األساس باستثناء ت البديلة.النزاعات 

أو متابعة العمالء لاللتزام  المبلغ،. قد ترغب الشركة اآلن إما في شطب سعودي(مليون لاير  0,93الضرائب اإلضافية المدفوعة )

 الضريبي بدال  من ذلك.

الف لاير سعودي ، فإن ساب تكافل لديها خيار االستئناف إلى المستوى األول من األمانة  37، الذي بلغ  م 2019فيما تعلق بتقييم يناير 

ف العامة للجان الزكوية والضريبية ، وكانت هناك مشكالت في بوابة األمانة العامة للجان الزكوية والضريبية وبالتالي لم يتنقل االستئنا

نوفمبر  8، ولذلك فأمام ساب تكافل من  والضريبيةامة للجان الزكوية والجمارك إلى مستوى األمانة الع والضريبةبعد رفض هيئة الزكاة 

موعدا  لجلسة  والضريبةم. تنتظر شركة ساب تكافل ان تحدد األمانة العامة للجان الزكوية  2019م للطعن على تقييم يناير  2021

 االستماع.

لاير سعودي لكل سهم فيما يلي  10مليون سهم عادي بمبلغ  34يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من 

 :2021 يونيو 30و 2022 يونيو 30في  هيكل أسهم الملكية للشركة كما

بآالف الرياالت  نسبة الملكية المساهمون

 السعودية

 

 221,000 %65.00 البنك السعودي البريطاني

 119,000 %35.00 أخرى

تدخل الشركة في عقود تكافل وتخضع إلجراءات قانونية في سياق األعمال العادية. في حين أنه ليس من العملي التنبؤ أو تحديد النتائج 

القانونية المعلقة والمهددة ، ال تعتقد اإلدارة أن أي إجراءات من هذا القبيل )بما في ذلك التقاضي( قيد التنفيذ  النهائية لجميع اإلجراءات

 .في تاريخ التقرير سيكون لها تأثير مادي على نتائجها المالية الموقف ، ومع ذلك ، قامت اإلدارة بتكوين مخصصات لتغطية أي احتماالت

 .: ال شيء(2021ديسمبر  31) 2022 يونيو 30لم يكن هناك التزام حتى 
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(26,683) (12,534) - (12,534) 
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 (15,802)  -     

(15,802

) (37,212) (21) (37,233) 

 407   (207)  200  

775 (392) 383 

 1,422   1,964   3,386  (573) (322) (895) 

 22,439   -     22,439  (4,489) - (4,489) 

 (3,337)  -     (3,337) (4,043) - (4,043) 

 350   -     350  

19 - 19 

 (6,254)  -     (6,254) 

39,351 - 39,351 

 (3,966)  -     (3,966) (4,419) - (4,419) 

 -     -     -    (4,934) - (4,934) 

 15,802   -     15,802  37,212 - 37,212 

 39,574   (38,812)  762  (15,653) 58,347 42,694 

 

 (1,782) 

 

 -    

 

 (1,782) (447) - (447) 

 -     (6,302)  (6,302) - (5,393) (5,393) 

      

 

 37,792  

 

 (45,114) 

 

 (7,322) (16,100) 52,954 36,854 



- 50,000 50,000 - - - 

 -    - - - (20,076) (20,076) 

 -     2,185   2,185  - 2,016 2,016 

 -     (1,318)  (1,318) - - - 

      

  

-    

 

 50,867  

 

 50,867  - (18,060( (18,060) 

      

      

(18,749) 18,749 - 14,367 (14,367) - 

      

19,043 24,502 43,545 (1,733) 20,527 18,794 

 

 14,730  

 

 57,302  

 

 72,032  11,972 56,243 68,215 

      

 

 33,773  

 

 81,804  

 

 115,577  10,239 76,770 87,009 

      

      

      

4,541 - 4,541 40,033 - 40,033 

- 1,374 1,374 - 20 20 



496,391 8,518 487,873 - 496,391 

     

     

95,913 - - 95,913 95,913 

125,993 - - 125,993 125,993 

34,000 - - 34,000 34,000 

115,577 - - 115,577 115,577 

371,483 - - 371,483 371,483 

     

     

- - 487,873 - 487,873 

- - 487,873 - 487,873 

479,216 7,145 472,071 - 479,216 

     

     

146,859 - - 147,171 147,171 

70,090 - - 70,090 70,090 

34,000 - - 34,000 34,000 

72,032 - - 72,032 72,032 

322,981 - - 323,293 323,293 

     

     

- - 472,071 - 472,071 

- - 472,071 - 472,071 


