
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سعودية(شركة تكافل ساب )شركة مساهمة 

 القوائم المالية

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













 شركة سام  كافم )شركة مساهمة سعودية(

  ائمة المركا المالم

 م2021ديسمبر  31فم  كما

 7الصفحة 
 

 

 

 

 

 

 

 إيضاحات

2021ديسمبر 31  

ف الرياالت الآب 

 السعودية

2020ديسمبر 31  

ف الرياالت البآ 

 السعودية

 2020يناير  1

ف الرياالت البآ

 السعودية

 

 
 

ل معدل) 

(28إيضاح   
 

إيضاح ل معدل)

28)  

     الموجودات

 146,986 68,215 72,032 7 النقد يمافم حكمه

 66,277 120,345 70,090 8 يدائع  صير  اعجم

 26,406 45,260 83,691 5 مساهمات يذمم إ اد   كافم/ إ اد   أمين مدينة, بالصافم

)م(10 حصة معيدي الشكافم من مساهمات الشكافم غير المكشسبة  30,482 25,527 10,946 

حصة معيدي الشأمين/ معيدي الشكافم من المطالبات 

)م(12 القائمة بما فم ذلك المطالبات المشكبد  يغير المبلغ  نها  95,130 73,994 47,644 

 1,985 3,947 3,806   كاليف ا شناء يثائق  أمين مؤجلة

 383,869 413,621 479,216 4 اسشثمارات مشاحة للبيع

 146,372 146,339 146,859 4  اريخ االسشحقاقاسشثمارات محشفظ بها حشى 

 1,062 3,762 6,942 6 مصاريف مدفو ة مقدما يموجودات أخرد

 75 8    -  موجودات ثابشة

 2,216 2,029 1,294  موجودات غير ملموسة

 34,000 34,000 34,000 9 يديعة نظامية

 4,355 4,612 4,729 9 إيرادات مسشحقة من يديعة نظامية

     

 872,193 941,659 1,028,271  إجمالي الموجودات

 

 

 

 

 

 

 

دارةالالرئيس التنفيذي                              رئيس مجلس ا                                  المكلف الرئيس المالي  

 

 

 محمد الةايع سام الخيالح ميسلفان لوغانثان

 

 

 

 .يشجاأ من هذه القوائم المالية جاء ال 29إلى  1يضاحات من ر م  عشبر ات

 

 

 

 

 



 شركة سام  كافم )شركة مساهمة سعودية(

  ائمة المركا المالم ) شمة(

 م2021ديسمبر  31فم  كما

 8الصفحة 
 

 

 

 

الرئيس التنفيذي                              رئيس مجلس االدارة                                 المكلفالرئيس المالي   

 

 

 محمد الةايع حسام الخيال ميسلفان لوغانثان

 

 .يشجاأ من هذه القوائم الماليةجاء ال  29إلى  1 عشبر اتيضاحات من ر م 

 

 

 إيضاحات 

ديسمبر  31

2021 

بآالف الرياالت 

 السعودية

ديسمبر  31

2020  

الرياالت  بآالف

 السعودية

يناير 1  

 2020  

الرياالت  بآالف

 السعودية

 المطلوبات وحقوق الملكية
 

ل معدل)  

( 28إيضاح   

 لمعدل) 

( 28إيضاح   

     المطلوبات

     

     

 35,542 41,695 40,365 13 مسشحقات يمطلوبات أخرد

 5,778 4,991 5,992 16 مخصص الاكا  يضريبة الدخم

 15,864 25,014 29,900  أر د  معيدي الشكافم الدائنة

)م(01 مساهمات غير مكشسبة  42,900 34,283 15,703 

 1,910 4,722 5,308   مولة معيدي الشكافم غير المكشسبة

)م(12 إجمالم المطالبات القائمة  115,879 93,011 62,290 

)هـ(10 احشياًم المخاًر السارية  5,193 8,836 5,889 

بوحداتاحشياًم لبنود غير مر بطة  )د(10   -    7,607 6,470 

 5,875 6,316 6,703 11 مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين

 6,593 6,593 6,954 17  وزيع الفائض الدائن

)أ(10 احشياًم أنةطة  كافم  472,071 406,636 376,834 

رادات مسشحقة من يديعة نظاميةيإ  9 4,729 4,612 4,355 

     

 543,103 644,316 735,994  مجموع المطلوبات

     

 - - -  فائض  مليات الشكافم

     

 مجموع المطلوبات وفائض عمليات التكافل
 

735,994 

 

644,316 543,103 

     

     حقوق الملكية

     

 340,000 340,000 340,000 14 رأس المال

 14,788 14,788 14,788  احشياًم نظامم

 (25,524) (56,826) (62,745)  خسائر مشراكمة

نهاية الخدمة للموظفينإ اد   ياس الشاامات منافع    (524) (1,218) (823) 

 649 599 758  احشياًم القيمة العادلة للموجودات المالية المشاحة للبيع

     

 329,090 297,343 292,277  صافي حقوق الملكية

     

وحقوق المساهمين مج المطلوبات وفائض عمليات التكافل   1,028,271 941,659 872,193 

     



 شركة سام  كافم )شركة مساهمة سعودية(

  ائمة الدخم

 م2021ديسمبر  31فم  للسنة المنشهية

 9الصفحة 
 

 إيضاحات 

1202ديسمبر  31  

الرياالت  آالفب 

ةالسعودي  

 2020ديسمبر  31

الرياالت  بآالف

ةالسعودي  

    

    إيرادات

المكتتبة مساهمات التكافل إجمالي     

 152,601 175,789 18  كافم  ائلم

 49,080 52,157 18  كافم  ام

   ─────   ─────  

  227,946 201,681 

المسند الشكافم  إ اد الشأمين/  إ اد مساهامات      

 (14,122) (30,557) 18 مساهمات إ اد  الشكافم المحلية المسند 

اعجنبية المسند الشكافم  إ اد الشأمين/  إ اد  مساهمات  18 (69,051) (77,364) 

 16,796 18,664 18 تكاليف حاملي خطط التكافل

   ─────   ─────  

 126,991 147,002  صافي مساهمات التكافل المكتتبة

 (18,580) (8,617) 18  الشغيرات فم مساهمات الشكافم غير المكشسبة
الشكافم من مساهمات غير مكشسبة الشأمين/ معيدي المساهمات من حصة معيدي  18 4,955 14,582 

   ─────   ─────  

 122,993 143,340  صافي مساهمات التكافل المكتسبة

رادات الرسوم يالعموالتيإ   8,879 5,352 

رادات االكششام اعخرديإ   111 2,190 

   ─────   ─────  

 130,535 152,330  مجموع اإليرادات

   ─────   ─────  

    تكاليف ومصاريف االكتتاب

)أ(12 إجمالم المطالبلت المدفو ة  (90,121) (47,053) 

من مطالبات مدفو ةالشكافم  الشأمين/ معيدي معيديحصة  )أ(12   69,586 38,010 

 (67,140) (74,939) 19  اد  ياسشحقاق الوثائقإ

   ─────   ─────  

 (76,183) (95,474)  صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة

 (3,924) 3,647  الشغيرات فم المطالبات القائمة, بالصافم

 (450) (5,379)   غيرات فم مطالبات مشكبد  يغير مبلغ  نها , بالصافم
   ─────   ─────  

 (80,557) (97,206)  صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة

    

)أ(10 الشغيرات فم احشياًم أنةطة الشكافم  (16,171) (16,378) 

 (1,137) 7,607   غيرات فم احشياًم لبنود غير مر بطة بوحدات

 (2,947) 3,643   غيرات فم احشياًم المخاًر السارية
 (14,863) (16,318)   كاليف ا شناء يثائق الشكافم

   ─────   ─────  

 (115,882) (118,445)  مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب

   ─────   ─────  

 14,653 33,885  صافي دخل االكتتاب

   ─────   ─────  

    مصاريف تشغيلية أخرى

 (49,735) (40,962) 20 مصاريف  مومية يإدارية

 1,425 1,865  دخم من خصومات الكمية

رادات من الودائعيإ   2,238 2,911 

 3,983 4,077  دخم من الصكود

رادات  وزيعات اعرباحيإ   211 225 

   ─────   ─────  

 (41,191) (32,571)  مجموع مصاريف تشغيلية أخرى, بالصافي

   ─────   ─────  

 (26,538) 1,314  صافي الدخل )الخسارة( للسنة قبل التوزيع والزكاة والضريبة

للسنة العائد  لعمليات الشكافم افم الخسار     (361)                - 

   ─────   ─────  

 (26,538) 953  صافي الدخل )الخسارة( للسنة العائدة إلى المساهمين بعد الزكاة والضريبة

)أ(16 الزكاة والضريبة للسنة  (6,872) (4,764) 

   ─────   ─────  

بعد الزكاة والضريبة صافي الخسارة العائدة إلى المساهمين   (5,919) (31,302) 

  ═════ ═════ 
 (0.92) (0.17) 21 خسار  السهم )لاير سعودي للسهم الواحد( )اعساسية(

  ═════ ═════ 

اإلدارةالرئيس التنفيذي                                             رئيس مجلس                                        المكلف الرئيس المالي  

 

 

 

 محمد الشايع                    حسام الخيال           ميسلفان لوغانثان

 .الماليةجاء ال يشجاأ من هذه القوائم  29إلى  1 عشبر اتيضاحات من ر م 



 شركة سام  كافم )شركة مساهمة سعودية(

  ائمة الدخم الةامم

 م2021ديسمبر  31فم  للسنة المنشهية

 10الصفحة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرئيس التنفيذي                              رئيس مجلس االدارة                                المكلفالرئيس المالي    

 

 

 محمد الةايع حسام الخيال ميسلفان لوغانثان

 

 

 .جاء ال يشجاأ من هذه القوائم المالية 29إلى  1 عشبر اتيضاحات من ر م 

 

 إيضاحات 

  2021ديسمبر  31

الرياالت بآالف  

ةالسعودي  

  2020ديسمبر  31

الرياالت بآالف  

ةالسعودي  

   
    

العائدة إلى المساهمين بعد الزكاة والضريبةصافي الخسارة    (5,919) (31,302) 

    

    الدخل الشامل اآلخر )الخسارة(

    

الحقةلبنود سيعاد تصنيفها لقائمة الدخل في الفترات ا     

    

غير محققة – غيرات فم القيمة العادلة لالسشثمارات المشاحة للبيع  )ج(4   67,928 30,220 

    
غير محققة – غيرات فم القيمة العادلة الحشياًم أنةطة الشكافم  )أ(10   (67,928) (30,220) 

    

 (50) 159  احشياًم القيمة العادلة للموجودات المالية المشاحة للبيع

    

    بنود لن يعاد تصنيفها لقائمة الدخل في الفترات االحقة

    
3-11 إ اد   ياس الشاامات منافع الشقا د  694 (395) 

    

  ───── ───── 
 (31,747) (5,066)  مجموع الخسارة الشاملة للسنة

  ═════ ═════ 

    

    

    

    
  



 شركة سام  كافم )شركة مساهمة سعودية(

 شغييرات فم حقوق المساهمين ائمة ال

 م2021ديسمبر  31فم  للسنة المنشهية

 11الصفحة 
 

 

 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

       

(1,218) 14,788  340,000 2021يناير  1الر يد كما فم   599  (56,826)  297,343 

       

       مجموع الخسار  الةاملة للسنة

       

 افم الخسار  العائد  إلى 

 المساهمين بعد الاكا  يالضريبة
- - - - (5,919)  (5,919)  

       

 694 - - 694 - - الشاامات منافع الشقا د إ اد   ياس

       

احشياًم القيمة العادلة للموجودات 
 المالية المشاحة للبيع

- - - 
159 

- 159 

       

159  694 - - مجموع الخسار  الةاملة للسنة  (5,919)  (5,066) 

       

المحول إلى االحشياًم النظامم 

 (15)إيضاح 
- - - - - - 

       

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

(524) 14,788 340,000 1202ديسمبر  31فم  الر يد كما  758 (62,745)  292,277 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرئيس التنفيذي                              رئيس مجلس االدارة                                  المكلف الرئيس المالي  

 

 

 محمد الةايع حسام الخيال ميسلفان لوغانثان

 

 

 

 .جاء ال يشجاأ من هذه القوائم المالية 29إلى  1 عشبر اتيضاحات من ر م 



 شركة سام  كافم )شركة مساهمة سعودية(

 الشغييرات فم حقوق المساهمين ) شمة( ائمة 

 م2021ديسمبر  31فم  للسنة المنشهية

 12الصفحة 
 

 احشياًم نظامم رأس المال  

إ اد   ياس 
الشاامات منافع 

 الشقا د

احشياًم القيمة العادلة 
للموجودات المالية 

 المجموع خسائر مشراكمة المشاحة للبيع

الرياالت  بآالف  
 السعودية

الرياالت  بآالف
 السعودية

الرياالت  بآالف
 السعودية

الرياالت  بآالف
 السعودية

الرياالت  بآالف
 السعودية

الرياالت  بآالف
 السعودية

        

 بم  2020يناير  1الر يد كما فم 

 الشعديم

 

340,000 14,788 (823) 649 (33,264) 321,350 

 7,740 7,740 - - - -  إ اد  بيان السنة السابقة أثر

كما  م  –يناير  1الر يد كما فم 
 (28 عديلة )إيضاح 

 
340,000 14,788 (823) 649 (25,524) 329,090 

        

 إجمالم الخسار  الةاملة للسنة
 

      

        
 افم الخسار  العائد  للمساهمين 

 بعد الاكا  يضريبة الدخم

 

- - - - (31,302) (31,302) 

        

إ اد   ياس ماايا نهاية الخدمة 
 للموظفين

 
- - (395) - - (395) 

        

احشياًم القيمة العادلة السشثمارات 

 مشاحة للبيع

 

- - - (50) - (50) 

        

 اجمالم الخسار  الةاملة للسنة
 

- - (395) (50) (31,302) (31,747) 

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

 297,343 (56,826) 599 (1,218) 14,788 340,000  2020ديسمبر  31الر يد فم 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

الرئيس التنفيذي                              رئيس مجلس االدارة                                المكلفالرئيس المالي   

 

 

 محمد الشايع حسام الخيال ميسلفان لوغانثان

 

 

 

 .جاء ال يشجاأ من هذه القوائم المالية 29إلى  1 عشبر اتيضاحات من ر م 

 

 

 

 



 مساهمة سعودية( شركة سام  كافم )شركة

  ائمة الشدفقات النقدية

 م2021ديسمبر  31فم  للسنة المنشهية

 13الصفحة 
 

 

 

 إيضاحات

2021ديسمبر 31  
بآالف الرياالت  

 السعودية

2020ديسمبر 31   
بآالف الرياالت  

 السعودية

          

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 (26,538)  1,314   افم الخسار   بم الشوزيع يالاكا  يالضريبة

     

      عديم لبنود غير نقدية

 763  754  إًفاء

 67  8  اسشهالد
 (4,017)  (4,113)  دخم من الصكود

 40  40  إًفاء العالي  من الصكود

 (5)  (5)  إًفاء الخصم من  كود

المساهمات يذمم إ اد  الشكافم المدينة كس االنخفاض فم  يمة   5 732  865 

 1,457  1,816 11 مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين

  ─────  ───── 

  546  (27,368) 

     التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 (18,854)  (38,431)  مساهمات يذمم إ اد   كافم مدينة, بالصافم

اعجميدائع  صير     50,255  (54,068) 

 (14,581)  (4,955)  حصة معيدي الشكافم من مساهمات الشكافم غير المكشسبة

من المطالبات القائمةالشكافم  الشأمين/ معيدي معيديحصة    (21,136)  (26,350) 

 (1,962)  141   كاليف ا شناء يثائق  أمين مؤجلة

 (29,752)  (65,595)  موجودات مالية مشاحة للبيع

 (2,700)  (3,180)  مصاريف مدفو ة مقدما يموجودات أخرد

 6,153  (1,330)  مسشحقات يمطلوبات أخرد

 9,150  4,886   أر د  معيدي الشكافم الدائنة

 18,580  8,617  مساهمات غير مكشسبة

غير المكشسبةالشكافم  إ اد  الشأمين/ إ اد  مولة    586  2,812 

المطالبات القائمةإجمالم    22,868  30,721 

المخاًر السارية احشياًم   (3,643)  2,947 

 1,137  (7,607)  احشياًم لبنود غير مر بطة بوحدات

 29,802  65,435  احشياًم أنةطة  كافم

    ─────  ───── 

  7,457  (74,333) 

 (1,411)  (736) 11 منافع نهاية الخدمة المدفو ة للموظفين

)ج(16 زكا  يضريبة دخم مدفو ة  (5,871)  (5,551) 

  ─────  ───── 

 (81,295)  850  صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

  ─────  ───── 

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

سشحقاقاسشحقاق موجودات مالية محشفظ بها حشى  اريخ اال   20,000  - 

موجودات مالية محشفظ بها حشى  اريخ االسشحقاقشراء    (20,076)  - 

 3,100  3,024  دخم مسشلم من الصكود

 (576)  19  شراء موجودات غير ملموسة

  ─────  ───── 

األنشطة االستثمارية (المستخدم في)/تج منصافي النقد النا   2,967  2,524 

  ─────  ───── 

في حكمهصافي التغير في النقد وما   3,817  (78,771) 

     

في بداية السنة وما في حكمهنقد ال  7 68,215  146,986 

  ─────  ───── 

في نهاية السنة وما في حكمهنقد ال  7 72,032  68,215 

  ═════  ═════ 

     معلومات تكميلية غير نقدية:

)ج(4  افم الشغير فم القيمة العادلة لالسشثمارات المشاحة للبيع  67,928  30,220 

 افم الشغير فم القيمة العادلة لالسشثمارات المشاحة للبيع فم أسهم حقوق 

 الملكية المحلية

 

)د(4  

 

159 

  

(50) 

  ═════  ═════ 

 

الرئيس التنفيذي                              رئيس مجلس االدارة                                 المكلفالرئيس المالي   

 

 

 محمد الشايع    حسام الخيال      ميسلفان لوغانثان

 .جاء ال يشجاأ من هذه القوائم المالية 29إلى  1 عشبر اتيضاحات من ر م                     



 شركة سان  كاف  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية

 م2021ديسمبر  31ف   للسنة المن هية

 14الصفحة 
 

 المنشأة واألنشطة الرئيسية 1

 

شركة سان لل كاف  )شالةركةش(ل شركة مساهمة سعودية مسجلة ف  المملكة العربية السعودية بموجب السج  ال جاري رام 

ة (. إن الةركة مدرجة ف  السوق المالي2007يونيو  6هـ )الموافق 1428جمادم ا يلى  20ب اريخ  1010234032

 ل المملكة العربية السعودية.11413ل الرياض 9086السعودية ش دايلش. يعنوان الةركة المسج  هو: ص ن 

 

إن الغرض من إنةاء الةركة هو م ايلة عمليات ال كاف  يكافة ا نةطة ذات العالاة. ي مث  النةاط الرئيس  للةركة ف   قديم 

مجموعات(ل يمن جات  -أفراد( يالعائل  للمجموعات )حماية يادخار  -خار كافة من جات ال كاف  العائل  لألفراد )حماية ياد

 ال كاف  العامل ي عم  ف  المملكة العربية السعودية فقط.

 

 2021يوليو  14ياعت الةركة مذكر   فاهم غير مل مة )شمذكر  ال فاهمش( مع شركة يالء لل أمين ال عاين  )شيالءش( ف  

 اندماجالمح م  بين الةرك ين. عالي  على ذلك ل ياعت الةركة ا فااية  االندماجـ( ل قييم ه 1442ذي الحجة  04)الموافق 

م( )شا فااية االر باطش( ال    عكس ا فاق الةرك ين  2022فبراير  24هـ )الموافق  1443رجب  23مل مة مع شركة يالء ف  

سهم مقاب  ك  سهم ُمصدر ف  شركة سان  كاف  . أ0.6ل من خالل افقة  بادل ا سهم ل حيث  صدر يالء االندماجعلى 

)شنسبة الصرفش( لصالح المساهمين المؤهلين ف  شركة سان  كاف  )أي المساهمين الذين يم لكون ا سهم الصادر  ف  شركة 

يمطلوبات شركة سان  كاف  يبدين دفع أي مقاب  نقدي إضاف  من  موجوداتسان  كاف  ف   اريخ السريان يمقاب   حوي  

٪ من رأس مال يالء بعد ال حوي ل 24.01ب  المة ري. سيح فظ المساهمون ف  شركة سان  كاف  با سهم ال    مث  حوال  ا

 الذين او وا مع اي ضد أي ام نعوا عن ال صويتشركة سان  كاف   مع مالحظة أنه سي م إادار ا سهم الجديد  لمساهم 

 .االندماجف   دايل بعد عملية  اف  المدرجةأسهم سان  ك سي م إلغاء االندماجل يعلى افقة 

 

من اب  جميع الجهات الحكومية ذات الصلة يمن اب   االندماج)بةرط أن   م الموافقة على افقة االندماجيفق ا ال فااية 

ا من  اريخ يوم   30الجمعيات العامة غير العادية لةركة سان  كاف  يشركة يالء ل يبعد ان هاء ف ر  اع راض الدائنين البالغة 

ف   االندماجالنةر. من ارار الجمعية العامة غير العادية أي ال اريخ الذي   م فيه  سوية جميع اع راضات الدائنين على افقة 

المح م  اس يعان جميع موظف  الةركة ف  يالء ل ييجب أال يؤدي إلى أي  سريح اسري.  االندماج اريخ السريان. ي واع 

 المق رحة. االندماجةار مال  لعملية اامت الةركة ب عيين مس 

  أسس اإلعداد 2
 

 أ( أسس العرض والقياس

ات  م إعداد القوائم المالية للةركة يفق ا للمعايير الديلية لل قرير المال  المع مد  ف  المملكة العربية السعودية يالمعايير يادادار

 ام الةركات ف  المملكة العربية السعودية.ا خرم الصادر  عن الهي ة السعودية للمحاسبين القانونيين ينظ

 

 م إعداد هذه القوائم المالية على أساس مبدأ االس مرارية يمبدأ ال كلفة ال اريخيةل باس ثناء اياس القيمة العادلة لالس ثمارات 

الحالية باس خدام ال قييم المر بطة بالوحد  الم احة للبيعل يي م إدراج منافع نهاية الخدمة ياح ياطيات أنةطة ال كاف  بالقيم 

 االك واري. ي ظهر اس ثمارات حقوق الملكية المصنفة كاس ثمارات م احة للبيع بالقيمة السواية عند ادافال.

 

اامت إدار  الةركة ب قييم ادر ها على االس مرار يفقا  لمبدأ االس مرارية يه  على اناعة بأنها اادر  على االس مرار يفقا  لمبدأ 

رية ف  المس قب  المنظور. عالي   على ذلكل فإن اددار  ليست على علم بأية أمور جوهرية يمكن أن  ثير شكوكا  االس مرا

 يفقا  لمبدأ االس مرارية. يعليهل  م إعداد القوائم المالية يفقا  لمبدأ االس مرارية. اهامة حول إمكانية اس مرار الةركة ف  أعماله

 

ال  باس خدام  صنيف م دايل/ غير م دايل. يمع ذلكل ي م  صنيف البنود ال الية بصفة عامة ال ي م عرض اائمة المرك  الم

ملموسة الموجودات غير الثاب ة يالموجودات الح ى  اريخ االس حقاق يبها على أنها غير م دايلة: مث  اس ثمارات مح فظ 

ميع بنود القوائم المالية ا خرم بةك  عام على أنها نظامية يمخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين. ي م  صنيف جال يالودائع

 م دايلة.

  

 قوم الةركة بعرض اائمة المرك  المال  لغرض السيولة. طبق ا لم طلبات أنظمة ال أمين ف  المملكة العربية السعوديةل  ح فظ 

(. يي م  سجي  الموجودات 25ك )إيضاح الةركة بحسابات منفصلة لعمليات ال كاف  يالمساهمين ي قدم القوائم المالية يفق ا لذل

يالمطلوبات ياديرادات يالمصاريف الخااة بك  نةاط ف  الدفا ر المحاسبية الخااة بذلك النةاط. ي م  حديد ياع ماد أساس 

  وزيع مصاريف العمليات المة ركة من اب  اددار  يأعضاء مجلس إدار  الةركة.

 

دخ  يالدخ  الةام  يال دفقات النقدية لعمليات ال كاف  يعمليات المساهمين ف  االيضاح  م عرض اائمة المرك  المال  ياوائم ال

للبنك من القوائم المالية كمعلومات مالية إضافية لالل  ام بم طلبات المبادئ ال وجيهية الصادر  عن الالئحة ال نفيذية  25

الينك قرير المال .   طلب اللوائح ال نفيذية الصادر  عن يالغير مطلوبة من المعايير الديلية لل  المرك ي السعودي )ساما(

الفص  الواضح بين الموجودات يالمطلوبات يالدخ  يالمصاريف لعمليات ال كاف  يعمليات  (ساماالمرك ي السعودي )

ليات ال كاف  يعمليات المساهمين. يبال ال ل فإن اوائم المرك  المال  ياوائم الدخ  يالدخ  الةام  يال دفقات النقدية المعد  لعم

المساهمين المةار إليها أعالهل  عكس فقط الموجودات يالمطلوبات يالدخ  يالمصاريف يا رباح أي الخسائر الةاملة للعمليات 

 المعنية.

 

ع  لك عند إعداد القوائم المالية للةركة يفق ا للمعايير الديلية لل قرير المال ل ي م دمج أراد  يمعامالت عمليات ال أمين م

الخااة بعمليات المساهمين. ي م حذف ا راد  الم داخلة يالمعامالت يا رباح أي الخسائر غير المحققةل إن يجدتل بالكام  

أثناء الدمج. إن السياسات المحاسبية المع مد  لعمليات ال أمين يعمليات المساهمين موحد  بالنسبة للمعامالت يا حداث 

 المةابهة ف  ظريف مماثلة.
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 أسس اإلعداد )تتمة( 2  

 ب( العملة الوظيفية وعملة العرض 

 

يع بر الريال السعودي العملة الوظيفية يعملة العرض للةركة. ي م عرض ايم القوائم المالية بالريال السعودي ي م  قريب 

 المبالغ المعريضة ف  القوائم المالية  ارن ألف )ألف لاير سعودي(ل ما لم يرد خالف ذلك.
 

 لسنة الماليةج( ا
 

 .من ك  عام ديسمبر 31يناير ي  ن ه  ف   1  بع الةركة السنة المالية ال    بدأ ف  

 
 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية المؤثرة د(
 

ن ي طلب إعداد القوائم المالية اس خدام  قديرات يأحكام  ؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات يالمطلوباتل يادفصاح ع

الموجودات يالمطلوبات المح ملة كما ف   اريخ القوائم الماليةل يكذلك المبالغ المدرجة لإليرادات يالمصاريف خالل السنة 

المالية. يبالرغم من أن هذه ال قديرات يا حكام مبنية على أفض  المعلومات يا حداث الحالية الم وفر  لدم اددار ل فإن 

  خ لف عن  لك ال قديرات. الن ائج الفعلية النهائية اد

 

ي م  قييم ال قديرات يا حكام بةك  مس مر باالع ماد على الخبر  ال اريخية يعوام  أخرم بما فيها ال واعات لألحداث المس قبلية 

 يالم واع أن  كون معقولة حسب الظريف.

 

دار  عند  طبيق السياسات المحاسبية للةركة عند إعداد هذه القوائم المالية السنويةل كانت ا حكام الهامة ال   أبد ها اد

. يمع 2021ديسمبر 31يالمصادر الرئيسية لل قديرات غير المؤكد  ه  ذا ها المطبقة ف  القوائم المالية للسنة المن هية ف  

وية ا خير  على ذلكل فقد اامت الةركة بمراجعة المصادر الرئيسية ل قديرات عدم ال أكد المفصح عنها ف  القوائم المالية السن

. لم يد من ال فااي ل يرجى الرجوع إلى اديضاح أدناه حول هذه القوائم المالية ا يلية الموج  . 19-خلفية جائحة كوفيد

 ي واا  اددار   قييم الوضع يس عكس أي  غييرات مطلوبة ف  ف رات ال قرير المس قبلية.
 

 المالية على االحتياطيات الفنية والموجودات 19-أثر كوفيد

 

(  عطي  ا سواق العالمية حيث بدأت  ةهد العديد من المناطق الجغرافية 19- واا  جائحة فيريس كورينا المس جد )كوفيد

شموجة ثانيةش من العديم على الرغم من أنها سيطرت سابق ا على  فة  المرض من خالل  دابير اح رازية اارمة مث  

ياواعد ال باعد االج ماع  الصارمة. يمع ذلكل  مّكنت حكومة المملكة العربية  فرض ايود على السفر يعمليات ادغالق

السعودية )شالحكومةش( من السيطر  بنجاح على  فة  الفيريس ح ى اآلنل ييرجع ذلك ف  المقام ا يل إلى ادجراءات الفعالة 

ف  ا خاذ  دابير مرحلية لعود  السفر الديل  إلى ال   ا خذ ها الحكومةل يبعد ذلك أنهت الحكومة اآلن عمليات ادغالق يبدأت 

 الوضع الطبيع  ياس  ناف العمر . 

ل وزيع الةام  من اب  مخ لف الحكومات ف  جميع ل 19-وفيدلكلقاحات ال  اآلينة ا خير  ل  مت الموافقة على عدد من ف 

ا على لقاح م وفر حالي ا للعاملين ف  م جال الرعاية الصحية يف ات أخرم معينة من الناس أنحاء العالم. يافقت الحكومة أيض 

ا  ه  المناعة ث  م 19-كوفيد. على الرغم من يجود بعض الةكوب حول لقاح 2021بةك  عام خالل عام  للجميعيسيكون م اح 

اح عالية ل إلخ ؛ يمع ذلك ل أظهرت ن ائج االخ بار معدالت نج؟يه  سيمنع اللقاح ان قال العديم أم الل ؟لف ر  طويلة  ديم

ل يال    19-كوفيدبةك  اس ثنائ . يمن ثم ل  واا  الةركة إدراب ك  من  حديات االا صاد الج ئ  يالكل  ال   طرحها 

 على مس وم دايق. عمليا هايمكن الةعور بآثارها الناش ة لبعض الوات ل ي رااب عن كثب 

 

 إادار هذه القوائم المالية.  ظ  مراك  السيولة يالمالء  المالية للةركة اوية كما ف   اريخ

 

على الرغم من هذه ال حدياتل  ع قد اددار  أن االح ياطيات الفنية  عمال ال كاف  على الحيا  ال   ال غير م أثر  إلى حد كبير 

 رم ف  المملكة العربية السعودية منخفض للغاية. يبناء  على هذه العوام ل  19-حيث أن إجمال  معدل الوفيات بسبب كوفيد

. 2021ديسمبر 31لم يكن لها لثار جوهرية على ن ائج الةركة المدرجة للسنة المن هية ف   19-إدار  الةركة أن جائحة كوفيد

 ي واا  الةركة مراابة الوضع عن كثب.

 

ا يفق   19-لمواجهة أي لثار مح ملة اد   سبب بها جائحة كوفيد ا لسياس ها على الموجودات المالية للةركةل أجرت الةركة  قييم 

المحاسبية ل حديد ما إذا كان هناب دلي  موضوع  على االنخفاض ف  ايمة أحد الموجودات المالية أي مجموعة من الموجودات 

عوام  مث  الصعوبات المالية الكبير  للمصدرين أي المدينينل أي ال بعض ةم  فالمالية. يبالنسبة للموجودات المالية للديونل 

سداد الديون أي عن سداد المدفوعاتل ياح مالية دخول المصدر أي المدين ف  ادفالس أي إعاد  هيكله  عنيال أخر ال خلف 

ا ل حديد ما إذا كان  مالية أخرمل يما إلى ذلك. يف  حالة ا سهم المصنفة ضمن ا سهم الم احة للبيعل أجرت الةركة  قييم 

  دات المالية إلى ما دين  كلف ها.هناب انخفاض جوهري أي دائم ف  القيمة العادلة للموجو

 

لم يكن لها أي لثار جوهرية على ن ائج الةركة المدرجة  19-اس ناد ا إلى هذه ال قييماتل  ع قد إدار  الةركة أن جائحة كوفيد

 . ي س مر إدار  الةركة ف  مراابة الوضع عن كثب.2021ديسمبر 31للسنة المن هية ف  

 م يال قديرات المحاسبية الهامة الم بعة ف  إعداد هذه القوائم المالية:فيما يل  ا حكا              

 
 

 

 



 شركة سان  كاف  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )  مة(

 م2021يسمبر د 31ف   للسنة المن هية

 16الصفحة 
 

 أسس اإلعداد )تتمة( 
 

 د( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية المؤثرة )تتمة(
 

 

 

 

 االلتزام النهائي الناشئ عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التكافل العام -

 

الناشئ عن المطالبات المقدمة بموجب عقود ال كاف  العام هو ال قدير المحاسب  ا كثر أهمية للةركة. إن  قدير االل  ام النهائ  

هناب العديد من مصادر عدم ال أكد ال   يجب أخذها ف  االع بار عند  قدير االل  ام الذي س دفعه الةركة بةك  نهائ  لمث  

ال قرير لك  من ال كلفة النهائية الم واعة للمطالبات المبلغ عنها يلل كاليف هذه المطالبات. ينبغ  إعداد  قديرات ف  نهاية ف ر  

المطلوبات عن المطالبات المعلنة غير المدفوعة باس خدام  ي م  قديرالنهائية الم واعة للمطالبات الم كبد  يغير المبلغ عنها. 

 قريرل ي م إعاد   قييم  قديرات المطالبات للسنة السابقة مدخالت ال قييمات للقضايا الفردية المعلنة للةركة. ف  نهاية ف ر  ال

 لل أكد من كفاء ها يي م إجراء ال غييرات على المخصص.

 

يع بر مخصص المطالبات الم كبد  يغير المبلغ عنها  قديرا  للمطالبات ال   ي واع ادبالغ عنها بعد  اريخ اائمة المرك  المال ل 

   اريخ اائمة المرك  المال . إن ا سلون الرئيس  الم بع من اب  اددار  ف   قدير  كلفة يالذي ياع فيه الحدث المؤمن اب

المطالبات المبلغ عنها يكذلك المطالبات الم كبد  يغير المبلغ عنها ي مث  ف  اس خدام الطرق السابقة ل سوية المطالبات لل نبؤ 

ل يطريقة بورنهو ر فيرغسونل سلم السلسلةع من الطرق مث  طريقة بطرق  سوية المطالبات المس قبلية.  م اس خدام نطاق ياس

يطريقة معدل الخسار  الم واعة من اب  الخبراء االك وارين ل حديد هذه المخصصات.  ة م  هذه الطرق على عدد من 

د من ال فااي  فيما االف راضات مصرح عنها أي ضمنية يالم علقة بقيم ال سوية الم واعة لها يأنماط  سوية المطالبات. لم ي

 )أ(. 26المس قبليةل يرجى الرجوع إلى اديضاح  اتي علق بمصادر عدم ال أكد ف   قدير مدفوعات المطالب
 

 

 والمجموعات لألفرادتكافل الااللتزام النهائي الناشئ عن المطالبات المقدمة بموجب عقود  -

 

ى أساس االف راضات الحالية للعقد يبال ال  إظهار أفض  ال قديرات يحدد االل  ام بموجب عقود ال كاف  لألفراد يالمجموعات عل

 عكس . انحرافعند زياد  هامش المخاطر يأي 

 

  علق االف راضات الرئيسية بالوفيات يالحاالت المرضيةل يا ادميةل يعوائد االس ثماراتل يالمصاريفل يمعدالت االنقضاء 

حصائيات المحلية الم علقة بالوفيات يالحاالت المرضية بةأن الصناعة يال   يادعاد ل يمعدالت الخصم.  س خدم الةركة اد

 عكس الخبرات السابقة يال   ي م  عديلهال عند الل يمل دظهار المخاطر الفريد  الخااة بالةركةل يخصائص المن جل 

غط  المخاطر الم علقة با ادميةل يجنب يا سواق المس هدفةل يحالة  كرار المطالبات الخااة بالةركة. بالنسبة للعقود ال    

مخصص لقاء ال غير ف  حاالت ال حسن بةأن الوفيات المس قبلية الم واعةل لكن ا يب ة يال غيرات الهائلة ف  مس وم الحيا  

ة ال كاف  يمكن أن  سفر عن  غيرات هامة ف  المخاطر الم علقة بحاالت الوفا  المس قبلية الم واعة. ي م حسان اح ياطيات أنةط

مس ق  من خالل اس خدام طريقة يحد  السعر الحال  للصنديق.  اك واريبواسطة خبير  االك واري قييم العلى أساس طريقة 

 26لم يد من ال فااي  فيما ي علق بمصادر عدم ال أكد ف   قدير مدفوعات المطالبة المس قبليةل يرجى الرجوع إلى اديضاح 

 )أ(.

 

ء يادعاد  على خصائص المن جل يف ر  يثيقة ال كاف  يعوام  خارجية مث  ا جاهات البيع.  س خدم  ع مد معدالت االنقضا

 الخبر  الخااة بالةركة ف   حديد هذه االف راضات.

 

 .معيني م مراجعة المطلوبات بموجب عقود ال كاف  العام يلألفراد يالمجموعات بصور  مس قلةل ي ع مد من خبير اك واري 
 

  في قيمة الذمم المدينةاالنخفاض 
لذمم المدينة عند يجود دلي  موضوع  على أن الةركة لن   مكن من  حصي  كافة المبالغ انخفاض ايمة ي م  كوين مخصص ال

المس حقة يفقا  للةريط ا الية للذمم المدينة.  ع بر الصعوبات المالية الكبير  للمدين يإمكانية إفالسه أي إعاد  هيكل ه ماليا  

 لك العج  يال خلف عن السداد من مؤشرات االنخفاض ف  ايمة الذمم المدينة.يكذ

 

 قوم الةركة ب قييم الموجودات ذات ا همية الفردية يالذمم المدينة الم ضمنة ف  مجموعة من الموجودات المالية ذات خصائص 

خضع لل قييم بةك  فردي ل حري االنخفاض ف  مخاطر ائ مانية م ماثلة ل حري االنخفاض ف  ايم ها. إن الذمم المدينة ال    

ايم ها يال   ي م إثبات أي يس مر إثبات خسائر انخفاض ف  القيمة لهال ال ي م إدراجها ضمن ال قييم الجماع  لالنخفاض ف  

انية ال   القيمة. يهذا ال قييم ي طلب إادار أحكام. يعند إادار هذه ا حكامل  قوم الةركة ب قييم خصائص المخاطر االئ م

  أخذ ف  االع بار يضع ال خلف عن السداد بوافه مؤشرا على القدر  على دفع جميع المبالغ المس حقة يفقا  للةريط ال عاادية.
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 السياسات المحاسبية الهامة 3
 بعة ف  إعداد القوائم إن السياسات المحاسبية الهامة المطبقة ف  إعداد هذه القوائم المالية   وافق مع السياسات المحاسبية الم

 )أ(. 3باس ثناء  طبيق معايير جديد  كما هو مذكور ف  اديضاح  2020ديسمبر  31المالية السنوية للةركة للسنة المن هية ف  
  

 المعايير والتفسيرات والتعديالت على المعايير الحالية (أ

إادارها يلكن لم  صبح سارية المفعول ح ى  اريخ القوائم  م ادفصاح أدناه عن المعايير يال فسيرات الجديد  يالمعدلة ال    م 

 المالية للةركة.  ع  م الةركة اع ماد هذه المعايير يال فسيرات الجديد  يالمعدلة ل إن يجدت ل عندما  صبح سارية المفعول.
 

 معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة لم تصبح سارية المفعول بعد

ت على المعايير يال فسيرات ال   أادرها مجلس معايير المحاسبة الديلية يال    ع بر سارية هناب عدد من المعايير يال عديال

 المفعول ف  الف رات المحاسبية المس قبلية ال   اررت الةركة عدم اع مادها ف  يات مبكر. يأهمها كما يل :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ السريان الملخص المعيار

للمعيار ال حسينات السنوية 

دير  لمال  الديل  لل قرير ا

2018-2020:  

ل أادر مجلس معايير المحاسبة الديلية  عديالت طفيفة  2020ف  مايو 

ل ال طبيق  يل مر   1على المعيار الديل  دعداد ال قارير المالية رام 

ل  9للمعايير الديلية لل قرير المال  ل يالمعيار الديل  لل قرير المال  

ال راعة ل يا مثلة  41ة الديل  يا ديات المالية ل يمعيار المحاسب

عقود  16ال وضيحية المصاحبة للمعيار الديل  لل قرير المال  رام 

 اديجار.

 2022يناير  1

الرجوع إلى  عديالت 

ادطار المفاهيم   

للمعيار الديل  لل قرير 

 3المال   

ل أادر مجلس معايير المحاسبة الديلية  عديالت  2020ف  مايو    

ل يال    حدّث إشار  إلى 3.11الديل  لل قرير المال   على المعيار

ادطار المفاهيم  لل قارير المالية دين  غيير الم طلبات المحاسبية لدمج 

ا عمال.  قدم ال عديالت اس ثناء  من م طلبات االع راف العام 

للمطلوبات الطارئة المك سبة ف  دمج ا عمال ال    قع ضمن نطاق 

ل المخصصات يالمطلوبات الطارئة  37ديل  رام معيار المحاسبة ال

 12الطارئة ي ر يبات ام ياز الخدمة ال فسيرية رام  الموجوداتي

 .لمعايير ال قارير المالية الديلية

 2022يناير  1

المم لكات ياآلالت 

يالمعدات: العائدات اب  

االس خدام المقصود 

) عديالت على معيار 

 (16المحاسبة الديل  

ل أادر مجلس معايير المحاسبة الديلية  عديالت على  2020 ف  مايو .

ل يال    حظر على الةركة خصم  16معيار المحاسبة الديل  رام 

المبالغ المس لمة من بيع ا اناف المن جة بينما  قوم الةركة بإعداد 

ا ا  لالس خدام المقصود من  كلفة المم لكات يالمنةآت يالمعدات. 

 ع رف الةركة بعائدات المبيعات هذه يأي  كاليف  بدال  من ذلك ل سوف

 ذات الة ف  الربح أي الخسار .

 2022يناير  1

 - المكلفةالعقود 

 كلفة  نفيذ  عديالت العقد 

على معيار المحاسبة 

 37الديل  

ل أادر مجلس معايير المحاسبة الديلية  عديالت على  2020ف  مايو 

يال    حدد ال كاليف ال     ضمنها أ ل  37.68المعيار المحاسب  الديل  

الةركة عند  قييم ما إذا كان العقد سي سبب ف  خسار  أم ال ل يبال ال  

. من الم واع أن  ؤدي هذه ال عديالت إلى مكلفي م االع راف به كعقد 

 نها   يد من نطاق  مكلفةاح سان الم يد من العقود على أنها عقود 

 قود المرهقة.ال كاليف المدرجة ف   قييم الع

 2022يناير  1

المعيار الديل  لل قرير 

 4 المال 

 2023يناير  1  عديالت بخصوص  اريخ ان هاء االحية نهج ال أجي  -عقود ال أمين 

المعيار الديل  لل قرير 

 9 المال 

 4ال عديالت الم علقة بال فاع  بين المعيار الديل  لل قارير المالية 

 9المالية  يالمعيار الديل  لل قارير

 2023يناير  1

المعيار الديل  لل قرير 

 17 المال 

ا م سق ا ديلي ا لمحاسبة عقود  17يقدم المعيار الديل  لل قارير المالية  نهج 

ل كان هناب  17ال أمين. اب  المعيار الديل  دعداد ال قارير المالية رام 

فصاح عن  نوع كبير ف  جميع أنحاء العالم فيما ي علق بالمحاسبة ياد

بمواالة  4عقود ال أمين ل حيث يسمح المعيار الديل  لل قارير المالية 

ا باع العديد من ا ساليب المحاسبية السابقة )غير ال ابعة للمعايير الديلية 

دعداد ال قارير المالية(. سين ج عن المعيار الديل  دعداد ال قارير 

ات ال أمين ل مما ي طلب  غييرات كبير  للعديد من شرك 17المالية رام 

  عديالت على ا نظمة يالعمليات الحالية.

 2023يناير  1

  صنيف الخصوم

كحالية أي غير م دايلة 

) عدي  على معيار 

 (1المحاسبة الديل  

ارر مجلس معايير المحاسبة الديلية ل ف  اج ماعا ه المنعقد  ف  يونيو 

فيما ي علق  1الديل  ل مبدئي ا  عدي  معيار المحاسبة  2021ييوليو 

ب صنيف االل  امات الخاضعة لةريط مث  ادفصاح عن المعلومات 

لمد  عام ياحد على  2020حول هذه الةريط ي أجي   اريخ نفاذ  عدي  

 .2024يناير  1ا ا . ح ى 

ا    طلب ال عديالت  أجي   سوية االل  ام لمد  ال  ق  عن اثن  عةر شهر 

ئما  ف  نهاية ف ر  ال قرير ي / أي أن الحق ف  بعد ف ر  ال قرير ليكون اا

ا على ا ا  بعد ف ر  ال قرير يخضع   أجي  ال سوية لمد  اثن  عةر شهر 

ا حول معنى  ا الل  ام المنةأ  بةريط محدد . ادم ال عدي   وضيح  أيض 

 شال سويةش لغرض  صنيف االل  ام.

 2024يناير  1
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 )تتمة( ت المحاسبية الهامةالسياسا 3

 معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة سارية المفعول في السنة الحاليةب( 

فيما يل  المعايير يال فسيرات يال عديالت الجديد  على المعايير السارية ف  السنة الحالية يال   لم  ؤد إلى  غييرات ف  السياسات 

 نا ها المالية:المحاسبية للةركة يليس لها أي  أثير على بيا

 

 تاريخ السريان الملخص المعيار

إاالح معيار سعر 

 عديالت المرحلة  -الفائد  

على المعيار الديل   2

يمعيار  9لل قارير المالية 

39المحاسبة الديل    

 وفر ال عديالت الرئيسية ادعفاء من م طلبات محاسبة ال حوط المحدد . 

ل  طلب ال غيير من بادضافة إلى ذلك ل  م  عدي  المعايير  IBOR  إلى

 سعر مرجع  بدي  ي م اح سابه عن طريق  حديث سعر الفائد  الفعل .

2021يناير  1  

ام يازات اديجار الم علقة 

لما بعد  Covid-19 بـ

2021يونيو  30  

ل أادر مجلس معايير المحاسبة الديلية  عديال  على  2021ف  مارس 

الذي مدد ام يازات  16لمالية رام المعيار الديل  دعداد ال قارير ا

. 2021يونيو  30إلى ما بعد  COVID-19 اديجار الم علقة بـ

ييسري هذا ال عدي  من ف ر  إعداد ال قارير السنوية ال    بدأ ف  أي بعد 

. يُسمح بال طبيق المبكر ل بما ف  ذلك ف  البيانات 2021أبري   1

.2021مارس  31المالية ال مخول لإلادار ف    

2021ابري   1  

 

 ج( المعايير الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد

 

 "عقود التأمين" 17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

 نظرة عامة
ل يهو يحدد مبادئ ادثبات يالقياس يالعرض يادفصاح عن عقود ال أمين ييح  مح  2017 م نةر هذا المعيار ف  مايو 

 عقود ال أمين. - 4ال  رام المعيار الديل  لل قرير الم
ينطبق المعيار الجديد على عقود ال أمين الصادر ل يعلى جميع عقود إعاد  ال أمين يعقود االس ثمار مع مي ات  ةاركية 

ا عقود ال أمين. ي طلب فص  المكونات ال الية عن عقود ال أمين:   قديرية بةرط أن  صدر الجهة أيض 
 ب  بعض المعايير المحدد .المة قات الم ضمنةل إذا كانت  ل 
 .  المكونات االس ثمارية الممي 
 .  أي  عهد ب حوي  بضائع أي خدمات غير  أمينية ممي 

 

يالمعيار الديل   9يجب اح سان هذه المكونات بةك  منفص  يفق ا للمعايير ذات الصلة )المعيار الديل  لل قرير المال  رام 

  (.15لل قرير المال  رام 
 

 القياس
ل يالذي سمح لةركات ال أمين بمواالة اس خدام السياسات المحاسبية 4كس م طلبات المعيار الديل  لل قرير المال  رام على ع

 نماذج القياس المخ لفة ال الية: 17ل يوفر المعيار الديل  لل قرير المال  رام 2005 غراض القياس الموجود  اب  يناير 
 

 ئ  ا ساسيةش ال الية:على شالركا نموذج القياس العام يع مد
 ال دفقات النقدية المس وفا ل يال    ةم : أ(

 .قديرات مرجحة مح ملة خااة بال دفقات النقدية المس قبلية  
 .عدي  يعكس القيمة ال منية للنقود )أي الخصم( يالمخاطر المالية المر بطة بهذه ال دفقات النقدية المس قبلية  
 ر غير المالية. عدي  للمخاطر الم علقة بالمخاط 

 

هامش الخدمة ال عاادية. يمث  هامش الخدمة ال عاادية الربح غير المك سب لمجموعة من عقود ال أمين يسي م إثبا ه كمنةأ   (ن

 قدم الخدمات ف  المس قب . ال يمكن أن يكون هامش الخدمة ال عاادية سلبيا  عند بداي ه؛ سي م  سجي  أي مبلغ سلب  لإليفاء 

قدية عند البدء مباشر  ف  الربح أي الخسار . ف  نهاية ك  ف ر   قرير الحقةل ي م إعاد  اياس القيمة الدف رية بال دفقات الن

 لمجموعة عقود ال أمين على إنها إجمال :

 

  ال  ام ال غطية الم بقيةل يالذي يةم  ال دفقات النقدية المس وفا  الم علقة بالخدمات المس قبلية يهامش الخدمة

  ة للمجموعة ف  ذلك ال اريخ.ال عاادي
  ال  ام المطالبات الم كبد ل يالذي يقاس على أنه ال دفقات النقدية المس وفا  الم علقة بالخدمات السابقة المخصصة

 للمجموعة ف  ذلك ال اريخ.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3 
 

 ج( المعايير الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد )تتمة(
 

ا  ن هامش الخدمة  ي م  عدي  هامش الخدمة ال عاادية الحق ا لل غيرات ف  ال دفقات النقدية الم علقة بالخدمات المس قبلية. نظر 

ال عاادية ال يمكن أن يكون سالب ال ي م إثبات ال غيرات ف  ال دفقات النقدية المس قبلية ال     يد عن هامش الخدمة ال عاادية 

 الخسار .الم بق  ف  الربح أي 
 

سي م إعداد  قرير عن  أثير ال غيرات ف  معدالت الخصم إما ف  الربح أي الخسار  أي الدخ  الةام  اآلخرل يالذي يحدده 

 اخ يار السياسة المحاسبية.
 

ا باسم شالعقود نهج الرسوم المتغيرة ال ةاركية  هو نموذج إل ام  لقياس العقود مع المي ات ال ةاركية المباشر  )يةار إليها أيض 

هذه المباشر ش(. ي م إجراء هذا ال قييم حول ما إذا كان العقد يف  بهذه المعايير عند بدء العقد يلم ي م إعاد   قييمه الحق ا. بالنسبة ل

ا من أج :  العقودل يبادضافة إلى ال عدي  بموجب نموذج القياس العامل ي م  عدي  هامش الخدمة ال عاادية أيض 
 ال غيرات ف  القيمة العادلة للبنود ا ساسية. حصة المنةأ  من  
 .أثير ال غيرات ف  القيمة ال منية للنقود يالمخاطر المالية ال   ال   علق بالبنود ا ساسية  

 

مبسط لقياس ال  ام ال غطية الم بقية إذا كان ذلك يوفر اياس ا ال يمث  نهج تخصيص أقساط  بادضافة إلى ذلكل يُسمح باس خدام

ف ا جوهري ا عن النموذج العام للقياس أي إذا كانت ف ر  ال غطية لك  عقد ضمن المجموعة سنة ياحد  أي أا . باس خدام نهج اخ ال

ا ال دفقات النقدية الا ناء   خصيص ا اساطل فإن ال  ام ال غطية الم بقية ي وافق مع ا اساط المس لمة عند ادثبات المبدئ ل نااص 

ذج العام للقياس اابال  لل طبيق لقياس ال  ام المطالبات الم كبد . يمع ذلكل ال يُطلب من المنةأ   عدي  ال أمين. ييظ  النمو

ف  ال دفقات النقدية المس قبلية للقيمة ال منية للنقود ي أثير المخاطر المالية إذا كان من الم واع دفع /اس الم هذه ال دفقات النقدية 

 د المطالبات.سنة ياحد  أي أا  من  اريخ  كب
 

 تاريخ السريان
ل سوف يح  مح  المعيار الديل  لل قرير 2023يناير  1هو حاليا   17إن  اريخ سريان المعيار الديل  لل قرير المال  رام 

شاديرادات  15شعقود ال أمينش. يسمح بال طبيق المبكر إذا  م  طبيق ك  من المعيار الديل  لل قرير المال  رام  4المال  رام 

ا جوهري ا على القياس  9من العقود مع العمالءش يالمعيار الديل  لل قرير المال  رام  شا ديات الماليةش.   واع الةركة أثر 

يادفصاح عن ال أمين يإعاد  ال أمين يالذي سيؤثر على اائمة الدخ  ياائمة المرك  المال . اررت الةركة عدم ال طبيق المبكر 

 للمعيار الجديد.
 

 التحول
هناب حاجة لل طبيق بأثر رجع . يمع ذلكل إذا كان ال طبيق الكام  بأثر رجع  لمجموعة عقود ال أمين غير عمل ل عندئذ 

 يكون على المنةأ  أن  خ ار إما نهج بأثر رجع  معدل أي نهج القيمة العادلة.
 

 العرض واإلفصاحات
ت المحاسبية لعقود ال أمينل مع  عديالت على العرض   واع الةركة أن ين ج عن هذا المعيار الجديد  غير ف  السياسا

  يادفصاحات.
 

 األثر
يالذي ي طلب  طوير ي صميم عمليات  17إن الةركة حاليا  ف  مرحلة  صميم  طبيق المعيار الديل  لل قرير المال  رام 

يال قييم المفص   17ير المال  رام يإجراءات جديد  لألعمالل بما ف  ذلك أي  طويرات للنظام ي طلبها المعيار الديل  لل قر

 لم طلبات ا عمال. فيما يل  المجاالت الرئيسية ايد ال صميم يحالة ال قدم الذي أحرز ه الةركة ح ى اآلن:
 

 ملخص األثر مجال األثر

الحوكمة وإطار الرقابة
لجنة  وجيهية لمراابة يةم  إنةاء  17يضعت الةركة برنامج حوكمة شام  للمعيار الديل  لل قرير المال  رام 

راد ال قدم المحرز ف   نفيذ ي حديد ا ديار يالمسؤيليات لمخ لف أاحان المصلحة.

مجال العمليات

  قدم الةركة ف   صميم الجوانب ال ةغيلية لمرحلة ال صميم ال    ةم  يضع سياسة بيانات شاملة يااموس 

لهيكلية لمخ لف ا نظمة الفرعية. يأحرزت الةركة  قدما  من للبيانات. كما  قوم الةركة باالن هاء من ال صاميم ا

خالل  قييم م طلبات ا عمال ي عم  حاليا  على اخ يار البائعين عند االن هاء من العمليات المخ لفة الالزمة لل حول 

ي قييم الموارد الجديد  المطلوبة.

المجال الفني والمالي

ياسة  ةم  العديد من المسائ  الفنية يالمالية بعد االن هاء من ارارات اس كملت الةركة دراسات مخ لفة حول الس

. يي م ا خاذ ارارات السياسة بعد إجراء 17السياسة المطلوبة بموجب المعيار الديل  لل قرير المال  رام 

ياسة من المدايالت الالزمة بين مخ لف أاحان المصلحة. ي مت الموافقة حاليا  على غالبية الدراسات بةأن الس

ش ال ابعة للةركة.17اب  اللجنة ال وجيهية المعنية بمةريع شالمعيار الديل  لل قرير المال  رام 

 عم  الةركة مع أاحان المصلحة اآلخرين على إنهاء خطة ال أكيد للف ر  االن قالية يف ر  ما بعد ال نفيذ.خطة التأكيد

 ل يفيما يل   لخيص للمجاالت الرئيسية للفجوات.2020ي 2019اامت الةركة بإجراء  حلي  للفجوات ف        

 .17ذلكل يس مر اس كةاف هذه الفجوات الحقا  كج ء من مةريع  طبيق المعيار الديل  لل قرير المال  رام  يمع     
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 مة(ج( المعايير الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد )تت

 ملخص األثر مجال األثر
 يع مد مدم االخ الفات ف  نمط ظهور ا رباح يالن ائج المالية ادجمالية للةركة على عدد من العوام  مث : األثر المالي

  سمح السياسة المحاسبية الحالية بمقااة العقود ال     كبد خسائر مقاب   لك ال    جن  ا رباح. إن 

فة يغير المكلفةل يالحقا  المعاملة المحاسبية المخ لفة لعنصر الخسار  مقاب  الفص  بين العقود المكل

هامش الخدمة ال عاادية اد يؤدي إلى اخ الفات كبير  ف  ظهور ا رباح لدم سان مقارنة بالمحفظة 

 الحالية.
 .سين ج عن اخ يار نهج ال حول اخ الفات ف   دفقات ا رباح المس قبلية 

ن هناب حاجة ل طوير سعات  خ ين البيانات أي  ع ي ها بةك  جوهري فيما ي علق بسعات االس ضافةل سيكو أثر البيانات

 يذلك ل خ ين إدخال البيانات من أنظمة المصادر يسعة  خ ين مخصصة للن ائج.
بيانات بادضافة إلى ذلكل ي طلب المعيار  فعي  ال طبيق بأثر رجع  ما لم يكن هذا غير عمل . يف  الغالبل إن ال

المطلوبة لل حول )البيانات ال اريخية( دجراء حسابات بأثر رجع  بةك  كام  أي معدلة س كون م احة. يمع 

ذلكل من الم واع أن  كون عملية  حديد هذه ا راد  ال اريخية اعبة بةك  خاص بسبب الطبيعة اليديية للنماذج 

 ظام إكس  ف  الغالب.ال اريخية يعمليات حفظ البيانات ال   كانت  دار على ن
 17 ع بر إجراءات الحسان يسعات  خ ين البيانات المطلوبة بموجب المعيار الديل  لل قرير المال  رام  أنظمة تكنولوجيا المعلومات

)للنموذج العام ينهج الرسوم الم غير  على يجه الخصوص( أكثر  عقيد ا بكثير من أنظمة ال قرير الحالية. من 

كون النماذج الحالية كافية على المدم البعيد ل لبية م طلبات المعيار الديل  لل قرير المال  رام غير المرجح أن  

 ياد ال  ف  بم طلبات الحوكمة ال   س كون مهمة بالنظر إلى داة المعلومات المطلوبة. 17
 س كون هناب حاجة إلى محرب هامش الخدمة ال عاادية يكذلك النماذج الجديد .

. يس غط  هذه المجاالت مث  17س كون هناب حاجة إلى عمليات جديد   دعم المعيار الديل  لل قرير المال  رام  أثر العملية

 ارارات ال جميع يالحسان المبدئ  يالقياس الالحق يف ح هامش الخدمة ال عاادية يكذلك حسابات  عدي  المخاطر.
 

 يةاألدوات المال - 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

. ي نايل المعيار الجديد البنود 39ل ياس بدل معيار المحاسبة الديل  رام 2014يوليو  24 م نةر هذا المعيار ف  

 :ال الية الم علقة با ديات المالية
 

 التصنيف والقياسأ( 

ا ياحد ا ل حديد ما إذا كان ي م اياس ا ا  الم 9يس خدم المعيار الديل  لل قرير المال  رام  ال  بال كلفة المطفأ  أي بالقيمة منهج 

العادلة من خالل الدخ  الةام  اآلخر أي بالقيمة العادلة من خالل الربح أي الخسار . ي م اياس ا ا  المال  بال كلفة المطفأ  

 إذا:

 ية  م االح فاظ با ا  المال  ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االح فاظ بالموجودات المالية ل حصي  ال دفقات النقد

 ال عاادية؛ ي

  أن  ؤدي ا حكام ال عاادية لألا  المال  إلى نةوء  دفقات نقدية ف   واريخ محدد  بحيث  ق صر على مدفوعات

  ا  الدين يالفائد  على مبلغ أا  الدين القائم.
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 )تتمة( األدوات المالية - 9عيار الدولي للتقرير المالي رقم الم

 )تتمة( التصنيف والقياسأ( 
 

ي م اياس ا ا  المال  بالقيمة العادلة من خالل الدخ  الةام  اآلخرل يي م إعاد   ديير ا رباح أي الخسائر المحققة من خالل 

 ل اليين:الربح أي الخسار  عند البيعل ف  حالة اس يفاء الةرطين ا

 .االح فاظ با ا  ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االح فاظ بالموجودات ل حصي  ال دفقات النقدية ال عاادية يللبيع 

 .اا صرت الةريط ال عاادية لل دفقات النقدية على مدفوعات  ا  الدين يالفائد  فقط 
 

من خالل الربح أي الخسار . بادضافة إلى ذلكل عند ي م اياس الموجودات ال   ال  ف  بأي من هذه الف ات بالقيمة العادلة 

ادثبات المبدئ ل يمكن  ي منةأ  اس خدام الخيار ل صنيف أا  مال  بالقيمة العادلة من خالل الربح أي الخسار  إذا أدم ذلك 

 إلى إزالة أي  قلي  عدم  طابق المحاسبة بةك  جوهري.
 

ا إجراء خيار غير ااب  لإللغاء بعرض ال غيرات بالنسبة  ديات حقوق الملكية غير المح فظ ب ها للم اجر ل يمكن للمنةأ  أيض 

الالحقة ضمن الدخ  الةام  اآلخر ف  القيمة العادلة لألديات )بما ف  ذلك ا رباح يالخسائر المحققة(ل يي م إثبات  وزيعات 

 ا رباح ف  الربح أي الخسار .
 

لمالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أي الخسار ل ي م إثبات ايمة ال غير ف  بادضافة إلى ذلكل بالنسبة للمطلوبات ا

القيمة العادلة لالل  ام المال  العائد  إلى ال غيرات ف  المخاطر االئ مانية لهذا االل  ام ف  الدخ  الةام  اآلخرل ما لم يؤدي 

خ  الةام  اآلخر إلى يجود عدم  طابق محاسب  ف  الربح أي الخسار  إثبات لثار  غيرات المخاطر االئ مانية لالل  ام ف  الد

 أي زياد ه.
 

 ب( االنخفاض في القيمة:

الخسائر االئ مانية الم واعةل مقارنة بخسائر  9يعكس نموذج االنخفاض ف  القيمة بموجب المعيار الديل  لل قرير المال  رام 

ل لم يعد من 9. بموجب نهج المعيار الديل  لل قرير المال  رام 39  رام االئ مان الم كبد  بموجب معيار المحاسبة الديل

ا بالمحاسبة عن الخسائر االئ مانية  الضريري حديث حدث ائ مان  اب  إثبات خسائر االئ مان. بدال  من ذلكل  قوم المنةأ  دائم 

 واعة ف   اريخ ك  ف ر   قرير ليعكس ال غيرات الم واعة يال غيرات ف   لك الخسائر. ي م  حديث مبلغ الخسائر االئ مانية الم

 ف  المخاطر االئ مانية منذ ادثبات المبدئ .
 

 ( محاسبة التحوط:ج

م طلبات جديد  بةأن محاسبة ال حوط ال    ربط محاسبة ال حوط على نحو أيثق مع  9ادم المعيار الديل  لل قرير المال  رام 

ا يقوم بةك  أكثر على المبادئ إلى نموذج محاسبة ال حوط العام.  طبق ال عديالت إدار  المخاطر. كما  حدد الم طلبات منه ج 

على جميع محاسبة ال حوط باس ثناء  حوطات محفظة القيمة العادلة لمخاطر سعر الفائد  )يةار إليها عاد   باسم ش حوطات 

بات محاسبة ال حوط حالي ا ضمن معيار المحاسبة الديل  القيمة العادلة الكليةش(. بالنسبة لذلكل اد  س مر المنةأ  ف   طبيق م طل

 ..  م منح هذا االس ثناء بةك  كبير  ن مجلس معايير المحاسبة الديل  يعالج محاسبة ال حوط الكلية كمةريع منفص 39رام 
 

 تاريخ السريان

ذلكل فإن ال عديالت على المعيار الديل  . يمع 2018يناير  1هو  9كان  اريخ سريان ينةر المعيار الديل  لل قرير المال  رام 

ا ديات المالية مع المعيار الديل  لل قرير  - 9عقود ال أمين:  طبيق المعيار الديل  لل قرير المال  رام  - 4لل قرير المال  رام 

الحال  للسماح  4 ل يغير المعيار الديل  لل قرير المال  رام2016سب مبر  12عقود ال أمينل المنةور  ف   - 4المال  رام 

لل خفيف من لثار  طبيق المعيار الديل   4للمنةآت ال    صدر عقود ال أمين ضمن نطاق المعيار الديل  لل قرير المال  رام 

اب  أن يصبح معيار عقد ال أمين الجديد لمجلس معايير المحاسبة الديل  )المعيار الديل  لل قرير المال   9لل قرير المال  رام 

 عقود ال أمين( ساري المفعول.  قدم ال عديالت خيارين بديلين: - 17رام 
 

 ح ى ما يسبق من الخيارين ال اليين: 9 طبيق إعفاء مؤات من  طبيق المعيار الديل  لل قرير المال  رام  -
 

 .اريخ سريان المعيار الجديد لعقود ال أمين  

  ل ارر مجلس 2020مارس  17 اريخ . ب2023يناير  1ف رات ال قرير السنوية ال    بدأ ف  أي بعد

يادعفاء المؤات  17معايير المحاسبة الديل   مديد  اريخ سريان المعيار الديل  لل قرير المال  رام 

يناير  1من  4ف  المعيار الديل  لل قرير المال  رام  9من  طبيق المعيار الديل  لل قرير المال  رام 

ضافية الم علقة بالموجودات المالية مطلوبة خالل ف ر  . إن ادفصاحات اد2023يناير  1إلى  2021

ال أجي . يهذا الخيار م اح فقط للمنةآت ال    ر بط أنةط ها ف  الغالب بال أمين يلم  طبق المعيار 

 سابق ا. 9الديل  لل قرير المال  رام 
 

اليةل إزالة لثار بعض حاالت عدم ل يلكن بالنسبة لبعض الموجودات الم9 طبيق المعيار الديل  لل قرير المال  رام  -

ال طابق المحاسبية يال   اد  حدث اب   نفيذ معيار عقد ال أمين الجديد من الربح أي الخسار . خالل الف ر  ا يليةل 

 هناب إفصاحات إضافية مطلوبة.
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 )تتمة( تاريخ السريان

 

(  مت مقارنة القيمة الدف رية لمطلوبات الةركة الناش ة عن العقود 1: )2017يناير  1أجرت الةركة  قييما  مفصال  اع بارا  من 

)بما ف  ذلك مكونات اديداع أي المة قات الم ضمنة غير الممولة من عقود  4ضمن نطاق المعيار الديل  لل قرير المال  رام 

(  مت مقارنة مجموع القيمة الدف رية لمطلوبات الةركة المر بطة 2بمجموع القيمة الدف رية لجميع مطلوبا ها؛ ي) ال أمين(

بال أمين مع مجموع القيمة الدف رية لجميع مطلوبا ها. بناء  على هذه ال قييماتل اررت الةركة أنها مؤهلة لإلعفاء المؤات. 

ح ى  اريخ سريان المعيار الجديد لعقود ال أمين.  9نفيذ المعيار الديل  لل قرير المال  رام يبال ال ل اررت الةركة  أجي   

 يي م إدراج ادفصاحات 

 الم علقة بالموجودات المالية المطلوبة خالل ف ر  ال أجي  ف  القوائم المالية للةركة.
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 )تتمة( تصبح سارية بعد ج( المعايير الصادرة والتي لم
 

 تقييم األثر

مليون لاير سعودي  890.6ل لدم الةركة مجموع موجودات مالية يموجودات م علقة بال أمين بمبلغ2021ديسمبر  31كما ف  

مليون لاير سعودي(. يف  الوات  109.3مليون لاير سعودي ي 833.6: 2020مليون لاير سعوديل على ال وال  ) 137.7ي

ألف الموجودات المالية المح فظ بها بال كلفة المطفأ  من الموجودات المالية المح فظ بها ح ى  اريخ االس حقاق الحال ل   

مليون لاير سعودي  411يالوديعة النظامية يبعض الذمم المدينة ا خرم بمبلغ  النقد يما ف  حكمهيالودائع اصير  ا ج  ي

ة العادلة لالس ثمارات المر بطة بالوحد  المح فظ بها بالقيمة العادلة من خالل مليون لاير سعودي(. يبلغت القيم 420: 2020)

مليون لاير سعودي(.  406.6: 2020مليون لاير سعودي ) 472.07مبلغ  2021ديسمبر  31الدخ  الةام  اآلخر كما ف  

الل الدخ  الةام  اآلخر بناء  على بالنسبة الس ثمارات حقوق الملكيةل   واع الةركة اس خدام  صنيف القيمة العادلة من خ

نماذج ا عمال يالطبيعة االس را يجية لهذه االس ثمارات. ي  واع الةركة أيضا  اس خدام  صنيف شال كلفة المطفأ ش الس ثمارا ها 

دات ف  سندات الدين بناء  على الطبيعة ينماذج ا عمال الخااة بالةركة. يسيكون االس ثمار ف  اس ثمارات مر بطة بوح

بالقيمة العادلة من خالل الربح أي الخسار  يفقا  للمعيار  39المصنفة حاليا  كم احة للبيع بموجب معيار المحاسبة الديل  رام 

. يمع ذلكل فإن الةركة لم  قم بعد بإجراء  قييم مفص  ل حديد ما إذا كانت سندات الدين  س وف  9الديل  لل قرير المال  رام 

.  م  وضيح ال عرض 9  الدين يالفائد  فقط كما هو مطلون ف  المعيار الديل  لل قرير المال  رام اخ بار مدفوعات  ا

لمخاطر االئ مان ي ركي  مخاطر االئ مان يجود  االئ مان لهذه الموجودات المالية ضمن سياسات إدار  المخاطر ف  اديضاح 

  .2020ي 2021ديسمبر  31ة كما ف  .   م ع الموجودات المالية للةركة بمخاطر ائ مان منخفض26
 

 السياسات المحاسبية الهامة المطبقة ف  إعداد هذه القوائم المالية  م إدراجها أدناه.
 

 إثبات اإليرادات
 

 إثبات إيرادات المساهمات والعموالت
 

ل أمين.  مث  المساهمة ي م  سجي  المساهمات ف  اائمة الدخ  على أساس طريقة القسط الثابت على مدم ف ر   غطية يثيقة ا

غير المك سبة حصة من المساهمة المك  بة الم علقة بف ر  ال غطية السارية ف   اريخ ال قرير. ي م  حمي  ال غير ف  مخصص 

 المساهمة غير المك سبة ف  اائمة الدخ  من أج  إثبات اديرادات خالل ف ر  المخاطر.
 

عمليات ليف حامل  خطط ال كاف  رسوم إدار  الوثيقة أي إدار  االس ثمار أي ف  حالة الوثائق المر بطة بالوحد ل  ةم   كا

أي خدمات العقود ا خرم. اد  كون الرسوم للمبالغ الثاب ة أي اد  خ لف باخ الف المبالغ ال     م إدار هال يس ُحمَّ   ال سليم

ا ك عدي  لرايد اس ثمارات حام  الوثيقة. ي م إثبات  كاليف حامل   خطط ال كاف  ف  نفس الف ر  ال   ي م فيها  حمي  عموم 

 الرسوم على حام  الوثيقة ف  اائمة الدخ .

 

ي م  أجيلها يإطفاؤها على أساس  ال كاف  لألفرادإيرادات العموالت من عقود إعاد  ال كاف  الم علقة بال كاف  العام ياطاعات 

 القسط الثابت على مدار ف ر  عقود إعاد  ال كاف .
 

مةاركة ا رباح ف  عقود إعاد  ال كاف .  قوم الةركة بإثبات حص ها من ا رباح ال كاف   إعاد ال أمين/  إعاد ن عموالت   ضم

 على أساس االس حقاق عندما يمكن  حديد المبالغ بداة معقولة.
 

 إيرادات االستثمار
ريخ االس حقاق ييدائع المرابحة على أساس معدل ي م المحاسبة عن إيرادات االس ثمار على االس ثمارات المح فظ بها ح ى  ا

الربح الفعل .   ضمن إيرادات االس ثمار خصومات كمية   علق باالس ثمارات المر بطة بالوحد ل يي م حسابها يفق ا لةريط 

 اال فاق مع مدير الصنديق يي م المحاسبة عنها على أساس االس حقاق.
 

 إعادة التأمين/ إعادة التكافل 

ه  العقود ال كاف   إعاد ال أمين/  إعاد لةركة مخاطر ال كاف  ف  سياق ا عمال االع يادية لجميع اطاعا ها. إن عقود  ُسند ا

ال    برمها الةركة ال   ي م بموجبها  عويض الةركة عن الخسائر الناجمة عن عقود ال كاف  الصادر . إن  ر يبات إعاد  

  جاه حامل  الوثائق. ال كاف  ال  عف  الةركة من ال  اما ها
 

 إعاد ال أمين/  إعاد المح فظ بها كموجودات ال كاف   إعاد ال أمين/  إعاد ي م إثبات المنافع ال    س حقها الةركة بموجب عقود 

من مطالبات مدفوعة يذمم مدينة أخرم مث  عموالت  ال كاف  معيديال أمين/ .   كون هذه الموجودات من حصة معيدي ال كاف 

من المطالبات القائمة ال    ع مد على المطالبات الم واعة  ال كاف  معيديال أمين/  يحصة معيديال كاف   إعاد ال أمين/   إعاد

  يالمنافع النا جة بموجب عقود إعاد  ال كاف  ذات العالاة.
 

لة للمبالغ الم علقة بعقود ال كاف  ي م إثبات المبالغ القابلة لالس رداد من أي المس حقة إلى شركات إعاد  ال كاف  بصور  مماث

 المعنية يطبقا  لةريط ك  عقد من عقود إعاد  ال كاف .
 

يف   اريخ ك   قريرل  قوم الةركة بإجراء مراجعة لل أكد من يجود دلي  على ياوع انخفاض ف  ايمة موجودات إعاد  

م  للمبلغ القاب  لالس رداد. يف  حالة زياد  القيمة ال كاف . يف  حالة يجود مث  هذا الدلي ل  قوم الةركة بإجراء  قدير رس

الدف رية لموجودات إعاد  ال كاف  عن القيمة القابلة لالس ردادل ي م اع بار ا ا  منخفض القيمةل ييخفض إلى القيمة القابلة 

  ي م إثبات االنخفاض ف  القيمة ف  اائمة الدخ . ل يلالس رداد له
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 ذمم مدينة
ي م  سجي  المساهمات المدينة بإجمال  المساهمات المك  بة المدينة من عقود ال كاف  نااصا  المخصص المكون  ي مبالغ غير اابلة 

ة العادلة لل حصي . ي م إثبات المساهمات يا راد  المدينة دعاد  ال كاف  عند اس حقااهال يي م اياسها عند ادثبات المبدئ  بالقيم

للمبلغ المس لم أي المدين. ي م فحص القيمة الدف رية للذمم المدينة ف   اريخ ك   قرير لل أكد إذا ما كان هناب انخفاض ف  القيمة 

يذلك عندما  ةير ا حداث أي الظريف إلى عدم امكانية اس ردادها.  درج خسار  االنخفاض ف  القيمة ف  اائمة الدخ . ي م إلغاء 

 راد  المدينة عندما  فقد الةركة سيطر ها على الحقوق ال عاادية ال    ةم  ا راد  المدينة كما هو الحال عندما  كون إثبات ا

ا راد  المدينة مباعة أي ان قال كافة ال دفقات النقدية العائد  إلى الرايد إلى طرف خارج  مس ق . إن الذمم المدينة المفصح 

 شعقود ال أمينش. 4ج ضمن نطاق المعيار الديل  لل قرير المال  رام  ندر 5عنها ف  اديضاح رام 

 

 استثمارات

  صنف اس ثمارات الةركة كاس ثمارات م احة للبيع ياس ثمارات مح فظ بها ح ى  اريخ االس حقاق.

 

 يع مد هذا ال صنيف على الغرض من شراء االس ثمارات.

 

  موجودات مالية متاحة للبيع
ف الموجودات  المالية الم احة للبيع بأنها موجودات مالية غير مة قة ال ي م  صنيفها كاس ثمارات مح فظ بها للم اجر  أي  عرَّ

اس ثمارات مح فظ بها ح ى  اريخ االس حقاق أي اريض يذمم مدينةل يال ي م  صنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أي الخسار . 

يال    مث  القيمة العادلة للمبلغ المدفوع شامال   كلفة المعامالت العائد  بةك  مباشر إلى شراء  قيد هذه االس ثمارات مبدئيا  بال كلفة 

االس ثمارات ي قاس بعد ذلك بالقيمة العادلة.  ظهر ال غيرات الم راكمة ف  القيمة العادلة لهذه االس ثمارات ضمن الدخ  الةام  

ح يالخسائر المحققة من بيع هذه االس ثمارات ف  اائمة الدخ  ضمن شربح/ اآلخر ف  اائمة الدخ  الةام . ي م  سجي  ا ربا

 )خسار ( محققة من اس ثمارات م احة للبيعش.

 

كما ي م إثبات  وزيعات ا رباح يإيرادات / حسم العموالت يأرباح/ خسائر  حوي  العمالت ا جنبية من االس ثمارات الم احة للبيع 

 خ  الةام  ذات الصلة كج ء من ااف  دخ / خسار  االس ثمار.ف  اوائم الدخ  أي اائمة الد

 

ي م  عدي  ي سجي  االنخفاض الجوهري أي الدائم ف  القيمة العادلة لالس ثمارات الم احة للبيع ف  اائمة الدخ  الةام  كمصاريف 

 انخفاض ف  القيمة.

 

  نة لأليراق المالية القابلة لل دايل أي القيم العادلة المقدر . س ند القيم العادلة لالس ثمارات الم احة للبيع على ا سعار المعل
 

 مث  الموجودات المالية الم احة للبيع يالمح فظ بها ل غطية المطلوبات المر بطة بوحدات الموجودات المر بطة بعقود  قع مخاطر 

س ثمارات ف  يحدات اناديق االس ثمار االس ثمار ف  معظمها على حامل  يثائق ال كاف .  مث  هذه الموجودات المالية اال

المة ربل يال   يمكن  سويقها بسهولة. ي م  حمي  ال غيرات ف  القيمة العادلة لمطلوبات ال أمين إلى الدخ  الةام  اآلخر ل  طابق 

 مع  غيرات القيمة العادلة لالس ثمارات ا ساسية ف  الدخ  الةام  اآلخر.

 

 ريخ االستحقاقموجودات مالية محتفظ بها حتى تا
 صنف االس ثمارات ذات المدفوعات الثاب ة أي الممكن  حديدها يذات  واريخ اس حقاق محدد  كـ شاس ثمارات مح فظ بها ح ى 

 اريخ االس حقاقش يذلك عندما  كون لدم الةركة النية اديجابية يالمقدر  على االا ناء ح ى  اريخ االس حقاق. ي م إثبات 

ظ بها ح ى  اريخ االس حقاق مبدئي ا بالقيمة العادلة بما ف  ذلك  كاليف المعاملة المباشر  يادضافية يي م اياسها االس ثمارات المح ف

ا مخصص االنخفاض ف  القيمة إن يجد. ي م حسان ال كلفة المطفأ  بعد ا خذ بعين االع بار الخصم  الحقا بال كلفة المطفأ ل نااص 

معدل العائد الفعل ل ييدرج أي ربح أي خسار  ناجمة عن هذه االس ثمارات ف  اائمة الدخ  عند  أي العالي  عند الةراء باس خدام

إلغاء إثبات  لك االس ثمارات أي انخفاض ايم ها. ي م  قدير القيمة العادلة للبنود ال    حم  عمولةل إن يجدتل على أساس ال دفقات 

 يخصائص مخاطر مماثلة.النقدية المخصومة باس خدام عمولة لبنود ذات شريط 

 

 إلغاء إثبات األدوات المالية

ي م إلغاء إثبات أي أدا  مالية عند  واف الةركة عن ممارسة السيطر  على الحقوق ال عاادية ال    مث  ا دا  المالية كما هو الحال 

ندما  نق  الةركة بةك  جوهري كافة عند بيع ا دا ل أي عند ان قال ال دفقات النقدية العائد  إليها إلى طرف خارج  مس ق  يع

 المخاطر يمكافآت الملكية.

 

 المقاصة

ا لمقااة    م مقااة الموجودات المالية يالمطلوبات الماليةل ييدرج الصاف  ف  اائمة المرك  المال  فقط عند يجود حق نافذ نظام 

وبات على أساس الصاف ل أي بيع الموجودات ي سديد المبالغ المثب ة يعندما يكون لدم الةركة النية ل سوية الموجودات مع المطل

المطلوبات ف  لن ياحد. ال ي م مقااة اديرادات يالمصاريف ف  اائمة الدخ  إال إذا كان ذلك مطلوبا  أي مسموحا  به بموجب 

 معايير المحاسبة ي فسيرا ها.

 

 

 

 

 

 

 



 شركة سان  كاف  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )  مة(

 م2021يسمبر د 31ف   للسنة المن هية

 24الصفحة 
 

 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3

 تاريخ التداول المحاسبي

المالية بالطريقة المع اد  ف   اريخ الم اجر  )أي ال اريخ الذي  ل  م فيه  الموجوداتاالع راف / إلغاء االع راف بجميع مة ريات يمبيعات ي م 

ية المالية ال     طلب  سو الموجودات(. عمليات الةراء أي البيع بالطريقة المع اد  ه  عمليات شراء أي بيع الموجوداتالةركة بةراء أي بيع 

 ضمن ادطار ال من  المحدد بةك  عام بموجب اللوائح أي ا عراف ف  السوق. الموجودات

 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية

 قوم الةركة ف   اريخ ك   قرير مال  ب قييم ما إذا كان هناب دلي  موضوع  على انخفاض ايمة أحد الموجودات المالية أي مجموعة من 

ن االنخفاض ف  القيمة عند حدث ياحد أي أكثر ياع منذ االع راف ا يل  لألا  )حدث خسار   م  كبده( يله  أثير الموجودات المالية. يكو

 على ال دفقات النقدية المس قبلية المقدر  لألا  المال  أي مجموعة الموجودات المالية ال   يمكن االع ماد على  قديرها.

 اد يةم  الدلي  على االنخفاض ما يل :

 ة مالية كبير  للُمصدر أي المدين؛اعوب -

 مخالفة العقدل مث  ال خلف عن السداد أي ال أخر ف  السداد؛ -

 من المح م  أن يدخ  الُمصدر أي المدين ف  حالة إفالس أي إعاد  هيكلة مالية أخرم؛ -

 اخ فاء سوق نةط لذلك ا ا  المال  بسبب الصعوبات المالية. أي -

 الموجوداتها إلى يجود انخفاض ملموس ف  ال دفق النقدي المس قبل  المقدر من مجموعة من  ةير البيانات ال   يمكن مالحظ  -

المالية الفردية ف   الموجوداتل على الرغم من أنه ال يمكن  حديد االنخفاض مع الموجوداتالمالية منذ االع راف ا يل  بهذه 

 الةركةل بما ف  ذلك:

 ين أي المدينين ف  الةركة؛ أيال غيرات السلبية ف  يضع السداد للُمصدر -

 .الموجوداتالظريف االا صادية الوطنية أي المحلية ف  بلد الُمصِدرين يال    ر بط بال خلف عن السداد على  -

 ف  حالة يجود دلي  موضوع  على يجود خسار  انخفاض ف  ايمة ا ا  المال ل ي م  حديد االنخفاض على النحو ال ال :

ف  القيمة  المطولال المح فظ بها كم احة للبيعل فإن االنخفاض ف  القيمة هو االنخفاض الجوهري أي بالنسبة لألسهم يا مو -

 العادلة لألا  المال .

بالنسبة لسندات الدين المدرجة بال كلفة المطفأ ل يس ند االنخفاض ف  القيمة على ال دفقات النقدية المس قبلية المقدر  ال   ي م  -

 فعل  ا ال .خصمها بسعر العمولة ال

ا.  ع بر ف ر   ا أي أكثر طويلة ا مد ييع بر االنخفاض بنسبة  12إن  حديد ما هو شهامش أي شطوي  ا مدش ي طلب حكم  ٪ من ال كلفة 30شهر 

ا يفق ا لسياسة الةركة. عند ا خاذ هذا الحكمل  قوم الةركةل من بين عوام  أخرمل ب قييم المد  أي المدم الذي   كون فيه القيمة ا الية هام 

 العادلة لالس ثمار أا  من  كلف ه.

لسوق عند إجراء  قييم لما إذا كان االس ثمار ف  أدا  الدين اد  عرض لالنخفاض ف  القيمةل فإن الةركة  أخذ ف  االع بار عوام  مث   قييم ا

الئ مانيةل يادر  الديلة على الواول إلى أسواق رأس للجدار  االئ مانية كما ينعكس ف  عوائد السنداتل ي قييم يكاالت ال صنيف للجدار  ا

المال دادار ديون جديد  ياح مال إعاد  هيكلة الديونل مما يؤدي إلى معانا  حامل  الديون من خالل ادعفاء الطوع  أي ادل ام  من 

بين ال كلفة المطفأ  يالقيمة الدف رية المعدلة  الديون. المبلغ المسج  لالنخفاض ف  القيمة هو الخسار  ال راكمية المقاسة على أنها الفرق

ا أي خسار  انخفاض ف  ذل ك المحدد  باس خدام ال دفقات النقدية المس قبلية المقدر  مخصومة باس خدام معدل العائد الداخل  ا ال ل نااص 

 الدخ  الةام . واائمةاالس ثمار مع رف بها سابق ا ف  اائمة الدخل

 لسياراتا -الثابتة  الموجودات

ا   ظهر السيارات بال كلفة نااصا  االس هالب الم راكم يأي خسائر انخفاض ف  القيمة. ي م  ضمين ال كاليف الالحقة ف  القيمة الدف رية لأل

بند إلى أي االع راف بها كأا  منفص ل حسب االا ضاءل فقط عندما يكون من المح م  أن   دفق المنافع االا صادية المس قبلية المر بطة بال

ل   الةركة ييمكن اياس  كلفة البند بةك  موثوق. ي م  حمي  كافة عمليات اداالح يالصيانة ا خرم على اائمة الدخ  خالل الف ر  المالية ا

ا القيمة الم بقية المقدر  للمركبات على أساس القسط الثابت على مدم العمر ادن اج  4  المقدر بـ  م  كبدها فيها. ي م اس هالب ال كلفة نااص 

 سنوات.

 رية لهذه   م مراجعة القيم الم بقية يا عمار ادن اجية للموجودات ف   اريخ ك   قرير ي عديلها إذا كان ذلك مناسب ا.   م مراجعة القيمة الدف

ون اابلة لالس رداد. ف  حالة الموجودات ل حديد االنخفاض ف  القيمة عندما يةير حدث أي  غير ف  الظريف إلى أن القيمة الدف رية اد ال  ك

 داد.يجود مث  هذا المؤشر يعندما   جايز القيم الدف رية المبلغ المقدر الممكن اس ردادهل ي م  خفيض الموجودات إلى ايم ها القابلة لالس ر

  ال ةغيل  اآلخرل بالصاف ش ف  ي م  حديد أرباح يخسائر عمليات االس بعاد بمقارنة الم حصالت مع القيمة الدف رية يي م إدراجها ف  شالدخ

 اائمة الدخ .
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 ربحية السهم

إلى  العائد  عرض الةركة بيانات ربحية السهم ا ساسية  سهمها العادية. ي م اح سان ربحية السهم ا ساسية بقسمة الربح أي الخسار  

 مرجح لعدد ا سهم العادية القائمة خالل السنة.الالمساهمين العاديين للةركة على الم وسط 

 قائمة التدفقات النقدية

الم ولد  ال دفقات النقدية الرئيسية للةركة ه  من عمليات ال أمين المصنفة ك دفقات نقدية من ا نةطة ال ةغيلية. ي م  صنيف ال دفقات النقدية 

 من أنةطة االس ثمار يال موي  يفق ا لذلك.

 توزيع الفائض

٪ الم بقية لمساهم  الةركة يفقا  لنظام 90٪ من ااف  الفائض من عمليات ال كاف  على حملة الوثائق ي 10ن الةركة مطالبة ب وزيع إ

ال أمين ياللوائح ال نفيذية الصادر  عن البنك المرك ي السعودي )شساماش(. ي م  حوي  أي عج  ينةأ عن عمليات ال كاف  إلى عمليات 

  .المساهمين بالكام

 غير الملموسة الموجودات

دات ي م اياس الموجودات غير الملموسة ال    م حياز ها بةك  منفص  عند ال حقق المبدئ  بال كلفة. بعد ال حقق المبدئ  ل ي م إثبات الموجو

ا أي إطفاء م راكم يأي خسائر انخفاض ف  القيمة   م راكمة.الغير الملموسة بال كلفة نااص 

ت غير الملموسة ذات ا عمار المحدد  على مدم العمر االا صادي ادن اج  يي م  قييمها لالنخفاض ف  القيمة عندما ي م إطفاء الموجودا

 يكون هناب مؤشر على أن ا ا  غير الملموس اد  نخفض ايم ه.

 ي م اح سان ادطفاء على أساس القسط الثابت على مدم العمر ادن اج  لألاول على النحو ال ال :

 سنوات 5 -جيات البرم 

بة   م مراجعة ف ر  ادطفاء يطريقة ادطفاء لألا  غير الملموس ذي العمر ادن اج  المحدد على ا ا  ف  نهاية ك  سنة مالية. ي م المحاس

ن طريق  غيير عن ال غييرات ف  العمر ادن اج  الم واع أي النمط الم واع الس هالب المنافع االا صادية المس قبلية المضمنة ف  ا ا  ع

ف ر  أي طريقة ادطفاء ل حسب االا ضاء ل يي م ال عام  معها ك غييرات ف  ال قديرات المحاسبية. ي م االع راف بمصريفات ادطفاء 

 للموجودات غير الملموسة ذات ا عمار المحدد  ف  اائمة الدخ .

على أنها الفرق بين ااف  عائدات البيع يالقيمة الدف رية لألا   ي م اياس ا رباح أي الخسائر النا جة عن اس بعاد ا ا  غير الملموس

 يي م االع راف بها ف  اائمة الدخ  عند اس بعاد ا ا .

 اإليجارات

 / التزامات اإليجار الموجوداتحق استخدام 

. إذا كان العقد ينق  ى عقد إيجارعل وي عند االع راف ا يل  ل عند بداية العقد ل يجب على الةركة  قييم ما إذا كان العقد عقد إيجار أي يح

. ي م  حديد السيطر  إذا كانت معظم الفوائد   دفق إلى الةركة النظر ف  العقد مقاب بالحق ف  ال حكم ف  اس خدام أا  محدد لف ر  زمنية 

 .الموجوداتييمكن للةركة  وجيه اس خدام هذه 

مكون عقد اديجار ل  خصص الةركة المقاب  ف  العقد لك  مكون من مكونات اديجار  عند البدء أي عند إعاد   قييم العقد الذي يح وي على

ا فيها ل فقد اخ ارت الةركة عدم  على أساس أسعارها المس قلة النسبية. يمع ذلك ل بالنسبة لعقود إيجار ا راض  يالمبان  ال    كون مس أجر 

 يجار يغير اديجار كعنصر إيجار ياحد.فص  المكونات غير المس أجر  يالمحاسبة عن مكونات اد
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 الموجوداتحق استخدام 

 بال كلفة؛  طبق الةركة نموذج ال كلفةل ياياس حق اس خدام ا ا 

 ا أي اس هالب م راكم يأي خسائر اضمحالل م راكمة ؛ ي  نااص 

 يالت اديجارمعدلة  ي إعاد  اياس الل  ام عقد اديجار ل عد 

مسايية الل  امات عقد اديجار. يمع ذلك ل إذا كانت هناب  كاليف إضافية مث  إعداد المواع ل فيجب  RoUبةك  عام ل س كون أاول 

 RoUإضافة الودائع غير القابلة لالس رداد يأموال الطلب يالمصريفات ا خرم الم علقة بالمعامالت يما إلى ذلك إلى ايمة أاول 

ا اس هالب أا  حق االس خدام باس خدام طريقة القسط الثابت من  اريخ البدء إلى نهاية العمر ادن اج   ا  حق االس خدام أي ي م الحق  

نهاية مد  اديجار ل أيهما أارن. ي م  حديد ا عمار ادن اجية المقدر  لموجودات حق االس خدام على نفس ا سس الم بعة ف  المم لكات 

 يالمعدات

 ية اإليجارمسؤول

ضمن عند االع راف ا يل  ل فإن ال  ام اديجار هو القيمة الحالية لجميع المدفوعات الم بقية للمؤجر ل مخصومة باس خدام سعر الفائد  الم 

االا راض ف  عقد اديجار ل أي ل إذا  عذر  حديد هذا السعر بسهولة ل معدل االا راض ادضاف  للةركة. بةك  عام ل  س خدم الةركة معدل 

 الم  ايد كمعدل الخصم.

 بعد  اريخ البدء ل  قيس الةركة ال  ام اديجار من خالل:

 .زياد  القيمة الدف رية ل عكس الفائد  على ال  ام عقد اديجار 

 .خفيض القيمة الدف رية ل عكس مدفوعات اديجار المدفوعة ي  

  عقد اديجار. ي م اياس ال  ام عقد اديجار بال كلفة المطفأ  باس خدام طريقة معدل إعاد  اياس القيمة الدف رية ل عكس أي إعاد   قييم أي  عدي

ان هناب الفائد  الفعل . ي م إعاد  اياسها عندما يكون هناب  غيير ف  مدفوعات اديجار المس قبلية الناش ة عن  غيير ف  مؤشر أي معدل ل إذا ك

ن مس حق الدفع بموجب ضمان القيمة الم بقية ل أي إذا اامت الةركة ب غييرها.  قييم ما إذا كانت  غيير ف   قدير الةركة للمبلغ الم واع أن يكو

 س مارس خيار الةراء أي ال مديد أي ادنهاء.

ف   عند إعاد  اياس ال  ام عقد اديجار بهذه الطريقة ل ي م إجراء  عدي  مماث  على القيمة الدف رية  ا  حق االس خدام ل أي ي م  سجيله

 الربح أي الخسار  إذا  م  خفيض القيمة الدف رية  ا  حق االس خدام إلى الصفر.

 اإليجارات قصيرة األجل وعقود اإليجار لألصول منخفضة القيمة

ا أي 12اخ ارت الةركة عدم االع راف بأاول حق االس خدام يال  امات اديجار لعقود اديجار اصير  ا ج  ال   لها مد  إيجار  أا   شهر 

منخفضة القيمة ل بما ف  ذلك معدات  كنولوجيا المعلومات. هذه اديجارات كمصريفات على أساس القسط الثابت  الموجوداتيعقود إيجار 

 على مدم ف ر  اديجار.

 غير المالية الموجوداتقيمة  انخفاض

لالس هالب يي م اخ بارها سنوي ا لالنخفاض ف  القيمة.  ال  خضع -على سبي  المثال ل ا رض  -ال   لها عمر إن اج  غير محدد  الموجودات

ال    خضع لالس هالب لل حقق من انخفاض ايم ها عندما  ةير ا حداث أي ال غيرات ف  الظريف إلى أن القيمة  الموجودات  م مراجعة 

 الدف رية اد ال  كون اابلة لالس رداد.

  جايز به القيمة الدف رية لألا  ايم ه القابلة لالس رداد. القيمة القابلة لالس رداد ه  ي م االع راف بخسار  انخفاض القيمة بالمبلغ الذي 

عند  الموجوداتالقيمة العادلة لألا  نااص  كاليف البيع يالقيمة ف  االس خدام ل أيهما أعلى. لغرض  قييم االنخفاض ف  القيمة ل ي م  جميع 

 دها بةك  منفص  )يحدات  وليد النقد(.أدنى مس وم  وجد له  دفقات نقدية يمكن  حدي
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 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  طبق الةركة خطة مكافأ  نهاية الخدمة لموظفيها بناء  على نظام العم  السعودي السائد. ي م عم  المس حقات بالقيمة الحالية للمدفوعات

لخدمات المقدمة من اب  الموظفين ح ى نهاية ف ر  ال قرير باس خدام طريقة يحد  االئ مان الم واعة. يؤخذ ف  المس قبلية الم واعة فيما ي علق با

ام االع بار ا جور المس قبلية يمس ويات الريا ب يخبر  مغادر  الموظفين يف رات الخدمة. ي م خصم المدفوعات المس قبلية الم واعة باس خد

المةمولة بال قرير لسندات الةركات عالية الجود  ذات الةريط يالعمالت ال     طابق ل ادر ادمكان ل مع  عوائد السوق ف  نهاية الف ر 

ارية( ن يجة ال دفقات النقدية المس قبلية المقدر . ي م الوفاء بال  ام مدفوعات الم ايا عند اس حقااها. إعاد  القياس )المكاسب / الخسائر االك و

 رات ف  االف راضات االك وارية ي م االع راف بها ف  الدخ  الةام  اآلخر. عديالت الخبر  يال غي

 المخصصات والمصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى

ي م االع راف بالمخصصات عندما يكون على الةركة ال  ام حال  )اانون  أي اس دالل ( ناشئ عن أحداث سابقة ل ي كون  كاليف  سوية هذا 

يمكن اياسها بةك  موثوق. ال  ع رف مخصصات خسائر ال ةغي  المس قبلية. ي م االع راف بالمطلوبات للمبالغ ال   سي م االل  ام مح ملة ي

 دفعها ف  المس قب  للبضائع أي الخدمات المس لمة ل سواء  مت المطالبة بها من اب  المورد أم ال.

 توزيع األرباح

كة كال  ام ف  القوائم المالية للةركة ف  الف ر  ال   ي م فيها اع ماد  وزيعات ا رباح من ي م االع راف ب وزيع ا رباح على مساهم  الةر

 اب  مساهم  الةركة.

 الزكاة وضريبة الدخل

  خضع الةركة لل كا  يفق ا للوائح الهي ة العامة لل كا  يالدخ . ي م اح سان ال كا  على حصة المساهمين السعوديين ف  حقوق الملكية أي

الدخ  باس خدام ا ساس المحدد بموجب أنظمة ال كا . ي م اح سان ضرائب الدخ  على حصة المساهمين ا جانب من ااف  الدخ   ااف 

المعدل للسنة.  س حق ال كا  يضريبة الدخ  على أساس ربع سنوي من خالل اائمة الدخ . المبالغ ادضافية المس حقة الدفع ل إن يجدت ل 

ا من هي ة  2021ييمات النهائية ي م اح سابها عند  حديد هذه المبالغ. ف  عام عند االن هاء من ال ق ل أابحت الهي ة العامة لل كا  يالدخ  ج ء 

 ال كا  يالضرائب يالجمارب المنةأ  حديث ا.

 الضريبة المؤجلة

القيم الدف رية للموجودات يالمطلوبات ي م  كوين مخصص للضريبة المؤجلة باس خدام طريقة االل  ام على الفريق المؤا ة الناش ة بين 

  غراض ال قارير المالية يالمبالغ المس خدمة لألغراض الضريبية. يس ند مبلغ الضريبة المؤجلة المخصص إلى الطريقة الم واعة ل حقيق أي

جوهري ف   اريخ ال قرير. ي م  سوية القيم الدف رية للموجودات يالمطلوبات باس خدام معدالت الضريبة المطبقة أي المعمول بها بةك  

االع راف بأا  الضريبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي يح م  معه  وفر أرباح مس قبلية خاضعة للضريبة ييمكن اس خدام االع مادات. ي م 

  خفيض أا  الضريبة المؤجلة إلى الحد الذي يصبح من غير المح م  معه  حقيق الم ايا الضريبية ذات الصلة.

الع راف بمطلوبات يموجودات الضرائب المؤجلة للفريق المؤا ة بين القيمة الدف رية يا سس الضريبية لالس ثمارات ف  العمليات ال ي م ا

 اادر  على ال حكم ف   وايت عكس الفريق المؤا ة يمن المح م  أال  نعكس الفريق ف  المس قب  المنظور. ةركةا جنبية حيث  كون ال

مطلوبات الضرائب المؤجلة عندما يكون هناب حق ياجب النفاذ اانون ا لمقااة موجودات يمطلوبات الضرائب   م  سوية موجودات ي

الضريبية الحالية ياالل  امات الضريبية  الموجوداتالحالية يعندما   علق أراد  الضرائب المؤجلة بنفس سلطة الضرائب. ي م  سوية 

للمقااة ي نوي إما ال سوية على أساس ااف  ل أي  حقيق ا ا  ي سوية االل  ام ف  يات  عندما يكون للمنةأ  حق ياجب النفاذ اانون ا

 ياحد.

  ف  ي م االع راف بالضرائب الحالية يالمؤجلة ف  الربح أي الخسار  ل باس ثناء ما ي علق ببنود مع رف بها ف  الدخ  الةام  اآلخر أي مباشر

ا بالضريبة.حقوق الملكية. ف  هذه الحالة ل ي م االع   راف أيض 

 ما في حكمهالنقد و

من النقد ف  الودائع لدم البنوب ييدائع المرابحة ال    س حق خالل ثالثة أشهر أي أا  ف   اريخ الةراء.  مث   يما ف  حكمهي كون النقد 

حواذ. ي م إدراجها بال كلفة المطفأ  يي م يدائع المرابحة يدائع لدم بنوب محلية لها  اريخ اس حقاق أال  أا  من ثالثة أشهر ف   اريخ االس 

 المحاسبة عن العوائد ذات الصلة باس خدام أساس معدل الربح الفعل .
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 ودائع قصيرة األجل

   اريخ االس حواذ. القيمة  مث  الودائع اصير  ا ج  الودائع لدم البنوب المحلية ال   لها  اريخ اس حقاق أال  ي يد عن ثالثة أشهر ف

 الدف رية للودائع اصير  ا ج   قارن بةك  معقول القيمة العادلة ف   اريخ اائمة المرك  المال .

 جنبيةاألعمالت ال

ي م  سجي  المعامالت بالعمالت ا جنبية بالريال السعودي بأسعار الصرف السائد  ف   اريخ المعاملة. ي م إعاد   حوي  الموجودات 

 لمطلوبات النقدية بالعمالت ا جنبية إلى الريال السعودي بسعر الصرف السائد ب اريخ اائمة المرك  المال .  ؤخذ جميع الفريق ف  اائمةيا

  كما فالدخ  يالدخ  الةام . البنود غير النقدية ال   ي م اياسها من حيث ال كلفة ال اريخية بعملة أجنبية ي م  حويلها باس خدام سعر الصرف 

  اريخ المعاملة ا يلية يال ي م إعاد  بيانها الحق ا.

ا  ن معامالت الةركة بالعمالت ا جنبية   م بالديالر ا مريك  بةك  أساس  ل فإن أرباح يخسائر ارف العمالت ا جنبية ليست  نظر 

 كبير  يلم ي م ادفصاح عنها بةك  منفص .

 قطاعات التشغيل

كة يةارب ف   قديم من جات أي خدمات )اطاع أعمال( ل يالذي يخضع لمخاطر يمكافآت  خ لف عن  لك القطاع هو عنصر ممي  ف  الةر

الخااة بالقطاعات ا خرم.   م مراجعة الن ائج ال ةغيلية للقطاع بان ظام من اب  اانع القرار ال ةغيل  الرئيس  ال خاذ ارارات بةأن 

    وفر بةأنها معلومات مالية منفصلة.  غراض اددار  ل  م  نظيم الةركة ف  يحدات الموارد المخصصة لك  اطاع ي قييم أدائه ل يال 

 أعمال بناء  على من جا ها يخدما ها يلديها ثالثة اطاعات  ةغيلية ي م ادبالغ عنها على النحو ال ال :

للُمعالين ف  حالة يفا  أي إعااة ااحب الخطة  اح ياجات العمالء الفردية مث  الحماية المالية لألفرادلب  من جات ال كاف  العائل    (1

يالمن جات المماثلة.  لب  هذه المن جات اطاعات مخ لفة من السوق  العائلةل ي عليم ا طفال ل ياالدخار لل قاعد ل يحماية 

 السعودي.

كل  يالدائم. ي م  جميعها كحلول  غطية للموظفين يعائال هم ف  حالة الوفا  أي العج  ال للمجموعات وفر من جات ال كاف  العائل   (2

  كاف  جماع  ل يه   لب  اح ياجات الحماية للمجموعات من مخ لف ا نواع يا حجام يه  مثالية للةركات أي المؤسسات.

من جات ال كاف  العامة للةركات   يد الةركات بغطاء أساس  للمم لكات يالحوادث الةخصية يالبضائع البحرية لألحداث غير  (3

عة. حلول ال كاف  العامة لألفراد  حم  ا فراد يعائال هم من ا حداث المؤسفة فيما ي علق بمم لكات المن ل لحام  الخطة ل الم وا

 يالحوادث أثناء السفر يالحوادث الةخصية.

الخسار  ف  القوائم  ي م  قييم ا داء القطاع  على أساس ربح أي خسار  القطاع يال   ف  بعض النواح   قاس بةك  مخ لف عن الربح أي

 المالية.  دار ال كا  يضريبة الدخ  للةركة كك  يال ي م  خصيصها لقطاعات ال ةغي  الفردية ي خصص فقط لعمليات المساهمين.

ت لم  حدث معامالت بين القطاعات بين القطاعات ال ةغيلية خالل العام. ف  حالة حديث أي معاملة ل ي م  حديد أسعار ال حوي  بين اطاعا

ال ةغي  على أساس مبدأ  جاري عادل بطريقة مماثلة للمعامالت مع أطراف ثالثة. يبعد ذلك س ةم  اديرادات يالمصريفات يالن ائج 

 القطاعية  لك ال حويالت بين القطاعات ال ةغيلية يال   سي م حذفها بعد ذلك على مس وم القوائم المالية للةركة.

طريقة   فق مع ال قارير الداخلية المقدمة إلى اانع القرار ال ةغيل  الرئيس .  م  حديد اانع القرار ي م ادبالغ عن اطاعات ال ةغي  ب

ال ةغيل  الرئيس  ل يهو المسؤيل عن  خصيص الموارد ي قييم أداء اطاعات ال ةغي  ل باع باره الرئيس ال نفيذي الذي ي خذ القرارات 

 ادس را يجية.

يات المساهمين ف  الةركة. دخ  االس ثمار المك سب من يدائع ياكوب المرابحة هو النةاط الوحيد المدر ال  ةم  اطاعات ال ةغي  عمل

للدخ . ي م  خصيص بعض مصاريف ال ةغي  المباشر  يالمصريفات العامة ا خرم لهذا القطاع على أساس مناسب. ي م  وزيع الفائض 

 .من عمليات ال كاف  على هذا القطاع على أساس مناسب

  مارس الةركة أنةط ها بالكام  ف  المملكة العربية السعودية ل يبال ال  ي م  قديم ال قارير من اب  اطاعات ا عمال فقط.

 

 



 كة مساهمة سعودية(شركة سان  كاف  )شر

 إيضاحات حول القوائم المالية )  مة(

 م2021ديسمبر  31للسنة المن هية ف  

 29الصفحة 

 

 (تتمة) الهامةمحاسبية السياسات ال  3

 االحتياطي القانوني

 م  كوين اح ياط  يعادل رأس المال ٪ من ااف  دخلها سنوي ا لالح ياط  القانون  ح ى ي20يفق ا للنظام الداخل  ل  خصص الةركة 

 المصدر. االح ياط  غير ااب  لل وزيع.

 الوثائق إعادة واستحقاق

م   ةير ال سليمات إلى ادنهاء الج ئ  أي الكام  لعقد ال كاف  العائل  الفردي. ي م اح سان ال سليمات على أساس ادخطارات المس لمة ي ح

إلى المبلغ الممنوح للمؤمن عليه ف  نهاية ف ر  اس حقاق الوثائق اس حقاق اعاد  يدخطار فيها.  ةير على اائمة الدخ  ف  الف ر  ال   ي م ا

 على أساس شريط يأحكام عقود ال كاف  ذات الصلة.الوثائق س حقاق إعاد  ياعقد ال كاف  العائل  الفردي. ي م اح سان ال سليمات 

 القيم العادلة

المالية إلى ا سعار المدرجة لأليراق المالية الم دايلة أي القيم العادلة المقدر . ي م  قدير القيمة العادلة للبنود  س ند القيمة العادلة للموجودات 

 ال    حم  عمولة على أساس ال دفقات النقدية المخصومة باس خدام العمولة لبنود ذات شريط يخصائص مخاطر مماثلة.

يها سوق نةط ل ي م  حديد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السواية  اول مالية مماثلة أي عندما بالنسبة للموجودات المالية ال   ال يوجد ف

ق ال يمكن اش قاق القيم العادلة من سوق نةط ل ي م  حديدها باس خدام مجموعة م نوعة من  قنيات ال قييم.  ؤخذ مدخالت هذه النماذج من سو

 يلكن عندما ال يكون ذلك ممكن ا ل يل م يجود درجة من الحكم ف   حديد القيم العادلة. يمكن مالحظ ه حيثما كان ذلك ممكن ا ل

 تصنيف المنتجات

ن( مخاطر  كاف  كبير  من طرف لخر )الخطة / حامل  يثائق ال أمين( من خال ل عقود ال كاف  ه   لك العقود ال   ابلت فيها الةركة )المؤِمّ

 ا كان حدث مس قبل  محدد غير مؤكد )الحدث المؤمن عليه( يؤثر سلب ا على حامل  الخطط.الموافقة على  عويض حامل  الخطط إذ

بمجرد  صنيف العقد على أنه عقد  كاف  ل فإنه يظ  عقد  كاف  للمد  الم بقية من عمره ل ح ى لو انخفضت مخاطر ال كاف  بةك  كبير خالل 

  ن ه  االحي ها.هذه الف ر  ل ما لم  سقط جميع الحقوق ياالل  امات أي 

 ل عقود االس ثمار ه   لك العقود ال    نق  المخاطر المالية مع عدم يجود مخاطر  كاف  كبير . ال كاف  العائل  لألفرادف  اطاع 

 اختبار كفاية المسؤولية

كاف  بالصاف  من  كاليف االس حواذ ف   اريخ ك  اائمة مرك  مال  ل ي م إجراء اخ بارات كفاية االل  ام لل أكد من كفاية ال  امات عقود ال 

الجة المؤجلة ذات الصلة. عند إجراء هذه االخ بارات ل  س خدم اددار  أفض  ال قديرات الحالية لل دفقات النقدية ال عاادية المس قبلية يمع

الل  كوين مخصص للخسائر النا جة المطالبات يالمصريفات اددارية. ي م  حمي  أي عج  ف  القيم الدف رية مباشر  على اائمة الدخ  من خ

 عن اخ بارات كفاية االل  ام يفق ا لذلك.

 تكاليف اقتناء الوثائق المؤجلة

ل  ي م  أجي  يإطفاء العموالت يال كاليف ا خرم الم علقة مباشر  بةراء ي جديد عقود ال كاف  على مدم شريط عقود ال كاف  ال     علق بها

ي م االع راف بجميع  كاليف الةراء غير المباشر  ا خرم كمصريف عند  كبدها. ي م  سجي  ادطفاء ف   على غرار المساهمات المك سبة.

 ش كاليف اا ناء الوثائقش ف  اائمة الدخ .

ا  عن ي م المحاسبة عن ال غييرات ف  العمر ادن اج  الم واع أي النمط الم واع الس هالب المنافع االا صادية المس قبلية المضمنة ف  ا 

 طريق  غيير ف ر  ادطفاء يي م ال عام  معها ك غيير ف  ال قدير المحاسب .

ليف اا ناء ي م أخذ  كاليف اا ناء الوثيقة المؤجلة ف  االع بار ف  اخ بار كفاية االل  ام ب اريخ ك   قرير مال  بعد  قييم العمر ادن اج  ل كا

. ي م إجراء  قييم لألعمار ادن اجية الم واعة أي ما إذا كان هناب أي انخفاض مطلون السياسة المؤجلة يما إذا كان االنخفاض مطلوب ا

 للسياسات ف   اريخ ك   قرير أي أكثر ف  حالة يجود ظريف   طلب ال قييم. إذا لم   حقق االف راضات الم علقة بالربحية المس قبلية لهذه

ا شطب ف  اائمة الدخ .السياسات ل يمكن  سريع اس هالب هذه ال كاليف ياد ي ط  لب ذلك أيض 

 

 



 كة مساهمة سعودية(شركة سان  كاف  )شر

 إيضاحات حول القوائم المالية )  مة(

 م2021ديسمبر  31للسنة المن هية ف  

 30 الصفحة

 

 (تتمة) الهامةمحاسبية السياسات ال  3

 المطالبات

  كون المطالبات من المبالغ المس حقة الدفع لحامل  الوثائق يا طراف الثالثة يمصاريف  عدي  الخسائر ذات الصلة ل بعد خصم المبالغ 

البات  حت ال سوية على إجمال  ال كلفة ال قديرية للمطالبات الم كبد  يلكن لم ي م المس رد  يالمبالغ المس رد  ا خرم. ية م  إجمال  المط

م ال.  سوي ها ف   اريخ اائمة المرك  المال  بادضافة إلى  كاليف معالجة المطالبات ذات الصلة ل سواء  م ادبالغ عنها من اب  المؤمن له أ

ي م دفعها كما ف   اريخ اائمة المرك  المال  على أساس  قديرات الحالة الفردية.  ي م  كوين مخصصات المطالبات المبلغ عنها يال   لم

ركة بادضافة إلى من جات المجموعة العائلية يمن جات ال كاف  العامة ل ي م االح فاظ بمخصص بناء  على أحكام اددار  يالخبر  السابقة للة

 غ عنها بما ف  ذلك  كاليف معالجة المطالبات ذات الصلة ف   اريخ اائمة المرك  المال .ل كلفة  سوية المطالبات الم كبد  يلكن لم ي م ادبال

ال كاف  ذات الصلة بةك  منفص . عالي   معيديال أمين /  معيديي م إظهار المطالبات  حت ال سوية على أساس إجمال  يي م إظهار حصة 

غير المسدد  حيث أنه من الم واع أن ي م سداد جميع المطالبات بةك  جوهري على ذلك ل ال  قوم الةركة بخصم مسؤيلي ها عن المطالبات 

 خالل سنة ياحد  من  اريخ اائمة المرك  المال .

 احتياطي ألنشطة التكافل

ف عقود ال كاف  بأنها  لك ال    ح وي على مخاطر  أمينية كبير  ل إذا ل يفقط إذا كان الحدث المؤمن عليه يمكن أن ي سبب  ف  ايام  ُعرَّ

. شركة ال أمين بسداد مدفوعات إضافية كبير  ف  أي سيناريو ل باس ثناء السيناريوهات ال    ف قر إلى الجوهر ال جاري ل عند بداية العقد

معايير  ظ  هذه العقود عقود  أمين ح ى ي م إنهاء أي ان هاء جميع الحقوق ياالل  امات. ي م  صنيف أي عقود ال  ع بر عقود  أمين بموجب ال

 الديلية دعداد ال قارير المالية كعقود اس ثمار.

بأاساط  ي علق هذا االح ياط  بالعقود العائلية الفردية ال    ؤمن أحداث الحيا  البةرية مث  الوفا  على مدم ف ر  زمنية طويلة. ي م االع راف

ر ف  أسعار الوحدات كما ف  حالة العقود المر بطة بالوحدات ال أمين مباشر  كمطلوبات.   م زياد  / نقص هذه المطلوبات من خالل ال غيي

. ف   اريخ ك   قرير ل ي م حسان هذا االح ياط  على أساس طريقة يإعاد  ياس حقاق الوثائقيي م  خفيضها من خالل رسوم حام  الخطة 

 الية.ال قييم االك واري من اب  خبير اك واري مس ق  من خالل اس خدام طريقة سعر الوحد  الح

 بالنسبة للسياسات المر بطة بالوحدات ل فإن االل  ام يسايي االس ثمارات ا ساسية.  م  صنيف مكون االس ثمار ف  عقود ال أمين هذه على

ال أمين أنه شموجودات مالية م احة للبيع مح فظ بها ل غطية االل  امات المر بطة بالوحدات. ي م  حوي  ال غيرات ف  القيمة العادلة لمطلوبات 

 إلى الدخ  الةام  اآلخر لمطابقة  غيرات القيمة العادلة ف  االس ثمارات ا ساسية ف  الدخ  الةام  اآلخر.

 المخاطر الساريةاحتياطي 

ياح سابه عندما ال  كون المساهمة غير المك سبة ف  جميع عقود  الساريةف   اريخ ك  اائمة مرك  مال  ل ي م اح سان اح ياط  المخاطر 

 ل كاف  كافية )بناء  على الخبر  الفعلية( لمقابلة ال كلفة الم واعة للمطالبات المس قبلية.ا

 بنود غير مرتبطة بوحداتلاحتياطي 

ا القيمة بو مر بطة  غير لبنودي م اح سان االح ياط   حدات على أساس القيمة الحالية للمصريفات يالمطالبات المس قبلية الم واعة نااص 

  الم واع المس قبل  النا ج عن الرسوم على جميع يثائق ال كاف  العائل  الفردية. ي م اح سان القيمة الحالية باس خدام اف راضات الحالية للدخ

 حكيمة )هوامش مضافة على أفض  ال قديرات(.

 





 كة مساهمة سعودية(شركة سان  كاف  )شر

 إيضاحات حول القوائم المالية )  مة(

 م2021ديسمبر  31للسنة المن هية ف  

 31الصفحة 

 

 االستثمارات  4

 ما يل   حلي  لالس ثمارات:أ(   كون االس ثمارات من اس ثمارات م احة للبيع يمح فظ بها ح ى  اريخ االس حقاق. في

 

 م2021ديسمبر  31

  بآالف الرياالت السعودية

 

 عمليات المساهمين عمليات التكافل 

 

    اإلجمالي

    مدرجة -اس ثمارات م احة للبيع 

 472,071 - 472,071 )ج( 4إيضاح  -االس ثمار ف  اناديق ا مانة المة ركة 

 7,145 7,145 - )د( 4 إيضاح -اس ثمار ف  أسهم ملكية محلية 

 ───── ───── ───── 

 472,071 7,145 479,216 

 ───── ───── ───── 

 4إيضاح  -غير مدرجة  -اس ثمارات مح فظ بها ح ى  اريخ االس حقاق 

 )ن(
   

 50,580 50,580 - (1)اكوب الهي ة العامة للطيران المدن  

 10,156 10,156 - (1)اكوب يزار  المالية 

 10,417 10,417 - (2)يزار  المالية اكوب 

 20,084 20,084 - (3)اكوب يزار  المالية 

 25,473 25,473 - (4ة )اكوب يزار  المالي

 20,257 20,257 -  (5)اكوب يزار  المالية 

 4,946 - 4,946 (6)اكوب يزار  المالية 

 4,946 - 4,946 (7)اكوب يزار  المالية 

 ───── ───── ───── 

 9,892 136,967 146,859 

 ───── ───── ───── 

 626,075 144,112 481,963 إجمالي االستثمارات

 ═════ ═════ ═════ 

 

 

 م2020ديسمبر  31

 بآالف الرياالت السعودية

 

    ادجمال  عمليات المساهمين عمليات ال كاف  

    مدرجة -اس ثمارات م احة للبيع 

 406,636 - 406,636 )ج( 4إيضاح  -المة ركة االس ثمار ف  اناديق ا مانة 

 6,985 6,985 - )د( 4إيضاح  -اس ثمار ف  أسهم ملكية محلية 

 ───── ───── ───── 

 406,636 6,985 413,621 

 ───── ───── ───── 

 4إيضاح  -غير مدرجة  -اس ثمارات مح فظ بها ح ى  اريخ االس حقاق 

 )ن(

   

 50,050 50,050 - (1ران المدن  )اكوب الهي ة العامة للطي

 20,573 20,573 - اكوب بنك البالد

 10,159 10,159 - (1اكوب يزار  المالية )

 10,448 10,448 - (2اكوب يزار  المالية )

 20,087 20,087 - (3اكوب يزار  المالية )

 25,134 25,134 - (4اكوب يزار  المالية )

 - - -  (5اكوب يزار  المالية )

 4,944 - 4,944 (6اكوب يزار  المالية )

 4,944 - 4,944 (7اكوب يزار  المالية )

 ───── ───── ───── 

 9,888 136,451 146,339 

 ───── ───── ───── 

 559,960 143,436 416,524 إجمالي االستثمارات

 ═════ ═════ ═════ 

 



 كة مساهمة سعودية(شركة سان  كاف  )شر

 إيضاحات حول القوائم المالية )  مة(

 م2021ديسمبر  31للسنة المن هية ف  

 32الصفحة 

 

 االستثمارات )تتمة(  4

 ها حتى تاريخ االستحقاقالمالية المحتفظ ب الموجوداتب( 

 فيما يل   حلي  االس ثمارات المح فظ بها ح ى  اريخ االس حقاق من اب  الطرف المقاب :

 م2020 م2021 

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

   

 125,766 146,859 الحكومية يشبه الحكومية

 20,573 - البنوب يالمؤسسات المالية ا خرم

 ─────── ─────── 

 146,859 146,339 

 ══════ ══════ 

 :الموجوداتفيما يل   حلي  االس ثمارات المح فظ بها ح ى  اريخ االس حقاق حسب ف ة 

 م2020 م2021 

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

   

 125,766 146,859 ا يراق المالية ذات معدل الفائد  الثابت

 20,573 - يراق المالية ذات السعر العائما 

 ─────── ─────── 

 146,859 146,339 

 ══════ ══════ 

 الحركة ف  االس ثمارات المح فظ بها ح ى  اريخ االس حقاق كما يل :

 م2021 

 بآالف الرياالت السعودية

 م2020

  بآالف الرياالت السعودية

 عمليات المساهمين ليات ال كاف عم عمليات المساهمين عمليات التكافل 

     

 136,528 9,844 136,451 9,888 الرايد كما ف  بداية السنة

 - - 20,077 -  م شراؤها خالل السنة

 - - (20,000) - السنةاك مالها خالل 

 (40) 5 (40) 5 اسط غير مطفأ / )خصم(

 (37) 39 479 (1) الدخ  المس حق على الصكوب

 ─────    ───── ───── ───── 

 9,892 136,967 9,888 136,451 

 ═════    ═════ ═════ ═════ 

 جميع االس ثمارات المح فظ بها ح ى  اريخ االس حقاق غير مدرجة يكذلك محلية بطبيع ها.

 فيما يل  اائمة اس حقاق االس ثمارات المح فظ بها ح ى  اريخ االس حقاق:

  اريخ االك مال ملف االكتمال

 م2022يناير  18 (1)ب الهي ة العامة للطيران المدن  اكو -

 م2024يناير  23 (1اكوب يزار  المالية ) -

 م2029يناير  23 (2اكوب يزار  المالية ) -

 م2025مارس  23 (3اكوب يزار  المالية ) -

 م2030مارس  23 (4اكوب يزار  المالية ) -

 م2025مارس  23 (5اكوب يزار  المالية ) -

 م2025مارس  23 (6كوب يزار  المالية )ا -

 م2028يناير  21 (7اكوب يزار  المالية ) -

  

٪ 2.66: 2020٪ سنوي ا )2.62 2021ديسمبر  31يبلغ م وسط معدل العمولة على االس ثمارات المح فظ بها ح ى  اريخ االس حقاق ف  

 سنوي ا(.

: 2020ديسمبر  31لاير سعودي ) 147.17ه   2021ديسمبر  31الس حقاق كما ف  القيمة العادلة لالس ثمارات المح فظ بها ح ى  اريخ ا

 مليون لاير سعودي(. 146.65

 

 



 كة مساهمة سعودية(شركة سان  كاف  )شر

 إيضاحات حول القوائم المالية )  مة(

 م2021ديسمبر  31للسنة المن هية ف  

 33الصفحة 

 

 (تتمة) االستثمارات  4

 االستثمار في صناديق األمانة المشتركة -المالية المتاحة للبيع  الموجوداتج( 

 ت الم احة للبيع اس ثمارات ف  الصناديق المة ركة ال الية: ةم  االس ثمارا

العربية السعودية  HSBC مث  االس ثمارات الم احة للبيع ف  عمليات ال كاف  اس ثمارات ف  يحدات الصناديق المة ركة ال   يديرها 

 المحديد  ل بصف ها طرف ا ذا الة بالةركة.

 ع المح فظ بها ل غطية المطلوبات المر بطة بالوحدات كما يل :كانت الحركات ف  االس ثمارات الم احة للبي

 

 م2021

بآالف الرياالت 

 السعودية

 م2020

بآالف الرياالت 

 السعودية

   

 376,834 406,636 الرايد كما ف  بداية السنة

 83,517 91,110 السنة م شراؤها خالل 

 (83,935) (93,603)  باع خالل السنة
 ────── ────── 
 404,143 376,416 

 30,220 67,928 ااف  ال غير ف  القيمة العادلة لالس ثمارات
 ────── ────── 

 406,636 472,071 (10ف  نهاية السنة )إيضاح  كما الرايد
 ══════ ══════ 

 استثمار في أسهم ملكية محلية -د( موجودات مالية متاحة للبيع 

 االس ثمار ف  ا سهم المحلية على النحو ال ال : -حة للبيع كانت الحركة ف  الموجودات المالية الم ا

 

 م2021

بآالف الرياالت 

 السعودية

 م2020

بآالف الرياالت 

 السعودية

   

 7,035 6,985 الرايد كما ف  بداية السنة

 - -  م شراؤها خالل السنة
 ────── ────── 

 6,985 7,035 

 (50) 160 رااف  ال غير ف  القيمة العادلة لالس ثما
 ────── ────── 

 6,985 7,145 الرايد كما ف  نهاية السنة
 ══════ ══════ 

 

 

 

 

 

 

 

 م2020 م2021 اسم الصندوق

بآالف الرياالت  

 السعودية

 بآالف الرياالت

 السعودية

   

 250,884 297,361 الصنديق الم وازن م عدد ا اول

 41,442 41,880 انديق دفاع  م عدد ا اول

 99,430 118,936 انديق النمو م عدد ا اول

 14,880 13,894 انديق الم اجر  بالريال السعودي

 ─────── ─────── 

 472,071 406,636 

 ══════ ══════ 



 كة مساهمة سعودية(شركة سان  كاف  )شر

 إيضاحات حول القوائم المالية )  مة(

 م2021ديسمبر  31للسنة المن هية ف  

 34الصفحة 

 

 االستثمارات )تتمة(  4

 هـ( جودة االئتمان إلجمالي االستثمارات

 

 م2021

بآالف الرياالت 

  السعودية

 م2020

بآالف الرياالت 

 السعودية

   

 125,766 146,859 الديون السيادية السعودية

 20,573 - درجة اس ثمارية

 406,636 472,071 غير مصنفة -اناديق االس ثمار 

 6,985 7,145 أسهم الملكية

 ───── ───── 

 559,960 626,075 ادجمال 

 ═════ ═════ 

س اندرد اند نهجية  صنيف يفق ا لمأ   كون االس ثمارات المصنفة  حت درجة االس ثمار أعاله من ال عرضات االئ مانية ال    عادل ال صنيف 

 .   كون االس ثمارات غير المصنفة من اس ثمارات م احة للبيع ف  اناديق االس ثمار المة رب.بورز

  س خدم الةركة طرق ال سلس  الهرم  ال الية ل حديد يادفصاح عن القيمة العادلة لالس ثمارات ف  نهاية ف ر  ال قرير:

باس خدام ا سعار المدرجة )غير المعدلة( ف  ا سواق النةطة لموجودات أي ال  امات مماثلة يمكن للكيان  : اياسات القيمة العادلة1المس وم 

 الواول إليها ف   اريخ القياس.

يال   يمكن مالحظ ها لألا  أي  1: اياسات القيمة العادلة باس خدام مدخالت بخالف ا سعار المدرجة المدرجة ف  المس وم 2المس وم 

 مل إما بةك  مباشر )مث  ا سعار( أي بةك  غير مباشر )أي المة قة من ا سعار(.االل  ا

: اياسات القيمة العادلة باس خدام مدخالت لألا  أي االل  ام ال   ال  س ند إلى بيانات السوق ال   يمكن مالحظ ها )أي المدخالت 3المس وم 

 غير القابلة للراد(.

من ال سلس  الهرم  على  3يالمس وم  1احة للبيع يالمح فظ بها ح ى  اريخ االس حقاق  حت المس وم ي م  صنيف اس ثمارات الةركة الم 

 ال وال .

 وذمم إعادة لتكافل مدينة، بالصافيمساهمات ال  5

  
 م2021

 بآالف الرياالت السعودية

 م2020

 بآالف الرياالت السعودية
    

 19,196 27,712  حملة الوثائق

 1,422 13,250  ال كاف  إعاد مين/ ال أ إعاد شركات 

 26,028 44,847  الةركة ا م -مس حق من البنك السعودي البريطان  
  ────── ────── 

  85,809 46,646 
 (1,386) (2,118)  بدل االنخفاض

  ────── ────── 

  83,691 45,260 
  ══════ ══════ 

 كانت الحركة ف  مخصص اضمحالل القيمة كما يل : (أ)

  

 م2021

بآالف الرياالت 

 السعودية

 م2020

بآالف الرياالت 

 السعودية
    

 521 1,386  ف  بداية السنة

 - -  ادر خالل السنة

 865 732   م  حصيله خالل السنة
  ────── ────── 

 1,386 2,118  ف  نهاية السنة
  ══════ ══════ 

 

 

 



 كة مساهمة سعودية(شركة سان  كاف  )شر

 إيضاحات حول القوائم المالية )  مة(

 م2021ديسمبر  31للسنة المن هية ف  

 35الصفحة 

 

 (تمة)تفي وذمم إعادة لتكافل مدينة، بالصاالمساهمات   5

 
 ديسمبرل كان عمر ااف  ا راد  المدينة كما يل : 31كما ف   (ب)

 تجاوز موعد االستحقاق ولكن غير منخفض  

 

 اإلجمالي

لم يتجاوز موعد 

 وغير االستحقاق

 يوًما 180إلى  91 منخفض

 365إلى  181

 يوًما 365أكثر من  أيام

بآالف الرياالت  

  السعودية

بآالف الرياالت 

  السعودية

بآالف الرياالت 

  السعودية

بآالف الرياالت 

  السعودية

بآالف الرياالت 

  السعودية
      

 274 6,766 2,894 73,757 83,691 م2021ديسمبر  31
      
 64 742 1,800 42,654 45,260 م2020ديسمبر  31

      

أساس ك  حالة على حد . ي م  سجي   عدي  انخفاض القيمة   صنف الةركة ا راد  على أنها شفات موعد اس حقااها يمنخفضة القيمةش على

ف  اائمة الدخ . ليس من ممارسات الةركة الحصول على ضمانات على الذمم المدينة.   ضمن ا راد  ل ال   لم ي أخر موعد اس حقااها أي 

: 2020مليون لاير سعودي ) 44.85بمبلغ  انخفضت ايم ها ل رايد ا مس حق ا من البنك السعودي البريطان  ل الةركة ا م للةركة ل

مليون لاير سعودي( ل مصنفة على أنها  صنيف بدرجة اس ثمارية يفق ا لمنهجية  صنيف س اندرد لند بورز.  ةم  ا راد  ال    25.44

بنك السعودي مليون لاير سعودي( من ال 0.63: 2020مليون لاير سعودي ) 1.5فات موعد اس حقااها يلكنها غير منخفضة القيمة 

 البريطان . من الم واع ل على أساس الخبر  السابقة ل أن  كون أراد  الذمم المدينة غير منخفضة القيمة اابلة لالس رداد بالكام .

 دخ  الةركة فقط ف  عقود ال كاف  يإعاد  ال كاف  مع أطراف ثالثة مع رف بها يذات جدار  ائ مانية.   مث  سياسة الةركة ف  أن جميع 

ة العمالء الذين يرغبون ف  ال دايل بةريط االئ مان يخضعون دجراءات ال حقق من االئ مان. بادضافة إلى ذلك ل   م مراابة الذمم المدين

 بةك  مس مر من أج   قلي   عرض الةركة للديون المعديمة.

. لم يد من ال فااي  ل يرجى 2021بر ديسم 31٪( من اسط المس حق كما ف  70: 2020ديسمبر  31٪ )76يمث  أكبر خمسة عمالء 

 )ن(. 24الرجوع إلى اديضاح 

 مصروفات مدفوعة مقدًما وموجودات أخرى  6

 

 

 م2021ديسمبر  31

 بآالف الرياالت السعودية

 

 
 

 عمليات المساهمين عمليات التكافل

 

 اإلجمالي
     
     

 405 - 405  مس حق من طرف ذي عالاة

 6,537 422 6,115  ايغيره المقدمةالمدفوعات 
  ────── ────── ────── 

  6,520 422 6,942 
  ═════ ═════ ═════ 

 م2020ديسمبر  31 

 بآالف الرياالت السعودية

 

 

 

 عمليات المساهمين عمليات ال كاف 

 

 ادجمال 
     

 552 - 552  مس حق من طرف ذي عالاة

 3,210 4 3,206  يغيرها المقدمةالمدفوعات 
  ────── ────── ────── 
  3,758 4 3,762 
 
 

 ═════ ═════ ═════ 

 

 

 

 

 

 



 كة مساهمة سعودية(شركة سان  كاف  )شر

 إيضاحات حول القوائم المالية )  مة(

 م2021ديسمبر  31للسنة المن هية ف  

 36الصفحة 

 

 النقد وما في حكمه 7

 

 

 م2021ديسمبر  31

 بآالف الرياالت السعودية

 

 
 

 المجموع المساهمينعمليات  عمليات التكافل
     

 21,577 6,847 14,730  أراد  بنكية

 50,455 50,455 -  يدائع المرابحة
  ────── ────── ────── 
  14,730 57,302 72,032 
  ═════ ═════ ═════ 

 

 

 م2020ديسمبر  31

 بآالف الرياالت السعودية

 

 

 

 المجموع المساهمينعمليات  عمليات ال كاف 
     

 12,724 752 11,972  أراد  بنكية

 55,491 55,491 -  يدائع المرابحة
  ────── ────── ────── 
  11,972 56,243 68,215 

  ═════ ═════ ═════ 

ي م االح فاظ با راد  المصرفية فقط لدم البنك السعودي البريطان ل إحدم الةركات ا م للةركة. عالي  على ذلك ل ال  وجد يدائع 

 .2020ي  2021ديسمبر  31مرابحة مح فظ بها لدم البنك السعودي البريطان  كما ف  

يدائع المرابحة لدم أطراف مقابلة ذات  صنيفات ائ مانية جيد  يفق ا لمنهجية  صنيفات س اندرد لند ي م يضع ك  من ا راد  المصرفية ي

 بورز يمودي .

معدل ي م عم  يدائع المرابحة لف رات م فاي ة   رايح بين يوم ياحد يثالثة أشهر حسب الم طلبات النقدية الفورية للةركة. يبلغ م وسط 

 ٪ سنوي ا(.2.4: 2020٪ سنوي ا )2.4 2021ديسمبر  31ع المرابحة ف  العمولة الم غير  على يدائ

 ودائع قصيرة األجل  8

داع هذه  مث  الودائع اصير  ا ج  يدائع المرابحة لدم البنوب المحلية ال   ي يد  اريخ اس حقااها عن ثالثة أشهر ف   اريخ االس حواذ. ي م إي

. يبلغ Moodyي  Standard and Poor'sع  صنيفات ائ مانية جيد  يفق ا لمنهجية  صنيفات الودائع اصير  ا ج  لدم ا طراف المقابلة م

٪ 0.75معدل العمولة الم غير ٪ سنوي ا. كان م وسط 0.96 2021ديسمبر  31معدل العمولة الم غير  على يدائع المرابحة هذه ف  م وسط 

 .2020ديسمبر  31سنوي ا هو الودائع اصير  ا ج  كما ف  

  الوديعة النظامية  9

مليون لاير سعودي  34٪ من رأس مالها البالغ 10من الالئحة ال نفيذية لمؤسسة النقد العرب  السعودي ل اامت الةركة بإيداع  58يفق ا للماد  

٪ 0.29 :2020٪ سنوي ا. )0.22مليون لاير سعودي( ف  بنك معين من اب  مؤسسة النقد العرب  السعودي بمعدل عمولة  34: 2020)

 سنوي ا(. ي م االح فاظ باديداع القانون  لدم البنك السعودي البريطان  يال يمكن سحبه إال بموافقة مؤسسة النقد العرب  السعودي.

غير  وعمولة اعادة التكافلالمؤجلة  الوثائقغير المكتسبة ، وتكلفة اقتناء  مساهمات التكافل، وصافي  أنشطة التكافلالحركة في احتياطي   10

 المكتسبة 

 الحركة في احتياطي أنشطة التكافل (أ

 م2021 

بآالف الرياالت 

 السعودية

 م2020

بآالف الرياالت 

 السعودية

   

 376,834 406,636 الرايد كما ف  بداية السنة

 16,378 16,171 ال غيرات ف  االح ياط  خالل السنة

 (16,796) (18,664)  كاليف حامل  خطط ال كاف 

 30,220 67,928   القيمة العادلة لالس ثمارات الم احة للبيعااف  ال غير ف
 ────── ────── 

 406,636 472,071 (4الرايد ف  نهاية السنة )إيضاح 
 ══════ ══════ 

 يمث  اح ياط  أنةطة ال كاف  اح ياط  خطة ال كاف  المر بط بالوحد .



 كة مساهمة سعودية(شركة سان  كاف  )شر

 إيضاحات حول القوائم المالية )  مة(

 م2021ديسمبر  31للسنة المن هية ف  

 39الصفحة 

 

غير  وعمولة اعادة التكافلالمؤجلة  الوثائقغير المكتسبة ، وتكلفة اقتناء  كافلمساهمات الت، وصافي  أنشطة التكافلالحركة في احتياطي   10

 (تتمةالمكتسبة )

 غير المكتسبة اتالحركة في صافي المساهم (ب

 م2021ديسمبر  31  

 اإلجمالي  

التأمين/  معيديحصة 

 صافي التكافل معيدي

بآالف الرياالت   

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

رياالت بآالف ال

 السعودية
     

 8,756 (25,527) 34,283  الرايد كما ف  بداية السنة

 38,191 (98,645) 136,836  خالل السنة مك  بةمساهمة 

 (34,529) 93,690 (128,219)  المك سبة خالل السنة المساهمات
  ────── ────── ────── 

 12,418 (30,482) 42,900  الرايد كما ف  نهاية السنة
  ══════ ══════ ══════ 

م2020ديسمبر  31    

 ادجمال   

ال أمين/  معيديحصة 

ال كاف  معيدي  ااف  

بآالف الرياالت   

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية
     

 4,757 (10,946) 15,703  الرايد كما ف  بداية السنة

 27,632 (90,531) 118,163  خالل السنة مك  بةمساهمة 

 (23,633) 75,950 (99,583)  المك سبة خالل السنة المساهمات
  ────── ────── ────── 

 8,756 (25,527) 34,283  الرايد كما ف  نهاية السنة
  ══════ ══════ ══════ 

 ر المكتسبةغيإعادة التأمين/ إعادة التكافل ج( الحركة في تكاليف اقتناء الوثائق المؤجلة وعمولة 

 م2021ديسمبر  31  

  

تكاليف اقتناء الوثائق 

 المؤجلة

إعادة التأمين/ عمولة 

غير إعادة التكافل 

 المكتسبة

بآالف الرياالت   

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية
    

 (4,722) 3,947  الرايد كما ف  بداية السنة

 (9,465) 16,177  السنة م  كبدها خالل 

 8,879 (16,318)   السنةالل المطفأ  خ
  ────── ────── 

 (5,308) 3,806  الرايد كما ف  نهاية السنة
  ══════ ══════ 
    

م2020ديسمبر  31    

  

 كاليف اا ناء الوثائق 

 المؤجلة

إعاد  ال أمين/ عمولة 

غير إعاد  ال كاف  

 المك سبة

بآالف الرياالت   

 السعودية

بآالف الرياالت 

يةالسعود  

    

 (1,910) 1,985  الرايد كما ف  بداية السنة

 (8,164) 16,825   م  كبدها خالل السنة

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

 (4,722) 3,947  الرايد كما ف  نهاية السنة
  ══════ ══════ 

 اتوحدب ةمرتبطغير لبنود د( احتياطي 

مليون لاير سعودي(  7.6: 2020ل سجلت الةركة اح ياطي ا من غير الوحدات بقيمة ال ش ء ) 2021ديسمبر  31ف   خالل السنة المن هية

ا منها القيمة الحالية لألفراد العائل ي علق بقطاع  . ي م اح سان االح ياط  على أساس القيمة الحالية للمصريفات المس قبلية المف رضة مطريح 

 .لألفرادن الرسوم على جميع يثائق ال أمين العائلية للدخ  المس قبل  النا ج ع

 

 



 شركة سان  كاف  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )  مة(

 م2021يسمبر د 31ف   للسنة المن هية

 24الصفحة 
 

 الساريةهـ( احتياطي المخاطر 

 0.41مليون لاير سعودي( ي  6.02: 2020مليون لاير سعودي ) 4.79ي كون هذا االح ياط  من اح ياط  عج  أاساط ال أمين بمبلغ 

 .على ال وال ليال كاف  العام  للمجموعات كاف  العائل  مليون لاير سعودي( ي علق بقطاع  ال 2.81: 2020مليون لاير سعودي )

 نهاية الخدمة للموظفين منافعمخصص  

 المبالغ المعترف بها في قائمة المركز المالي والحركة في االلتزام خالل السنة على أساس قيمتها الحالية هي كما يلي: 11-1

 

 م2021

بآالف الرياالت 

 السعودية

 م2020

بآالف الرياالت 

 سعوديةال
   

 6,316 6,703 المحدد  المنافعالقيمة الحالية الل  ام 

  -          - الخطةالقيمة العادلة لموجودات 
 ─────── ─────── 

 6,316 6,703 ال  ام المنافع المحدد  ف  نهاية السنة
 
 

══════ ══════ 

 المحددة المنافعحركة التزام  11-2

 

 م2021

بآالف الرياالت 

 يةالسعود

 م2020

بآالف الرياالت 

 السعودية
   

 5,875 6,316 ال  ام المنافع المحدد  ف  بداية السنة

 1,457 1,816 الدخ  ئمةاا إلىالمبلغ المحم  

 395 (694) الدخ  الةام  اائمة المبلغ المحم  إلى

 34 69  حوي  يارد

 (1,445) (804)  خالل السنة المنافعدفع 
 ─────── ─────── 
 6,316 6,703 ل  ام المنافع المحدد  ف  نهاية السنةا

 
 

══════ ══════ 

 المحددة المنافعتسوية القيمة الحالية اللتزام  11-3

 

 م2021

بآالف الرياالت 

 السعودية

 م2020

بآالف الرياالت 

 السعودية
   

 5,875 6,316 ال  ام المنافع المحدد  ف  بداية السنة

 1,457 1,816  كلفة الخدمة الحالية

 (1,445) (804) المدفوعة المنافع

 34 69  حوي  يارد

 395 (694) الخسار  االك وارية من  عديالت الخبر 
 ─────── ─────── 

 6,316 6,703 ال  ام المنافع المحدد  ف  نهاية العام
 ══════ ══════ 

 االف راضات االك وارية الرئيسية 11-4

 م2020 م2021 االفتراضات االكتوارية

 ٪2.8 %2.5 معدل الخصم -

 ٪2.8 %2.5 معدل نمو الرا ب -

 ي م يضع االف راضات الم علقة بالوفيات المس قبلية على أساس المةور  االك وارية يفق ا لإلحصاءات يالخبر  ف  المنطقة.

 حساسية االفتراضات االكتوارية 11-5

 بآالف الرياالت السعودية  

 ايا المحدد ال أثير على ال  ام الم  

ال غيير ف   

 االف راض

ال ياد  ف  

 االف راضات

االنخفاض ف  

 االف راضات

 

 معدل الخصم

 

0.1 % 

 

5,167 

 

6,058 
 5,167 6,058 % 0.1 زياد  نمو الريا ب

 



 شركة سان  كاف  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )  مة(

 م2021يسمبر د 31ف   للسنة المن هية

 24الصفحة 
 

 مطالباتال  12

 صافي المطالبات المتكبدة (أ

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في   

 اإلجمالي التكافل العام عائليالالتكافل   

بآالف الرياالت   

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية
     

 90,121 8,783 81,338  المطالبات المدفوعة

 (69,586) (5,804) (63,782)  حصة إعاد  ال كاف  من المطالبات المدفوعة

    ───── ───── ───── 

 20,535 2,979 17,556  ااف  المطالبات المدفوعة

 23,006 21,290 1,716  المبلغ عنهاغير الم كبد  يالمطالبات ة يالقائم غييرات ف  المطالبات 

الم كبد  يالمطالبات  القائمة غييرات ف  حصة إعاد  ال كاف  من المطالبات 

 المبلغ عنهاغير ي

 (153) (21,121) (21,274) 

    ───── ───── ───── 

 22,267 3,148 19,119   كبد ااف  المطالبات الم

  ═════ ═════ ═════ 

 م2020ديسمبر  31للسنة المن هية ف    

 ادجمال  ال كاف  العام عائل الال كاف    

بآالف الرياالت   

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

      السعودية
 47,053 4,730 42,323  المطالبات المدفوعة

 (38,010) (2,840) (35,170)  اد  ال كاف  من المطالبات المدفوعةحصة إع

    ───── ───── ───── 

 9,043 1,890 7,153  ااف  المطالبات المدفوعة

 30,983 11,143 19,840  المبلغ عنهاغير الم كبد  ية يالمطالبات القائم غييرات ف  المطالبات 

الم كبد  يالمطالبات  القائمةبات  غييرات ف  حصة إعاد  ال كاف  من المطال

 المبلغ عنهاغير ي

 (18,749) (7,861) (26,610) 

    ───── ───── ───── 

 13,416 5,172 8,244  ااف  المطالبات الم كبد 

  ═════ ═════ ═════ 

 القائمةالمطالبات  (ب

 م2021ديسمبر  31  

  

 إجمالي

إعادة التأمين/ إعادة 

 صافي للسهمالتكافل 

آالف الرياالت ب  

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

     القائمةمطالبات ال كاف  العائل  

 3,931 (17,823) 21,754  القائمةاح ياطيات المطالبات   -

 9,859 (29,043) 38,902  ياح ياطيات أخرما يلكن لم ي م ادبالغ عنه ا م  كبدهاح ياطات   -

     

     القائمة لبات ال كاف  العاممطا

 2,293 (36,153) 38,446  القائمةاح ياطيات المطالبات   -

 4,666 (12,111) 16,777   م  كبدها يلكن لم ي م ادبالغ عنها ياح ياطيات أخرماح ياطيات   -
  ───── ───── ───── 

 20,749 (95,130) 115,879  القائمةإجمال  المطالبات 
 
 

 ═════ ═════ ═════ 

 
 م2020ديسمبر  31 

  
 إجمال 

إعاد  ال أمين/ إعاد  

 ااف  للسهمال كاف  

بآالف الرياالت   

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

     القائمةمطالبات ال كاف  العائل  

 6,981 (25,273) 32,254  القائمةاح ياطيات المطالبات   -

 5,246 (21,578) 26,824   كبدها يلكن لم ي م ادبالغ عنها ياح ياطيات أخرماح ياطات  م   -

     

     القائمة مطالبات ال كاف  العام

 2,890 (21,484) 24,374  القائمةاح ياطيات المطالبات   -

 3,900 (5,659) 9,559  اح ياطيات  م  كبدها يلكن لم ي م ادبالغ عنها ياح ياطيات أخرم  -
  ───── ───── ───── 

 19,017 (73,994) 93,011  القائمةإجمال  المطالبات 
  ═════ ═════ ═════ 



 كة مساهمة سعودية(شركة سان  كاف  )شر

 إيضاحات حول القوائم المالية )  مة(

 م2021ديسمبر  31للسنة المن هية ف  

 40الصفحة 

 

 (تتمةمطالبات )ال  12

 القائمةمن المطالبات التكافل  معيديالتأمين/  معيديج( جودة االئتمان لحصة 

 

 م2021

بآالف الرياالت 

 السعودية

 م2020

بآالف الرياالت 

 السعودية

   

 73,994 95,130 راالس ثما درجة

 ═════ ═════ 

 .س اندرد لند بورز بموجب منهجية  صنيفات ن ن نإلى +أ   كون درجة االس ثمار أعاله من ال عرضات االئ مانية ال    عادل  صنيفات 

 االلتزامات المستحقة والمطلوبات األخرى 13

 

 
 م2021ديسمبر  31

 بآالف الرياالت السعودية

 

 
 

 عمليات التكافل

 

 اهمينالمس

 

 اإلجمالي
     

 29,779 5,658 24,121  الذمم الدائنة يالمس حقات
 4,335 - 4,335  مس حق  طراف ذات عالاة

 6,251 - 6,251  مس حق الدفع للوكالء
  ────── ────── ────── 
  34,707 5,658 40,365 
  ═════ ═════ ═════ 

 

 

 م2020ديسمبر  31
 بآالف الرياالت السعودية

 

 

 

 عمليات ال كاف 

 

 المساهمين

 

 ادجمال 
     

 32,648 3,560 29,088  الذمم الدائنة يالمس حقات

 3,824 - 3,824  مس حق  طراف ذات عالاة

 5,223 - 5,223  مس حق الدفع للوكالء
  ────── ────── ────── 
  38,135 3,560 41,695 
  ═════ ═════ ═════ 

 رأس المال  14

لاير سعودي للسهم. هيك  المساهمة  10مليون سهم عادي بقيمة  34مال الةركة المصرح به يالمصدر يالمدفوع بالكام  من  ي كون رأس

 كما يل : 2020ديسمبر  31ي  2021ديسمبر  31ف  الةركة كما ف  

 م2021ديسمبر  31كما في  
 

بآالف الرياالت  مساهمةنسبة ال المساهمين
 السعودية

   

 221,000 %65.00 ودي البريطان البنك السع

 119,000 %35.00 أخرم

 ─────── ─────── 

 100.00% 340,000 
 

 

══════ ══════ 

 م2020ديسمبر  31كما ف   

 

بآالف الرياالت  نسبة المساهمة المساهمين
 السعودية

   

 221,000 ٪65.00 البنك السعودي البريطان 

 119,000 ٪35.00 أخرم

 ─────── ─────── 

 100.00٪ 340,000 

 ══════ ══════ 

 

 



 كة مساهمة سعودية(شركة سان  كاف  )شر

 إيضاحات حول القوائم المالية )  مة(

 م2021ديسمبر  31للسنة المن هية ف  

 41الصفحة 

 

 احتياطي نظامي  15

٪ 20ز( من الالئحة ال نفيذية لل أمين لمؤسسة النقد العرب  السعودي ل  خصص الةركة  2) 70يفق ا للنظام ا ساس  للةركة يام ثاال  للماد  

رأس المال. االح ياط  القانون  غير م اح لل وزيع على من ااف  دخلها سنوي ا لالح ياط  القانون  ح ى يكون لديها اح ياط  يعادل 

 المساهمين ح ى  صفية الةركة.

 مخصص الزكاة وضريبة الدخل  16

 

 صافي المحمل للسنة -الزكاة وضريبة الدخل  (أ

 

 م2021

بآالف الرياالت 
 السعودية

 م2020

بآالف الرياالت 
 السعودية

   
 4,764 6,872 مخصصات ال كا 

 - - مخصص للضريبة
 ─────── ─────── 
 6,872 4,764 
 ══════ ══════ 

 سنةلل الزكاة المحملة (ب

 يع مد مخصص ال كا  الخاص بالمساهمين السعوديين على ما يل :

 

 
 م2021

بآالف الرياالت 
 السعودية

 م2020

بآالف الرياالت 
 السعودية

   

 354,788 354,788 حقوق الملكية

 5,551 7,657 الت ا خرميال عدي ةياالف  اح مخصصاتالرايد 

 (79,535) (65,032) طويلة ا ج  للموجوداتالقيمة الدف رية 

 ─────── ─────── 

 297,413 280,804 

 ══════ ══════ 

 208,981 228,708 %77حصة المساهمين السعوديين 

   

 (22,080) 5,089 حصة المساهمين السعوديين ف  الربح / )الخسار ( المعدل للسنة

 ─────── ─────── 

 186,901 233,797 الوعاء الزكويحصة المساهمين السعوديين من 

 ══════ ══════ 

 4,764 6,872 للسنة الزكاة المحملة

 ══════ ══════ 

  عود الفريق بين الن ائج المالية يال كوية بةك  رئيس  إلى المخصصات ال   ال يسمح بها ف  حسان الربح المعدل.

 مخصصات الزكاةحركة ج(   

 كانت الحركة ف  مخصص ال كا  للسنة كما يل :

 

 م2021

بآالف الرياالت 
 السعودية

 م2020

بآالف الرياالت 
 السعودية

   
 5,778 4,991 ف  بداية السنة

 4,764 6,872  المحم  خالل السنة

 - -  عدي  السنة السابقة

 (5,551) (5,871) المدفوعات خالل السنة
 ─────── ─────── 

 4,991 5,992  ف  نهاية العام
 ══════ ══════ 

 للسنة المحملة ضريبة الدخل    د( 

 لم ي م اح سان ضريبة الدخ  للسنة الحالية يالسابقة على ج ء من حقوق الملكية المملوكة للمساهمين ا جانب.

 

 



 كة مساهمة سعودية(شركة سان  كاف  )شر

 إيضاحات حول القوائم المالية )  مة(

 م2021ديسمبر  31للسنة المن هية ف  

 42الصفحة 

 

 (تتمةمخصص الزكاة وضريبة الدخل )  16

 وضع الربوط   هـ(

ل أادرت الهي ة العامة لل كا  يالدخ  )ال    م  ةكيلها حديث ا باسم مصلحة ال كا  يالضرائب  2015مارس  31  ف  خالل الربع المن ه

 .2010إلى  2008ش( الةهادات الضريبية النهائية لألعوام من ZATCAيالجمارب ش

. يادمت 2014إلى  2011ديسمبر  31الضريبية / ال كوية للسنوات المن هية ف   الربوط ZATCAل أادرت  2018نوفمبر  27ف  

ا على ربط  االع راض ل يادمت الةركة اس  ناف ا أمام ا مانة العامة للجان الضريبية  ZATCA. رفضت ZATCAالةركة اع راض 

(GSTC ادمت .)ZATCA  يجهات نظرها إلىGSTC  المؤجلة.  م رفض االدعاءات  الوثيقةحيث ابلت مطالبة الةركة بةأن  كلفة اا ناء

ل أجرت لجنة المخالفات الضريبية يح  الن اعات  2021 خرم. ادمت الةركة مطالب ها المقابلة على نفسه. خالل الربع الثان  من عام ا

(TVDRC  المس وم ا يل من االس  ناف ف[ )GSTC جلسات االس ماع لمنااةة القضية. أادر ]TVDRC  اراره برفض الدعوم

( ]المس وم الثان  يا خير من TVDACركة الحكم أمام لجنة اس  ناف المخالفات الضريبية يالن اعات )المقدمة من الةركة. اس أنفت الة

 (.2010-2007االس  ناف[.  م بالفع  البت ف  ا مور لصالح الةركة ف  االس  نافات السابقة الم علقة بال قييمات السابقة )

ا على ربط 2018ديسمبر  31لسنة المن هية ف   قييم الضريبة / ال كا  ل ZATCAل أادرت  2019ف  عام  . يادمت الةركة اع راض 

ZATCA درست .ZATCA   ا ف  أبري ا منقح  يجهة نظر الةركة  ZATCA. ف  ال قييم المنقح ل ابلت 2020القضية يأادرت  قييم 

مليون لاير سعودي ل اامت  0.9ل كا  بحوال  فيما ي علق بمسائ  الضرائب المق طعة. فيما ي علق بأمور ال كا  ا خرم ل مع ااف   أثير ا

حيث رفضت مطالبة الةركة بةأن  عدي  إضافة إجمال   GSTCيجهات نظرها إلى  ZATCA. ادمت GSTCالةركة برفع اس  ناف أمام 

سات االس ماع جل TVDRCل أجرم  2021المطالبات المس حقة. ادمت الةركة مطالب ها المقابلة على نفسه. خالل الربع الرابع من عام 

 .TVDACاراره برفض الدعوم المقدمة من الةركة. الةركة بصدد الطعن ف  الحكم أمام  TVDRCلمنااةة القضية. أادر 

. يبالنظر إلى ا همية النسبية 2017إلى  2015ديسمبر  31ال قييمات النهائية للسنوات المن هية ف   ZATCAل رفعت  2020ف  عام 

ا على ال قييم لعام  2016ي  2015ب سوية ال  امات ال كا  ادضافية لعام   لل قييمات ل اامت الةركة ش حت االح جاجش يادمت اع راض 

ا لعام  2021لاير سعودي. خالل شهر أبري   293ل871ل1م  2017. بلغ ال  ام ال كا  ادضاف  لعام 2017 ا منقح  ل رفعت ال ا ا  قييم 

لاير سعودي. اخ ارت الةركة  943ل258لةركة ل خفيض االل  امات ال كوية ادضافية إلى ابلت فيه ج ئي ا الطعن المقدم من ا 2017

إلى  2015ش حت االح جاجش.  م االن هاء من  قييم السنوات المالية  2017 سوية ال  امات ال كا  ادضافية على حسان الربط المعدل لعام 

 .2017السنة المالية 

ا بناء  على ال دايق الضريب  الذي  م إجراؤه فيما  ZATCAل رفعت  2020مارس  31ه  ف  عالي  على ذلك ل خالل الربع المن   قييم 

٪ على رسوم حام  5 طبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة  ZATCA(. ف  ال قييم المذكور ل اررت VATي علق بضريبة القيمة المضافة )

ا من الخطة لوثائق ال أمين على الحيا  ال    وفرها شركة سان  إلى  2019نوفمبر  30ح ى  2018يناير  1 كاف  لألسر  الفردية اع بار 

ل  2020يونيو  30مليون. خالل ف ر  الس ة أشهر المن هية ف   1.68جانب غرامات السداد الم أخر ل يال    ص  إلى لاير سعودي. 

مليون لاير سعودي  حت االح جاج.  0.97اس  البالغ يدفعت مبلغ ضريبة القيمة المضافة ا س ZATCAاس خدمت الةركة برنامج مبادر  

 مليون لاير سعودي. 0.71عن غرامات السداد الم أخر يالبالغة  ZATCAعند السداد ل  نازل 

ل باالع راض على ال قييم / فوا ير سداد  ZATCAل ادمت الةركة خطان اع راض عبر بوابة  2020يونيو  18بال وازي مع ذلك ل ف  

ل  2020أغسطس  10االع راض. ف   ZATCAحيث رفضت  2020يوليو  13اس الم رد على خطابات االع راض ف  الصادر .  م 

.  م  حديد موعد جلسة اس ماع 2019( لجميع الف رات باس ثناء  قييم يناير GSTCادمت الةركة اس  ناف ا إلى ا مانة العامة للجان الضريبية )

حيث فقدت الةركة  GSTC( ال ابعة لـ TVDRCلجنة  سوية المنازعات يالمخالفات الضريبية )مع  2021مايو  24ياالس ماع إليها ف  

)أي لجنة اس  ناف  GSTCاس  نافها دلغاء ال قييم. بعد مراجعة القرار ل اررت الةركة عدم م ابعة القضية إلى المس وم الثان  من 

ال  وجد طلبات اس  ناف أخرم س كون الةركة اادر  على  نفيذها  (. يعلى هذا ا ساس لTVDACالمخالفات الضريبية يالن اعات )

 (.2019مليون لاير سعودي )باس ثناء ربط يناير  0.93اس رداد الضرائب ادضافية المدفوعة )أي 

انت هناب . كGSTCألف لاير سعودي ل  قدمت سان  كاف  باع راض إلى المس وم ا يل من  37الذي بلغ  2019فيما ي علق ب قييم يناير 

 8.  م  قديم االس  ناف ف  GSTCإلى مس وم  ZATCAيبال ال  لم ين ق  االس  ناف بعد رفض  ZATCA / GSTCمةكلة ف  بوابة 

 موعد جلسة االس ماع. GSTC.  ن ظر شركة سان  كاف  2019ل قييم يناير  2021نوفمبر 

 

 



 كة مساهمة سعودية(شركة سان  كاف  )شر

 إيضاحات حول القوائم المالية )  مة(

 م2021ديسمبر  31للسنة المن هية ف  

 43الصفحة 

 

 توزيع الفائض الدائن  17

 

 م2021

بآالف الرياالت 
 السعودية

 م2020

بآالف الرياالت 
 السعودية

   
 6,593 6,593 يناير 1كما ف    وزيع الفائض الدائن

 -         361 إجمال  الدخ  العائد لعمليات ال أمين خالل العام

 -         - لحامل  يثائق ال أمين فائض مدفوع
 ─────── ─────── 

 6,593 6,954 ديسمبر 31كما ف    وزيع الفائض الدائنإافال 

 ══════ ═════ 

 وتكاليف حاملي خطط التكافلصافي المساهمات المكتسبة   18

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في   

  

 التكافل العام عائليالالتكافل 

 

 اإلجمالي

بآالف الرياالت   
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

.     
 227,946 52,157 175,789  المك  بةإجمال  المساهمة 

 18,664 - 18,664   كاليف حامل  خطط ال كاف 

 (99,608) (45,180) (54,428)  المسند  إعاد  ال كاف ات مساهمة

 (8,617) (973) (7,644)  ال غيرات ف  إجمال  المساهمات غير المك سبة

ال غيرات ف  حصة إعاد  ال كاف  من المساهمات غير 

 المك سبة

 4,224 731 4,955 

       ───── ───── ───── 

 143,340 6,735 136,605  ي كاليف حامل  خطط ال كاف ااف  المساهمة المك سبة 
  ═════ ═════ ═════ 
     
     

 م2020ديسمبر  31للسنة المن هية ف    

  

 ال كاف  العام عائل الال كاف  

 

 ادجمال 

بآالف الرياالت   
 السعودية

الرياالت بآالف 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

     
 201,681 49,080 152,601  المك  بةإجمال  المساهمة 

 16,796 - 16,796   كاليف حامل  خطط ال كاف 

 (91,486) (42,782) (48,704)  المسند  إعاد  ال كاف ات مساهمة

 (18,580) (15,211) (3,369)  ال غيرات ف  إجمال  المساهمات غير المك سبة

ال غيرات ف  حصة إعاد  ال كاف  من المساهمات غير 

 المك سبة

 299 14,283 14,582 

       ───── ───── ───── 

 122,993 5,370 117,623  ي كاليف حامل  خطط ال كاف ااف  المساهمة المك سبة 
  ═════ ═════ ═════ 
     

  

 إعادة واستحقاق الوثائق 19

 

 الت السعوديةبآالف الريا 
 م2020 م2021  

    

 42,511 47,714  إعادد  الوثائق

 24,629 27,225  اس حقاق الوثائق

  ─────── ─────── 

  74,939 67,140 
  ══════ ══════ 

 

 

 

 



 كة مساهمة سعودية(شركة سان  كاف  )شر

 إيضاحات حول القوائم المالية )  مة(

 م2021ديسمبر  31للسنة المن هية ف  

 44الصفحة 

 

 عمومية وإدارية مصاريف  20

 م2021ديسمبر  31 
 بآالف الرياالت السعودية

 جمالياإل عمليات المساهمين عمليات التكافل 

 25,740 4,091 21,649 ين كاليف الموظف

 3,593 - 3,593  كاليف ايانة  كنولوجيا المعلومات

 4,233 2,629 1,604 اانونية يمهنية نفقات

 655 69 586 اديجار مصاريف

 408 408 - مجلس اددار  ياللجان مصاريف

 - - - ال سويق ياالعالن

 732 - 732 مخصص الديون المةكوب ف   حصيلها

 5,601 1,212 4,389 أخرم

 ─────── ─────── ─────── 

 32,553 8,409 40,962 
 ══════ ══════ ══════ 
    

 

 
 م2020ديسمبر  31

 بآالف الرياالت السعودية

 ادجمال  عمليات المساهمين عمليات ال كاف  

 30,966 4,335 26,631 ين كاليف الموظف

 4,515    - 4,515 معلومات كاليف ايانة  كنولوجيا ال

 3,025    - 3,025 اانونية يمهنية نفقات

 602    84 518 اديجار مصاريف

 1,874 1,874    - مجلس اددار  ياللجان مصاريف

 1,338    - 1,338 ال سويق ياالعالن

 866    - 866 مخصص الديون المةكوب ف   حصيلها

 6,549 2,278 4,271 أخرم

 ─────── ───────     ─────── 

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

 الخسارة األساسية والمخففة للسهم 21

إلى المساهمين العاديين بعد ال كا  يضريبة الدخ  للةركة على  العائد ي م اح سان مبلغ الخسار  لك  سهم بقسمة ااف  خسار  السنة 

 هم العادية القائمة ب اريخ ال قرير كما يل :الم وسط المرجح لعدد ا س

 

 

 

 

 

 

 

بآالف الرياالت للمساهمين بعد ال كا  يضريبة الدخ  ) العائد لسنة لخسار  الااف  

 السعودية
 

(5,919) 

 

(31,302) 

 ══════ ══════ 

 عاديةالم وسط المرجح لعدد ا سهم ال

 )العدد باآلالف(
 

34,000 

 

34,000 

 ══════ ══════ 

 (0.92) (0.17) خسارة السهم )لاير سعودي(

 ══════ ══════ 

 م2020  م2021    

   



 كة مساهمة سعودية(شركة سان  كاف  )شر

 إيضاحات حول القوائم المالية )  مة(

 م2021ديسمبر  31للسنة المن هية ف  

 45الصفحة 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية 22

اس. القيمة العادلة ه  السعر الذي سي م اس المه لبيع أا  أي دفعه ل حوي  ال  ام ف  معاملة منظمة بين المةاركين ف  السوق ف   اريخ القي

 لة على اف راض أن المعاملة   م إما:يع مد اياس القيمة العاد

 ف  السوق الرئيس  الذي يمكن الواول إليه للموجودات أي المطلوبات ل أي 

 ف  حالة عدم يجود سوق رئيس  ل ف  معظم الم ايا ال   يمكن الواول إليها ف  السوق لألا  أي االل  ام 

القيمة العادلة ف  هذه القوائم المالية بةك  جوهري عن القيم الدف رية المدرجة ف  ال  خ لف القيم العادلة لألديات المالية ال   لم ي م اياسها ب

الدف رية  القوائم المالية. من المف رض أن يكون للنقد يما ف  حكمه يالودائع اصير  ا ج  يالودائع النظامية ايم عادلة  قارن بةك  معقول القيم

 3 ثمارات المح فظ بها ح ى  اريخ االس حقاق المدرجة بال كلفة المطفأ  يالمصنفة بالمس وم المقابلة لها بسبب الطبيعة اصير  ا ج . االس

  ةم  الصكوب غير المدرجة.  م اياس القيمة العادلة من اب  اددار  باس خدام عريض أسعار الوسيط.

 تحديد التسلسل الهرمي للقيمة العادلة والقيمة العادلة

 ال ال  ل حديد يادفصاح عن القيمة العادلة لألديات المالية:  س خدم الةركة ال سلس  الهرم 

 : ا سعار المدرجة ف  ا سواق النةطة لنفس ا دا  أي ا دا  المماثلة ال   يمكن للكيان الواول إليها ف   اريخ القياس ؛1المس وم 

أساليب  قييم أخرم  ع مد جميع مدخال ها الهامة على بيانات : ا سعار المعلنة ف  ا سواق النةطة لموجودات يمطلوبات مماثلة أي 2المس وم 

 السوق ال   يمكن مالحظ ها؛ 

 :  قنيات ال قييم ال   ال  ع مد أي من المدخالت الهامة على بيانات السوق ال   يمكن مالحظ ها.3المس وم 

 أ( القيم الدفترية والقيمة العادلة

م العادلة للموجودات المالية يالمطلوبات المالية ل بما ف  ذلك مس ويا ها ف  ال سلس  الهرم  للقيمة يوضح الجديل ال ال  القيمة الدف رية يالقي

 العادلة لألديات المالية المقاسة بالقيمة العادلة.

 القيمة العادلة  م2021ديسمبر  31

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

      مقاسة بالقيمة العادلة مالية موجودات

 479,216 - 472,071 7,145 479,216 م احة للبيعال االسثمارات -

      

      بالقيمة العادلةمقاسة الغير  موجودات مالية

مح فظ بها ح ى  اريخ  اس ثمارات -

 االس حقاق

146,859 - - 147,171 147,171 

 70,090 70,090 - - 70,090 يدائع اصير  ا ج  -

 34,000 34,000 - - 34,000 الوديعة النظامية -

 72,032 72,032 - - 72,032 ما ف  حكمهالنقد ي -

 322,981 - - 323,293 323,293 
      

المطلوبات المالية مقاسة بالقيمة العادلة من 

 الدخ  اائمةخالل 

     

 472,071 - 472,071 - - اح ياط   نةطة ال كاف  -

 - - 472,071 - 472,071 

 القيمة العادلة  م2020ديسمبر  31

1المس وم  القيمة الدف رية بآالف الرياالت السعودية 2المس وم   3المس وم    ادجمال  
      

      مقاسة بالقيمة العادلة موجودات مالية

 413,621 - 406,636 6,985 413,621 م احة للبيعاالسثمارات ال -

 
     

      بالقيمة العادلةموجودات مالية غير المقاسة 

 146,650 146,650 - - 146,339 مح فظ بها ح ى  اريخ االس حقاق اس ثمارات -

 120,345 120,345 - - 120,345 يدائع اصير  ا ج  -

 34,000 34,000 - - 34,000 الوديعة النظامية -

 68,215 68,215 - - 68,215 ما ف  حكمهالنقد ي -

 368,899 - - 369,210 369,210 

      

المطلوبات المالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل 

 الدخ  اائمة

     

 406,636 - 406,636 - - اح ياط   نةطة ال كاف  -

 - - 406,636 - 406,636 
      

. 2إلى المس وم  1 بعض اس ثمارات السنة السابقة المصنفة  حت المس وم  صنيف م إعاد  



 كة مساهمة سعودية(شركة سان  كاف  )شر

 إيضاحات حول القوائم المالية )  مة(

 م2021ديسمبر  31للسنة المن هية ف  

 46الصفحة 

 

 المعلومات القطاعية  23

علق بأنةطة الةركة. إجمال  من اب  اددار  فيما ي  القطاعية المعلوماتشيا مع عملية إعداد ال قارير الداخلية للةركة ل  مت الموافقة على ا م

الرسوم  ايراداتالمساهمات المك سبة ل ل ااف    كاليف حامل  خطط ال كاف  ي المك  بةل ااف  المساهمة  ةركةلل المساهمة المك  بة

يال كاليف ا خرم ذات الصلة ل فائض  كاليف اا ناء يثائق ال كاف  ل  إعاد  ياس حقاق الوثائقيالعموالت ل ااف  المطالبات الم كبد  ل 

ار ( من عمليات ال كاف  ل ااف  االك  ان ل دخ  االس ثمار ل المصاريف العمومية ياددارية ل ااف  الفائض / )العج ( ل الفائض / )الخس

غير الملموسة ل االس ثمارات الم احة للبيع ل المبالغ  الموجوداتغير الملموسة يالسيارات ل ادطفاء ل االس هالب ل  الموجوداتالربح ل شراء 

ل اا ناء الوثائق المؤجلة ل ي كاليف  ال كاف  من المطالبات القائمة يالمساهمات غير المك سبة معيديال أمين /  معيديحصة ااف  ل  - الدائنة

ل ياح ياط  أنةطة ال كاف  ل يإجمال  المساهمات غير المك سبة يإيرادات العموالت ل يإجمال  المطالبات القائمة  الموجوداتيإجمال  

 يإجمال  المطلوبات ل حسب اطاع ا عمال ل مبينة أدناه.

ال أمين / إعاد  ال كاف  يالمدفوعات المسبقة يالذمم المدينة ا خرم يالمس حق من اد  إعالقطاعية الذمم المدينة من  الموجوداتال  ةم  

 .المصنفةغير  الموجوداتالمساهمين يالنقد يما ف  حكمه. يفق ا لذلك ل ي م  ضمينها ف  

إعاد  ال أمين / إعاد  ال كاف  د  ل يأرا الدائننهاية الخدمة للموظفين ل ي وزيع الفائض  منافعال  ة م  المطلوبات القطاعية على مخصص 

 .المصنفةيغيرها يالمس حق للمساهمين. يفق ا لذلك ل ي م  ضمينها ف  المطلوبات غير  الدائنةالمس حقة ل يالذمم الدائنة ل يالمبالغ 

 

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

 اإلجمالي
بآالف 

الرياالت 
 السعودية

      م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 227,946 52,157 84,679 91,110 - ل  مساهمات ال كاف  المك  بةاإجم

 147,002 6,976 31,214 108,812 - المك  بة ف ال كا ااف  مساهمات

 143,340 6,734 27,794 108,812 - المك سبة ال كاف  ااف  مساهمات

 8,879 8,879 - - - ايرادات الرسوم يالعموالت

 111 111 - - - إيرادات االك  ان ا خرم

 152,330 15,724 27,794 108,812 - إجمال  اديرادات

 (97,206) (3,148) (18,633) (75,425) - ا خرم الم كبد  لمنافعياااف  المطالبات 

 (16,171) - - (16,171) - ال غيرات ف  اح ياط  أنةطة ال كاف 

مر بطة  غيرنود بل  غيرات ف  اح ياط  ال

 7,607 - - 7,607 - بوحدات

 3,643 2,405 1,238 - - الساريةال غييرات ف  اح ياط  المخاطر 

 (16,318) (5,496) (8,602) (2,220) - يثائق ال كاف ء  كاليف اا نا

  ───── ─────  ───── ─────  ───── 

 33,885 9,485 1,797 22,603 - ااف  دخ  االك  ان للسنة

 (40,962) (9,789) (11,804) (10,960) (8,409) عمومية يإداريةمصاريف 

 1,865 - - 1,865    - دخ  من خصومات الكمية

 2,238 79 79 39 2,041 ن الودائعالدخ  م

 4,077 - 109 109 3,859 الدخ  من الصكوب

 211 - - - 211  وزيعات االرباح

 ───── ─────  ───── ─────  ───── 

إجمال  الربح / )الخسار ( للسنة اب  ال كا  

 يضريبة الدخ 

(2,298) 13,656 (9,819) (225) 1,314 

 (6,872) - - - (6,872) ال كا  يضريبة الدخ  للسنة

 ───── ─────  ───── ─────  ───── 

إجمال  الخسار  لف ر  ما بعد ال كا  يضريبة 

 الدخ 

(9,170) 13,656 (9,819) (225) (5,558) 

           

═════ 

═════ ═════ ═════ ═════ 

      

 19 - - - 19 غير الملموسة الموجوداتشراء 

 754 - - - 754 ادطفاء

 8 - - - 8 س هالباال

 ═════ ═════     ═════ ═════ ═════ 

 

 

 



 كة مساهمة سعودية(شركة سان  كاف  )شر

 إيضاحات حول القوائم المالية )  مة(

 م2021ديسمبر  31للسنة المن هية ف  

 47الصفحة 

 

 (تتمةالمعلومات القطاعية ) 23

 

 عمليات المساهمين
بآالف الرياالت 

 السعودية

 تكافل عائلي لألفراد
 )حماية وادخار(

بآالف الرياالت 
 السعودية

تكافل عائلي 
)حماية  للمجموعات

 وادخار(
بآالف الرياالت 

 السعودية

 عامالتكافل ال
بآالف الرياالت 

 السعودية

 اإلجمالي
بآالف الرياالت 

 السعودية
      م:2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 201,681 49,080 69,083 83,518 - إجمال  مساهمات ال كاف  المك  بة

 126,991 6,298 21,335 99,358 - المك  بة ال كاف  ااف  مساهمات

 122,993 5,371 18,264 99,358 - ةالمك سب ال كاف  ااف  مساهمات
 5,352 5,352    -    - - ايرادات الرسوم يالعموالت
 2,190 2,190 - - - إيرادات االك  ان ا خرم

 130,535 12,913 18,264 99,358 - إجمال  اديرادات

 (80,557) (5,173) (7,386) (67,998) - ا خرم الم كبد  يالمنافعااف  المطالبات 
 (16,378)    -    - (16,378) - يرات ف  اح ياط  أنةطة ال كاف ال غ

 (1,137)    -    - (1,137) - مر بطة بوحدات غيرلبنود   غيرات ف  اح ياط  ال

 (2,947) 1,030 (3,977)    - - الساريةال غييرات ف  اح ياط  المخاطر 
 (14,863) (3,309) (9,714) (1,840) - يثائق ال كاف  كاليف اا ناء 

  ───── ─────  ───── ─────  ───── 

 14,653 5,461 (2,813) 12,005 - ااف  دخ  االك  ان للسنة
 (49,735) (13,375) (13,432) (14,357) (8,571) عمومية يإداريةمصاريف 

 1,425    -    - 1,425    - دخ  من خصومات الكمية

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

 3,983 - 110 110 3,763 الدخ  من الصكوب
 225 - - - 225  وزيعات االرباح

 ───── ─────  ───── ─────  ───── 

إجمال  الربح / )الخسار ( للسنة اب  ال كا  يضريبة 
 (26,538) (7,797) (16,016) (758) (1,967) الدخ 

 (4,764) - - - (4,764) ال كا  يضريبة الدخ  للسنة

 ───── ─────  ───── ─────  ───── 
 (31,302) (7,797) (16,016) (758) (6,731) إجمال  الخسار  لف ر  ما بعد ال كا  يضريبة الدخ 

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 

      
 576 - - - 576 شراء الموجودات غير الملموسة

 763 - - - 763 ادطفاء

 67 - - - 67 االس هالب

      

      م2021ديسمبر  31في كما 

 1,294 - - - 1,294 غير الملموسة الموجودات

 - - - - - أاول ثاب ة

  ═════ ═════     ═════ ═════ ═════ 

      الموجودات

 72,032 6,189 1,033 7,508 57,302 النقد يماف  حكمه

 70,090 10,013 10,013 5,006 45,058 يدائع اصير  ا ج 

 83,691 22,750 60,566 375    - م إعاد   كاف  مدينة, بالصاف مساهمات يذم

حصة معيدي ال كاف  من مساهمات ال كاف  غير 

 30,482 20,633 9,849    -    - المك سبة

من المطالبات ال كاف   معيديال أمين / حصة معيدي 
 95,130 48,264 46,598 268    - القائمة

 3,806 2,952 854    -    - لة كاليف اا ناء يثائق  أمين مؤج

 479,216    -    - 472,071 7,145 اس ثمارات م احة للبيع

 146,859    - 4,946 4,946 136,967 اس ثمارات مح فظ بها ح ى  اريخ االس حقاق

 34,000 - -    - 34,000 يديعة نظامية

 12,965 - - -    - المصنفةغير  الموجودات

     ───── 

 1,028,271     الموجوداتإجمالي 

     ═════ 

      المطلوبات

 29,900 26,604 2,097 1,199    - أراد  معيدي ال كاف  الدائنة

 42,900 23,738 19,162    -    - مساهمات غير مك سبة

 5,308 5,308    -    -    - غير المك سبةإعاد  ال أمين / إعاد  ال كاف  عمولة 

 115,879 55,223 59,780 876    - ت القائمةإجمال  المطالبا

 5,193 407 4,786    -    - اح ياط  المخاطر السارية

    -    -    -    -    - اح ياط  لبنود غير مر بطة بوحدات

 6,703 1,820 2,079 2,804    - مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين

 472,071    -    - 472,071    -  وزيع الفائض الدائن

 58,040    -    -    -    - المطلوبات غير المصنفة

     ───── 

 735,994     اجمالي المطلوبات

     ═════ 



 كة مساهمة سعودية(شركة سان  كاف  )شر

 إيضاحات حول القوائم المالية )  مة(

 م2021ديسمبر  31للسنة المن هية ف  

 48الصفحة 

 

 (تتمةالمعلومات القطاعية )  23

 
عمليات 

 المساهمين
بآالف الرياالت 

 السعودية

تكافل عائلي 
 لألفراد

 )حماية وادخار(

بآالف الرياالت 
 السعودية

تكافل عائلي 
)حماية  لمجموعاتل

 وادخار(
بآالف الرياالت 

 السعودية

 التكافل العام
بآالف 

الرياالت 
 السعودية

 اإلجمالي
بآالف 

الرياالت 
 السعودية

      م2020ديسمبر  31

 2,029 - - - 2,029 غير الملموسة الموجودات

 8 - - - 8 أاول ثاب ة

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

 68,215 2,156 2,459 7,357 56,243 النقد يماف  حكمه

 120,345 10,015 10,015 5,007 95,308 يدائع اصير  ا ج 

 45,260 21,853 23,407 - - مساهمات يذمم إعاد   كاف  مدينة, بالصاف 

 25,527 19,902 5,625    -    - حصة معيدي ال كاف  من مساهمات ال كاف  غير المك سبة

 73,994 27,143 46,030 821    - من المطالبات القائمةال كاف   معيديال أمين / معيدي ة حص

 3,947 2,402 1,545    -    -  كاليف اا ناء يثائق  أمين مؤجلة

 413,621    -    - 406,636 6,985 اس ثمارات م احة للبيع

 146,339    - 4,944 4,944 136,451 اس ثمارات مح فظ بها ح ى  اريخ االس حقاق
 34,000 - - - 34,000 يديعة نظامية
 10,411 - - - - المصنفةغير  الموجودات

     ───── 

 941,659     إجمالي الموجودات

     ═════ 
      المطلوبات

 25,014 21,539 2,987 488    - أراد  معيدي ال كاف  الدائنة

 34,283 22,765 11,518    -    - مساهمات غير مك سبة

 4,722 4,722    -    -    - غير المك سبةإعاد  ال أمين / إعاد  ال كاف  عمولة 

 93,011 33,933 56,030 3,048    - إجمال  المطالبات القائمة

 8,836 2,812 6,024    -    - اح ياط  المخاطر السارية

 7,607    -    - 7,607    - اح ياط  لبنود غير مر بطة بوحدات

 6,316 1,766 1,964 2,586    - مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين

 406,636    -    - 406,636    -  وزيع الفائض الدائن
  57,891     المطلوبات غير المصنفة

    ───── 
 644,316     اجمالي المطلوبات

 ملكة العربية السعودية.ال ةغيلية يا نةطة الرئيسية للةركة ف  الم الموجودات قع جميع 

 

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

الحماية 
 واالدخار

بآالف 
الرياالت 
 السعودية

الممتلكات 
 الحوادثو

بآالف الرياالت 
 السعودية

 

 السيارات* 

بآالف الرياالت  
 السعودية

 اإلجمالي

بآالف 
الرياالت 
 السعودية

     المكتتبة اتإجمالي المساهم

 91,372 - 262 91,110 ا فراد

 18 - 6 12 منةآت م ناهية الصغر

 12,407 - 12,005 402 اغير منةآت 

 26,452 - 24,612 1,840 م وسطةمنةآت 

 97,697 - 15,272 82,425 كبير ال منةآت
 ────── ────── ────── ────── 
 175,789 52,157 - 227,946 
 ══════ ══════ ═════ ══════ السيارات.حتى تاريخه ال تقوم الشركة باكتتاب منتجات * 

 

 

 م2020ديسمبر  31للسنة المن هية ف  
 

الحماية 
 ياالدخار

بآالف 
الرياالت 
 السعودية

المم لكات 
 الحوادثي

بآالف 
الرياالت 
 السعودية

 

 السيارات* 

بآالف الرياالت  
 السعودية

 ادجمال 

بآالف الرياالت 
 السعودية

     المكتتبة اتإجمالي المساهم

 83,815 - 297 83,518 ا فراد

 16 - 5 11 منةآت م ناهية الصغر

 8,201 - 7,979 222 اغير منةآت 

 17,033 - 15,628 1,405 م وسطةمنةآت 

 92,616 - 25,171 67,445 كبير ال منةآت
 ────── ────── ────── ────── 
 152,601 49,080 - 201,681 
 ══════ ══════ ═════ ══════ اكتتاب منتجات السيارات.حتى تاريخه ال تقوم الشركة ب* 

 



 كة مساهمة سعودية(شركة سان  كاف  )شر

 إيضاحات حول القوائم المالية )  مة(

 م2021ديسمبر  31للسنة المن هية ف  

 49الصفحة 

 

 أطراف ذات العالقة مع وأرصدة معامالت  (ت
 

لكين  مث  ا طراف ذات العالاة المساهمين الرئيسيين يأعضاء مجلس اددار  يموظف  اددار  الرئيسيين للةركة يالةركات ال   يكونون فيها ما

يها أي يسيطرين عليها بةك  مة رب أي ي أثرين بها بةك  جوهري. ي م اع ماد سياسات ال سعير يشريط رئيسيين يأي كيانات أخرم يسيطرين عل

 .هذه المعامالت من اب  مجلس اددار  يمساهم  الةركة

 
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة أ(
 

 :فيما يل   فااي  المعامالت الجوهرية المنفذ  خالل العام مع ا طراف ذات العالاة

 

 

 

2021 
بآالف الرياالت 

 السعودية

2020 
بآالف الرياالت 

 السعودية

 البنك السعودي البريطاني

 )مساهم ف  الةركة(
  

 72,132 73,784 مساهمات

 39,826 74,013 المطالبات المدفوعة

   أخرم مصاريف

 3,423 3,397  كلفة ايانة  قنية المعلومات يالمصاريف ذات الصلة -

 72 - من يدائع المرابحةدخ  االس ثمار 

المنشآت األخرى الخاضعة للسيطرة أو السيطرة المشتركة أو المتأثرة بشكل 

   جوهري من قبل األطراف ذات العالقة

 3,925 5,086  كاليف اا ناء يثائق مدفوعة

   

   أي بي إس اي –شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة 

 1,634 395 مساهمات

 1,425 1,865 على االس ثمارات المر بطة بالوحداتخصم 

   

   مجموعة العليان

 12,194 16,309 مساهمات

 - 18,097 المطالبات المدفوعة

  

   العالمية العقارية أمالك

 - 472 مساهمات

 - - المطالبات المدفوعة

 

بين البنك السعودي البريطان  يالةركة. يفق ا لال فاايةل يقدم البنك   ةم  شالمصاريف ا خرمش  كاليف الخدمات المخ لفة بموجب ا فااية إدار 

الثاب ة يالبنية ال ح ية ل كنولوجيا المعلومات بمقاب  ي فق عليه  الموجوداتالسعودي البريطان  خدمات  ةغيلية للةركة بما ف  ذلك اس خدام 

  الطرفان. 



 كة مساهمة سعودية(شركة سان  كاف  )شر

 إيضاحات حول القوائم المالية )  مة(

 م2021ديسمبر  31للسنة المن هية ف  

 50الصفحة 

 

 أطراف ذات العالقة )تتمة( وأرصدة مع معامالت 24
 

 أرصدة مع أطراف ذات العالقة (ب
 

 : فااي  الذمم المدينة يالدائنة لألطراف ذات العالاة كما ف   اريخ ال قرير كما يل 

   2021 2020 

طبيعة ال   آالف الرياالت السعوديةالمبالغ ب إيضاح 

     شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة

وداتالموج * موجودات مالية م احة للبيع )ج(4   472,071 406,636 

 552 405 6 الموجودات المالية المر بطة بالوحدات الموجوداتالخصم على 

     

     البنك السعودي البريطاني

 26,028 44,847 5 الموجودات إجمال  – ات  كاف  مدينةمساهم

 12,724 21,577 7 الموجودات أراد  بنكية

 34,000 34,000 9 الموجودات الوديعة النظامية

)ن(12 المطلوبات القائمةإجمال  المطالبات   36,808 46,405 

 2,894 3,966 13 المطلوبات مصاريف أخرم بموجب ا فااية مس وم الخدمة

 - - 13 المطلوبات عمولة ا رباح المس حقة الدفع

     

     وكالة التأمين ساب المحدودة

 930 369 13 المطلوبات عمولة مس حقة الدفع

     

     مجموعة العليان

 10,780 14,345 5 الموجودات إجمال  -  كاف  مدينةمساهمة 

)ن(12 المطلوبات القائمةإجمال  المطالبات   19,131 1,364 

 

 

    

     العالمية العقارية أمالك

 - 543 5 الموجودات إجمال  -  كاف  مدينةمساهمة 

)ن(12 المطلوبات القائمةإجمال  المطالبات   - - 

     

 الخاضعة ددار  حامل  الوثائق الموجودات *

 

إجراء هذا  ا راد  القائمة ف   اريخ ال قرير غير مضمونة. س  م ال سوية نقد ا. لم ي م  كوين مخصص كبير النخفاض القيمة ح ى  اريخ ال قرير. ي م

 .ذات العالاة يالسوق الذي  عم  فيه ا طراف ذات العالاة يعوام  أخرم ال قييم ف   اريخ ال قرير من خالل فحص المرك  المال  لألطراف

 

 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين ج(
عويضات يةم  موظفو اددار  الرئيسيون ف  الةركة جميع أعضاء مجلس اددار ل ال نفيذيين يغير ال نفيذيينل ياددار  العليا. فيما يل  ملخص ل 

 :ين للسنةموظف  اددار  الرئيسي

 
2021ديسمبر  31  

 بآالف الرياالت السعودية

2020ديسمبر  31  

 بآالف الرياالت السعودية

 عمليات المساهمين عمليات  كاف  عمليات المساهمين عمليات تكافل 
     

ا خرم )بما ف  ذلك مكافأ  نهاية  يالمنافعالريا ب 

 -  5,052 الخدمة(

 

5,956 

  

              - 

 2,389 -                 2,950 - أعضاء مجلس اددار  ياللجان ا خرمأ عان 
 ═════ ═════ ═════ ═════ 

 7 5 8 5 عدد موظف  اددار  الرئيسيين

 
═════ ═════ ═════ ═════ 

 المرتبطة بالوحدات بالبنودالمالية المتاحة للبيع المتعلقة  الموجودات د(

: 2020مليون لاير سعودي ) 472.07 بلغ  2021ديسمبر  31المر بطة بالوحدات كما ف   بالبنودع الم علقة المالية الم احة للبي الموجودات

العربية السعودية المحديد ل بصف ها طرف ا ذي عالاة  مليون لاير سعودي(  ةم  اس ثمارات ف  يحدات الصناديق المة ركة ال   يديرها 406.64

 .ف  شركة



 كة مساهمة سعودية(شركة سان  كاف  )شر

 إيضاحات حول القوائم المالية )  مة(

 م2021ديسمبر  31للسنة المن هية ف  

 51الصفحة 

 

 معلومات تكميلية (ث
لمركز الماليا قائمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 بآالف الرياالت السعودية 

 2021 2020 

 

 

 

 

 عمليات

التكافل   

 

عمليات 

 المساهمين

 

 

 اإلجمالي

  
 عمليات

ال كاف    

 
عمليات 

 المساهمين

 

 

 ادجمال 

       الموجودات

 68,215 56,243 11,972 72,032 57,302 14,730 النقد يماف  حكمه
 120,345 95,308 25,037 70,090 45,058 25,032 يدائع اصير  ا ج 

 45,260    - 45,260 83,691 - 83,691 مساهمات يذمم إعاد   كاف  مدينة, بالصاف 

حصة معيدي ال كاف  من مساهمات ال كاف  غير 
 المك سبة

30,482 - 30,482 25,527 -    25,527 

من ال كاف   معيديال أمين / حصة معيدي 
 73,994    - 73,994 95,130 - 95,130 المطالبات القائمة

 3,947    - 3,947 3,806 - 3,806  كاليف اا ناء يثائق  أمين مؤجلة

المس حق من / )إلى( المساهمين / عمليات 
 ال كاف 

(21,912) 21,912            -  
23,916 

 

 
(23,916) 

 
                 

- 

 413,621 6,985 406,636 479,216 7,145 472,071 اس ثمارات م احة للبيع
 146,339 136,451 9,888 146,859 136,967 9,892 اس ثمارات مح فظ بها ح ى  اريخ االس حقاق

 3,762 4 3,758 6,942 774 6,168 مصاريف مدفوعة مقدما يموجودات أخرم

 8 8    - - - - موجودات ثاب ة
 2,029 2,029    - 1,294 1,294 - موجودات غير ملموسة

 34,000 34,000    - 34,000 34,000 - ظاميةيديعة ن

 4,612 4,612    - 4,729 4,729 - إيرادات مس حقة من يديعة نظامية

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

 941,659 311,724 629,935 1,028,271 309,181 719,090 إجمالي الموجودات

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

       المطلوبات

 41,695 3,560 38,135 40,365 5,659 34,706 مس حقات يمطلوبات أخرم
 4,991 4,991    - 5,992 5,992    - مخصص ال كا  يضريبة الدخ 

 25,014    - 25,014 29,900    - 29,900 أراد  معيدي ال كاف  الدائنة

 34,283    - 34,283 42,900 - 42,900 مساهمات غير مك سبة
غير إعاد  ال أمين / إعاد  ال كاف   عمولة

 4,722    - 4,722 5,308 - 5,308 المك سبة

 93,011    - 93,011 115,879 - 115,879 إجمال  المطالبات القائمة
 8,836    - 8,836 5,193 - 5,193 اح ياط  المخاطر السارية

 7,607    - 7,607 - - - اح ياط  لبنود غير مر بطة بوحدات

 6,316    - 6,316 6,703 - 6,703 مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين
 6,593 - 6,593 6,954 - 6,954  وزيع الفائض الدائن

 406,636 - 406,636 472,071 - 472,071 اح ياط  أنةطة  كاف 

 4,612 4,612 - 4,729  4,729 - إيرادات مس حقة من يديعة نظامية
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── يمطلوبات أخرم مس حقات

 644,316 13,163 631,153 735,994 16,380 719,614 إجمالي المطلوبات

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

 -                   -     -  - - - فائض عمليات ال كاف 

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

 إجمالي المسؤوليات وفائض العمليات التكافلية
 

719,614 

 

16,380 

 

735,994 

 
631,153 

 
13,163 

 
644,316 

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

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

 14,788 14,788 - 14,788 14,788 - اح ياط  نظام 
 (1,218) - (1,218) (524) - (524) إعاد  اياس ال  امات منافع ال قاعد

اح ياط  القيمة العادلة للموجدات المالية الم حة 

 للبيع
- 

758 758 

- 

599 599 
 (56,826) (56,826) - (62,745) (62,745) - خسائر م راكمة

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

 (524) 292,801 292,277 (1,218) 298,561 297,343 

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

 إجمالي المطلوبات وفائض عمليات التكافل

 وحقوق المساهمين

 

 

719,090 

 

 

309,181 

 

 

1,028,271 

 

 
629,935 

 

 
311,724 

 

 
941,659 

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

       



 كة مساهمة سعودية(شركة سان  كاف  )شر

 إيضاحات حول القوائم المالية )  مة(

 م2021ديسمبر  31للسنة المن هية ف  

 52الصفحة 

 

 معلومات تكميلية )تتمة(  25

 الدخل قائمة

 

 

 

 

 

 

 بآالف الرياالت السعودية 

 2021 2020 

 عمليات 

التكافل   

عمليات 

 المساهمين

 

 اإلجمالي

 عمليات

ال كاف    

عمليات 

 المساهمين

 

 ادجمال 

       اإليرادات

       ةمساهمات التكافل المكتتب إجمالي
 152,601 -   152,601 175,789 - 175,789  كاف  عائل 

 49,080 - 49,080 52,157 - 52,157  كاف  عام

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

 201,681 - 201,681 227,946 - 227,946 إجمالي المساهمات المكتتبة

       لمسند اإعاد  ال أمين / إعاد  ال كاف   مساهامات
 (14,122) - (14,122) (30,557) - (30,557) المحلية المسند إعاد  ال أمين / إعاد  ال كاف   مساهمات 

 (77,364) - (77,364) (69,051) - (69,051) ا جنبية المسند إعاد  ال أمين / إعاد  ال كاف   مساهمات

 16,796 - 16,796 18,664 - 18,664  كاليف حامل  خطط ال كاف 

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

 126,991 - 126,991 147,002 - 147,002 صافي مساهمات التكافل المكتتبة

 (18,580) - (18,580) (8,617) - (8,617)  ال غيرات ف  مساهمات ال كاف  غير المك سبة
المساهمات من حصة معيدي ال كاف  غير ال غيرات ف  

 14,582 - 14,582 4,955 - 4,955 ك سبةمال

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

 122,993 - 122,993 143,340 - 143,340 صافي مساهمات التكافل المكتسبة

 5,352 - 5,352 8,879 - 8,879 رادات الرسوم يالعموالتيإ

 2,190 - 2,190 111 - 111 رادات االك  ان ا خرميإ

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

 130,535 - 130,535 152,330 - 152,330 مجموع اإليرادات

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

 تكاليف ومصاريف االكتتاب
      

 (47,053) - (47,053) (90,121) - (90,121) إجمال  المطالبلت المدفوعة
 38,010 - 38,010 69,586 - 69,586 من مطالبات مدفوعةال كاف  معيدي ال أمين/ معيدي حصة 

 (67,140) - (67,140) (74,939) - (74,939) إعاد  ياس حقاق الوثائق

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

 (76,183) - (76,183) (95,474) - (95,474) صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة

 (3,924) - (3,924) 3,647 - 3,647 ال غيرات ف  المطالبات القائمة, بالصاف 

 (450) - (450) (5,379) - (5,379)  غيرات ف  مطالبات م كبد  يغير مبلغ عنها , بالصاف 
  ─────  ───────  ─────  ─────── ────────────── 

 (80,557) - (80,557) (97,206) - (97,206) لمتكبدةصافي المطالبات والمنافع األخرى ا

 (16,378) - (16,378) (16,171) - (16,171) ال غيرات ف  اح ياط  أنةطة ال كاف 
 (1,137) - (1,137) 7,607 - 7,607  غيرات ف  اح ياط  لبنود غير مر بطة بوحدات

 (2,947) - (2,947) 3,643 - 3,643  غيرات ف  اح ياط  المخاطر السارية

 (14,863) - (14,863) (16,318) - (16,318)  كاليف اا ناء يثائق ال كاف 
  ─────  ───────  ─────  ─────── ────────────── 

 (115,882) - (115,882) (118,445) - (118,445) مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب

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

 14,653 - 14,653 33,885 - 33,885 في دخل االكتتابصا

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

       مصاريف تشغيلية أخرى
 (49,735) (8,571) (41,164) (40,962) (8,409) (32,553) مصاريف عمومية يإدارية

 1,425 - 1,425 1,865    - 1,865 دخ  من خصومات الكمية
 2,911 2,616 295 2,238 2,041 197 ت من الودائعرادايإ

 3,983 3,763 220 4,077 3,859 218 دخ  من الصكوب

 225 225 - 211 211 - رادات  وزيعات ا رباحيإ

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

 (41,191) (1,967) (39,224) (32,571) (2,298) (30,273) إجمالي مصاريف التشغيل األخرى، صافي

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

والزكاة  التوزيعقبل  للفترةصافي الخسارة / )الدخل( 

 وضريبة الدخل

3,612 (2,298) 1,314 (24,571) (1,967) (26,538) 

المساهمين للعجز / )الفائض المحول للمساهمين(  تحمل

 من عمليات التكافل

 

 

(3,251) 

 

 

3,251 

 
 

          - 

 
 

24,571 

 
 

(24,571) 

 
        

          - 

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

للمساهمين قبل الزكاة وضريبة ة صافي الخسارة العائد

 الدخل
361 953 1,314 - (26,538) (26,538) 

 (4,764) (4,764) - (6,872) (6,872) - الفترةالزكاة وضريبة الدخل عن 

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

للمساهمين قبل الزكاة وضريبة  ةصافي الخسارة العائد

 الدخل
361 (5,919) (5,558) - (31,302) (31,302) 

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 



 شركة سان  كاف  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )  مة(

 م2021يسمبر د 31ف   للسنة المن هية

 53الصفحة 
 

 معلومات تكميلية )تتمة(  25

 

 الدخل الشامل قائمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 آالف الرياالت السعوديةب 

 2021 2020 

 

 

 

 

 عمليات

التكافل   

 

عمليات 

 المساهمين

 

 

 اإلجمالي

  

 عمليات

ال كاف    

 

عمليات 

 المساهمين

 

 

 ادجمال 

       

للمساهمين بعد الزكاة وضريبة  ةصافي الخسارة العائد

 الدخل

 

             

361  

 

(5,919) 

 

(5,558) 
 

                - 
 

(31,302) 

 

(31,302) 

        

       الدخل الشامل اآلخر

        

الدخل في  قائمةالبنود التي سيتم إعادة تصنيفها إلى 
 الفترات الالحقة

      

        
غير  - غير القيمة العادلة ف  اس ثمارات م احة للبيع   -

 محققة

 

67,928 

 

-    

 

67,928 

 

30,220 

 

-    

 

30,220 
        
غير  - غير القيمة العادلة ف  اح ياط  أنةطة ال كاف   -

 محقق

 

(67,928) 

 

-    

 

(67,928) 

 

(30,220) 

 

-    

 

(30,220) 
       
اح ياط  القيمة العادلة للموجودات المالية الم احة  -

 للبيع
 

- 

 

159     

 

159 

 
(50) 

 
-    

 
(50) 

       

دخل في الفترات ال قائمةتصنيفها إلى  يعادالبنود لن 
 الالحقة

      

       

 إعادة قياس التزامات مزايا التقاعد  -

 

694 

 

-    

 

694 

 
(395) 

 
-    

 
(395) 

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

 (31,747) (31,302) (445) (4,705) (5,760) 1,055 إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

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

       :تسوية

لعمليات التكافل المحول  العائدناقص: صافي الدخل 

 -   (361)   الدائنإلى فائض التوزيع 

 (31,747)   (5,066)   اجمالي الدخل الشامل للفترة



 كة مساهمة سعودية(شركة سان  كاف  )شر

 إيضاحات حول القوائم المالية )  مة(

 م2021ديسمبر  31للسنة المن هية ف  

 54الصفحة 

 

 معلومات تكميلية )تتمة(  25
 

 التدفقات النقدية قائمة

 

 االت السعوديةبآالف الري 

 2021 2020 

 

 

 عمليات

التكافل   

عمليات 

 المساهمين

 

 اإلجمالي

 عمليات

ال كاف    

عمليات 

 المساهمين

 

 ادجمال 

       التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 اب  ادسناد يال كا  يالضريبة السنةااف  خسار  
 

 361    

 

953 

 

1,314 

 

 -    

 

(26,538) 

 

(26,538) 

       
       :البنود غير النقدية  عدي 

 763 763    -  754 754    -  ادطفاء

 67 67    -  8 1    7  االس هالب
 (4,017) (3,801) (216)  (4,113) (3,895) (218)  الدخ  من الصكوب

 40    40    -  40    40    -  إطفاء اسط الصكوب

 (5) - (5) (5) (5) - اطفاء الخصم على الصكوب
    - 24,569 (24,569)    - 3,251 (3,251) مخصصات المساهمين من العج  / الفائض

 يالمساهماتمخصص انخفاض ايمة ذمم إعاد  ال كاف  
 

732 

 

- 

 

732 

 

865 

 

- 

 

865 
 1,457 - 1,457 1,816 - 1,816 مخصص مكافأ  نهاية الخدمة للموظفين

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

 (553) 1,099 546 (22,468) (4,900) (27,368) 

       :التشغيلية والمطلوباتالتغييرات في الموجودات 

 (18,854)    -          (18,854) (38,431)    -          (38,431) ل بالصاف المدينة ال كاف  اعاد  يذمم المساهمات
 (54,068) (54,068) - 50,255 50,250 5 يدائع المرابحة

 (14,581)    -            (14,581) (4,955)    -            (4,955) حصة إعاد  ال كاف  من المساهمات غير المك سبة

 (26,350)    -            (26,350) (21,136)    -            (21,136) القائمةمن المطالبات إعاد  ال أمين / إعاد  ال كاف  حصة 
 (1,962)    -            (1,962) 141    -            141 المؤجلة يثائق ال أمين كاليف اا ناء 

 (29,752) 50 (29,802) (65,595) (160) (65,435) دات المالية الم احة للبيعوالموج

 (2,700) 289 (2,989) (3,180) (418) (2,762) مصاريف مدفوعة مقدما يموجودات أخرم
 6,153 913 5,240 (1,330) 1,746 (3,076)  خرميالمطلوبات ا المس حقات

 9,150    -            9,150 4,886    -            4,886 الدائنةأراد  إعاد  ال كاف  

 18,580    -            18,580 8,617    -            8,617 المساهمات غير المك سبةاجمال  
 2,812    -            2,812 586    -            586 ير المك سبةغإعاد  ال أمين / إعاد  ال كاف   عمولة

 30,721    -            30,721 22,868    -            22,868 القائمةإجمال  المطالبات 

 2,947    -            2,947 (3,643)    -            (3,643) الساريةمخاطر الاح ياط  
 1,137    -            1,137 (7,607)    -            (7,607) اتوحدب  بطةمر غيرلبنود اح ياط  

 29,802    -            29,802 65,435    -            65,435 اح ياط   نةطة ال كاف 

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

 (45,060) 52,517 7,457 (16,617) (57,716) (74,333) 

 (1,411) -            (1,411) (736) -            (736) ة الخدمة المدفوعة للموظفينل ااف  المحولمنافع نهاي

 (5,871) (5,871) -                 المدفوعة ال كا  يضريبة الدخ 
                

- 
(5,551) (5,551) 

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

 (81,295) (63,267) (18,028) 850 46,646 (45,796) نةطة ال ةغيليةااف  النقد المس خدم ف  ا 
   ───── ───── ─────   ───── ───── ───── 

 يةنشطة االستثماراألالتدفقات النقدية من 

 

      

اس حقاق الموجودات المالية المح فظ بها ح ى  اريخ 

 االس حقاق
- 20,000 20,000 - - - 

 - - - (20,076) (20,076) - ة المح فظ بها ح ى  اريخ االس حقاقشراء الموجودات المالي
 3,100 3,100 - 3,024 3,024 - من الصكوب المس لمالدخ  

 (576) (576) - 19 19 - شراء الموجودات غير الملموسة

 - -            - - -            - شراء الموجودات الثاب ة
 - -            - - -            - م حصالت من بيع الموجودات الثاب ة

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

 2,524 2,524 - 2,967 2,967 - يةنةطة االس ثمارا ااف  النقد النا ج من / )المس خدم( ف  
 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

 يةنشطة التمويلاألالتدفقات النقدية من 

 

      

 - 10,735 (10,735) - (48,554) 48,554 )إلى( المساهمين / عمليات ال كاف ل ااف المس حق من / 

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

 (78,771) (50,008) (28,763) 3,817 1,059 2,758 يما ف  حكمهااف  ال غير ف  النقد 
 146,986 106,251 40,735 68,215 56,243 11,972 السنةل بداية يما ف  حكمهالنقد 

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── 

 68,215 56,243 11,972 72,032 57,302 14,730 النقد يما ف  حكمهل نهاية السنة
 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 

       :المعلومات التكميلية غير النقدية

       
   احة للبيعااف  ال غير ف  القيمة العادلة لالس ثمارات الم

67,928 

 

- 

 

67,928 

 

30,220 

 

- 

 

30,220 

ااف  ال غير ف  القيمة العادلة لالس ثمارات الم احة للبيع 
 ف  أسهم حقوق الملكية المحلية

 

- 

 

159 

 

159 

 
- 

 
(50) 

 
(50) 

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 

       



 شركة سان  كاف  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )  مة(

 م2021يسمبر د 31ف   للسنة المن هية

 55الصفحة 
 

 إدارة المخاطر (ج
 

 حوكمة المخاطر
 

طر الةركة ف  مجموعة من السياسات يادجراءات يالضوابط المعمول بها يال    س خدم الهيك  ال نظيم  الحال  ل حقيق ا هداف   جلى حوكمة مخا

المع مد  ادس را يجية.   محور فلسفة الةركة حول ادراد  ياالطالع على ابول المخاطر بما ي ناسب مع الرغبة ف  المخاطر  يالخطة ادس را يجية 

مجلس اددار .   عرض الةركة لمخاطر مخ لفة مث  إعاد  ال أمين يمعدل العمولة يالسوق يإدار  الموجودات يالخصوم ياالئ مان يالسيولة من اب  

 .يالمخاطر ال ةغيلية بأشكالها المخ لفة بما ف  ذلك على سبي  المثال ال الحصر مخاطر االم ثال

 

أج   حديد ي قييم يمراابة يراد المخاطر المطبقة على أعمالها.   بنى الةركة إطار عم  شخطوط   م إنةاء هيك   نظيم  م ماسك داخ  الةركة من

يُعهد  الدفاع الثالثةش كج ء من إطار عم  حوكمة المخاطر. يُعهد بملكية مسؤيليات إدار  المخاطر عبر خط الدفاع ا يل )أاحان الوظائف( بينما

 .يظيفة إدار  المخاطر(.  م  كليف خط الدفاع الثالث )ال دايق الداخل ( بمسؤيليات راابية مس قلةبمسؤيليات المراابة إلى الخط الثان  )

 

 مجلس اإلدارة

المخاطر ي حم  مجلس اددار  المسؤيلية النهائية عن ادطار العام ددار  مخاطر المؤسسة. يقوم مجلس اددار  بمراجعة ياع ماد إطار عم  إدار  

ا على سياسة المخاطر الةاملة ياس را يجية يرؤية المخاطر.سنوي ا. كما يحدد   مجلس اددار  اابلية  حم  المخاطر ي حملها ييوافق أيض 

 لجنة المخاطر بمجلس اإلدارة

إطار العم    م  عيين لجنة المخاطر ال ابعة لمجلس اددار  من اب  مجلس اددار  لمراجعة ادطار العام ددار  المخاطر المؤسسية يالمصاداة على

الصلة لموافقة مجلس اددار .  م  كليف لجنة المخاطر ال ابعة لمجلس اددار  بادشراف ي قديم المةور  لمجلس اددار  بةأن جميع ا مور ذات 

ات يادشراف على بالمخاطر عالية المس وم ي قديم ال وجيه االس را يج  لوظيفة إدار  المخاطر بما ف  ذلك يضع رؤية المخاطر ي حديد ا يلوي

ي حديد  نفيذ مبادرات مخاطر ال حول الرئيسية.  قوم اللجنة بمراجعة  قارير المخاطر ال   أعد ها يظيفة إدار  المخاطر / رئيس إدار  المخاطر 

ناسبة مث  نق  المخاطر )على االس جابة المناسبة ل حديد المخاطر بما ي ماشى مع  قب  المخاطر بما ف  ذلك اا راح اس را يجيات إدار  المخاطر الم

 يجية.  ةرف سبي  المثال اس خدام إعاد  ال أمين( أي  قلي  المخاطر )على سبي  المثال  حسين الضوابط الداخلية( أي  قديم مبادرات المخاطر االس را

ا على أنةطة لجنة المن ج يلجنة ا من السيبران  يالمسائ  الناش ة عن المن جات يالمرا  جعات ادلك رينية ذات الصلة.اللجنة أيض 

 لجنة إدارة المخاطر

خاطر هذه ه  لجنة اددار  العليا المعينة من اب  مجلس اددار  لمراجعة مسائ  إدار  المخاطر بما ف  ذلك مراجعة  قب  المخاطرل يسياسة الم

لجنة المخاطر ال ابعة لمجلس اددار  يه  اللجنة الرئيسية  يالمخاطر الناش ة. ي رأس اللجنة رئيس إدار  المخاطر.  قدم هذه اللجنة  قاريرها إلى

.ل صعيد يمراجعة جميع اضايا إدار  المخاطر الهامة



 كة مساهمة سعودية(شركة سان  كاف  )شر

 إيضاحات حول القوائم المالية )  مة(

 م2021ديسمبر  31للسنة المن هية ف  

 56الصفحة 

 

 إدارة المخاطر )تتمة(   26

                

 حوكمة المخاطر )تتمة(

 

 رئيس إدارة المخاطر

  بوضوح جميع أنواع ف ات المخاطر المخ لفة ذات الصلة بسان  كاف  يضع إطار عم  ددار  المخاطر يسياسة إدار  المخاطر ال    حدد

 ينهجها ددار  هذه المخاطر. كما  م  حديد ا ديار يالمسؤيليات عبر سان  كاف  فيما ي علق بإدار  المخاطر.

 عمال يالوظائف من خالل  سهي   طوير سج  المخاطر الذي يحدد جميع المخاطر المخ لفة ال    واجهها سان  كاف  عبر مخ لف خطوط ا 

 ال فاع  مع رؤساء ا اسام المعنية.

  يرااب باس مرار ملف المخاطر الخاص بسان  كاف  لضمان مراابة المخاطر الجوهرية يالضوابط الرئيسية ياالل  ام بمدم  قب  المخاطر

 بةك  عام.

 كاف  يعرضها على لجنة المخاطر بمجلس اددار  لمراجع ها  بناء  على ن ائج  قييمات المخاطرل  م  حديد المخاطر الرئيسية لةركة سان 

 يالمصاداة عليها.

 .راد خطة العم  كما يضعت من اب  ا عمال ال جارية لل خفيف من المخاطر المخ لفة  

  .طوير للية   بع لضمان معالجة إجراءات ال خفيف ضمن الجدايل ال منية الم فق عليها  

 اد يساعد اددار  ف   حديد ي قييم ي قرير يإدار  المخاطر عبر ا عمال لضمان االم ثال للسياسة يإطار  قب   طوير إطار عم  لإلبالغ يالر

 المخاطر المحدد.

 

 :  لخص المخاطر ال    واجهها الةركة يالطريقة ال   ي م بها  خفيف هذه المخاطر من اب  اددار  على النحو ال ال 

 

 مخاطر التأمين أ(
 

ر ر الرئيسية ال    واجهها الةركة بموجب عقود ال أمين ف  أن المطالبات الفعلية يمدفوعات الم ايا أي  واي ها  خ لف عن ال واعات. ي أث  مث  المخاط

أكد من ال  ذلك ب كرار المطالباتل يشد  المطالباتل يالمنافع الفعلية المدفوعة يال طور الالحق للمطالبات طويلة ا ج . لذلكل فإن هدف الةركة هو

 . وفر اح ياطيات كافية ل غطية هذه االل  امات

 

غير  دخ  الةركة ف  عقود إعاد   أمين كج ء من برنامج ال خفيف من المخاطر. ي م يضع مساهمة إعاد  ال أمين الم نازل عنها على أساس نسب  ي

اس الحصص ي م أخذها ل قلي   عرض الةركة ادجمال  لف ات معينة م ناسب. الغالبية العظمى من إعاد  ال أمين النسب  عبار  عن إعاد   أمين على أس

. من ا عمال. إعاد  ال أمين غير النسب  هو ف  ا ساس إعاد   أمين ضد فائض الخسار  مصمم لل خفيف من ااف   عرض الةركة لخسائر الكوارث

 .اج يالمنطقة خ لف حديد االح فاظ الخااة بإعاد  ال أمين ضد فائض الخسار  حسب خط ادن 

 

ن. على الرغم ي م  قدير المبالغ القابلة لالس رداد من عقود إعاد  ال أمين بطريقة   فق مع مخصص المطالبات  حت ال سوية ييفق ا لعقود إعاد  ال أمي

ل ال  يوجد خطر ائ مان  فيما ي علق من أن الةركة لديها  ر يبات إعاد   أمينل إال أنها ال  ُعفى من ال  اما ها المباشر   جاه حامل  يثائقهال يبا

إعاد  ال أمين هذه.  بمساهمات إعاد  ال أمين الم نازل عنهال إلى الحد الذي ال ي مكن فيه معيد ال أمين من الوفاء بال  اما ه ال   ي حملها بموجب  ر يبات

 ع مد عمليات الةركة بةك  كبير على أي عقد إعاد   أمين  ي نوع يضع الةركة لمساهمات إعاد  ال أمين بحيث ال  ع مد على معيد  أمين ياحد يال

 .منفرد
 

 العائلي تكافلال
 

ل اس را يجية بالنسبة لل أمين ا سري الفرديل فإن الخطر الرئيس  هو الوفيات يالمرض )العج  الدائم أي المؤات( للمؤمن عليه.   م إدار  ذلك من خال

مخ لفة من االك  انل بما ف  ذلك إعالن الصحة الجيد ل ياالس بيان الطب ل يال قارير من الم خصصين  اك  ان فعالة يمحدد  بوضوح. هناب مس ويات

ا ب قييم المعلومات المالية ينمط الحيا  يالمعلومات المهنية لل أكد من درج / ة المخاطر االس ةاريين يالفحواات الطبية الةاملة.  قوم الةركة أيض 

  ال. ديد ما إذا كان يمكن  صنيفها على أنها حيا  معيارية أمال   يحملها المؤمن له يل ح
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 إدارة المخاطر )تتمة(   26
 

 مخاطر التأمين )تتمة( أ(
 

 ركي   بالنسبة لل أمين الجماع ل فإن المخاطر الرئيسية ه  الوفيات يالمرض )العج  الدائم أي المؤات( للمؤمن عليهم. ي فاام خطر الوفا  بسبب

بي  المثال موظفين ف  نفس مكان العم . لدم الةركة اس را يجية اك  ان محدد  بوضوح. هناب مس ويات مخ لفة من االك  انل بما ا رياحل على س

ا ف   ف  ذلك إعالن الصحة الجيد ل ياالس بيان الطب ل يال قارير من الم خصصين / االس ةاريين يالفحواات الطبية الةاملة.  نظر الةركة أيض 

 .ط الذي  قوم به المجموعة يحجم المجموعة يم يج الحيا  حسب المناطق الجغرافية يالخلفية الثقافية ي قسيم العمال اليديي / غير اليدييطبيعة النةا

 

فيات / للو   م حماية محافظ ال أمين الفردية يالعائلية يالجماعية من خالل  ر يبات إعاد  ال أمين الفعالة ال    حم  الةركة من ال جارن السلبية

 .المرض

 

سيناريوهات عالي  على ذلكل  قوم الةركة بإجراء اخ بار  نظيم  للضغط على ا ا  سنوي ا ل قدير ال أثير المح م  على المرك  المال  للةركة بموجب 

 مخ لفة  غط  مخاطر االك  ان يالسوق يالطرف المقاب .

 

 التكافل العام
 

الم واع أن  ن ج مطالبات اصير  ا ج  فقط؛ لذلك من غير المح م  أن يكون هناب  حركات كبير   صدر الةركة بوالص  أمين عامة سنوية يمن 

 :ف  االح ياط . هذا يساعد على ال خفيف من مخاطر ال أمين العامة.  ةم  المن جات الرئيسية
 

 وادث العامة ا خرمجميع مخاطر المم لكات يالحرائق يانقطاع ا عمال يالهندسة يالبضائع البحرية يمن جات الح
ذه السياسات بالنسبة لعقود ال أمين على المم لكاتل   مث  المخاطر الرئيسية ف  الحريق يالكوارث الطبيعية يانقطاع ا عمال. اامت الةركة ب أمين ه

 .فقط يفق ا لمعايير شريط ا فااية إعاد  ال أمين يأدلة االك  ان الخااة بنا
 

كية ف  الغالب بالرجوع إلى ايمة اس بدال المم لكات يالمح ويات المؤمن عليها.  ع بر  كلفة إعاد  بناء المم لكات ي م ال أمين على سياسات المل

على مس وم يالحصول على المح ويات البديلة يالوات المس غرق دعاد  بدء العمليات ال    ؤدي إلى انقطاع ا عمال من العوام  الرئيسية ال    ؤثر 

 الةركة غطاء من إعاد  ال أمين لمث  هذه ا ضرار للحد من الخسائر  ي مطالبة فردية. المطالبات. لدم

 

حري  غطية يبالمث ل فيما ي علق بالوثائق الهندسيةل فإن ال غطية المقدمة   علق با ضرار العرضية للمةاريع المؤمن عليها ي وفر يثائق الةحن الب

 أثناء رحالت محدد . ضد ا ضرار العرضية للبضائع المؤمن عليها

 

ياحد  ف  جميع العقود المذكور  أعالهل يق صر ااف  االح فاظ من اب  الةركة فيما ي علق بمطالبة ياحد  / سلسلة من المطالبات الناش ة عن سبب

 .على مليون لاير سعودي يفق ا ل ر يبات إعاد  ال أمين المعمول بها

 

 المطالبات المتكررة

  

المطالبات يشد ها بعد  عوام  مث  الكوارث الطبيعية يالفيضانات يالبي ية ياالا صادية ياضطرابات الغالف الجوي ي ركي   يمكن أن ي أثر  وا ر

ل المخاطر يأعمال الةغب المدنية يما إلى ذلك.  دير الةركة هذه المخاطر من خالل ال دابير الموضحة أعاله. حدت الةركة من مخاطرها من خال

لحد ا اصى لمبالغ المطالبات على عقود معينة بادضافة إلى اس خدام  ر يبات إعاد  ال أمين من أج  الحد من ال عرض لألحداث فرض الخصوماتل يا

ء  على الكارثية )مث  ا عااير يال الزل يأضرار الفيضانات(. الغرض من اس را يجيات االك  ان يإعاد  ال أمين هو الحد من ال عرض للكوارث بنا

مليون لاير سعودي لك   1ركة ف  المخاطر  على النحو الذي  قرره اددار . الهدف العام حالي ا هو  قييد  أثير حدث كارث  ياحدل ف  حالة رغبة الة

 .مليون لاير سعودي. اد يقرر مجلس اددار  زياد  أي  قلي  الحد ا اصى من ال حم  بناء  على ظريف السوق يعوام  أخرم 1 حدث يف  حالة
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 تركيز مخاطر التأمين
 

يال    رااب الةركة  ركي  مخاطر ال أمين بةك  أساس  حسب ف ة العم . بالنسبة لمخاطر الحرائق يالمم لكاتل يع بر مبنى معين يمبان  مجاير ل 

اع ياحد. يبالمث ل بالنسبة للمخاطر البحريةل فإن المخاطر الم عدد  ال    غطيها رحلة سفينة ياحد  يمكن أن   أثر بحادث مطالبة ياحد ل بمثابة مو

ا ياحد ا أثناء  قييم  ركي  المخاطر.  قوم الةركة ب قييم  رك  ال عرض لمخاطر ال أمين الفردية يال راكمية ي ضع سياسة إعا د  ال أمين  ع بر خطر 

ل ليس لدم الةركة أي  ركي  جوهري 2020ي 2021ديسمبر  31ضات إلى مس ويات مقبولة لدم الةركة. كما ف  الخااة بها ل قلي  هذه ال عر

 :لمخاطر ال أمين. يوضح الجديل أدناه  ركي  المطالبات القائمة يا اساط غير المك سبة حسب اطاعات ا عمال ف   اريخ ال قرير

 

 
 ( ةالسعودي تالرياالآالف )المبالغ ب 2021

 مطالبة قائمة

االحتياطيات - 
 اإلجمالي

 مطالبة قائمة

 االحتياطيات - صافي
 اجمالي

المساهمات غير 
 المكتسبة

 صافي 
المساهمات غير 

 المكتسبة

    - - 608 876 ال كاف  العائل  لالفراد

 9,313 19,162 13,182 59,780 ال كاف  العائل  للمجموعات

 3,105 23,738 6,959 55,223 ال كاف  العام

 115,879 20,749 42,900 12,418 

     

 
 ( ةالسعودي تالرياالآالف )المبالغ ب 2020

 مطالبة اائمة
 -االح ياطيات 
 ادجمال 

 مطالبة اائمة
 االح ياطيات - ااف 

 اجمال 
المساهمات غير 

 المك سبة

 ااف  
المساهمات غير 

 المك سبة

    - - 2,227 3,048 ال كاف  العائل  لالفراد

 5,894 11,518 9,999 56,030  كاف  العائل  للمجموعاتال

 2,862 22,765 6,790 33,933 ال كاف  العام

 93,011 19,016 34,283 8,756 

 

 مصادر عدم اليقين في تقدير مدفوعات المطالبات المستقبلية

المطالبات القائمةل سواء  م ادفصاح عنها أم الل يي ضمن  كاليف  ي علق المصدر الرئيس  لل قديرات غير المؤكد  ف   اريخ بيان المرك  المال  ب قييم

ا  سوية المطالبات الم واعة. االف راض ا ساس  الكامن يراء  قديرات االل  ام هو أن  طوير المطالبات المس قبلية للةركة سوف ي بع نمط   ا مةابه 

 كاليف المطالبة ي كاليف معالجة المطالبات يعوام   ضخم المطالبات قة بم وسط ل جربة  طوير المطالبات السابقة. ي ضمن ذلك االف راضات الم عل

ل على سبي  يأراام المطالبات لك  سنة حادث. ي م اس خدام أحكام نوعية إضافية ل قييم المدم الذي اد ال  نطبق فيه اال جاهات السابقة ف  المس قب 

ث  المواف العام  جاه المطالبة: الظريف االا صادية: بادضافة إلى العوام  الداخلية مث  م يج المثال: مر  ياحد ؛ ال غييرات ف  عوام  السوق م

ائية المحفظة يشريط السياسة يإجراءات معالجة المطالبات. ي م اس خدام ا حكام كذلك ل قييم مدم  أثير العوام  الخارجية مث  القرارات القض

لون حكم كبير من اب  اددار  ل قدير المبالغ المس حقة لحملة البوالص الناش ة عن المطالبات المقدمة يال ةريعات الحكومية على ال قديرات. مط

بموجب عقود ال أمين.  س ند هذه ال قديرات بالضرير  على اف راضات حول عد  عوام    ضمن درجات م فاي ة يربما كبير  من ا حكام يعدم 

قديرات اددار  مما يؤدي إلى  غييرات مس قبلية ف  المطلوبات المقدر .  ُس خدم ا حكام النوعية ل قييم المدم ال أكد ياد  خ لف الن ائج الفعلية عن  

عام  جاه الذي اد ال  نطبق فيه اال جاهات السابقة ف  المس قب ل على سبي  المثال الحديث لمر  ياحد ل يال غيرات ف  عوام  السوق مث  المواف ال

 الا صادية.المطالبة يالظريف ا

 

 العملية المستخدمة التخاذ قرار بشأن االفتراضات

 
ا  هدف العملية المس خدمة ل حديد االف راضات الخااة باح سان اح ياط  المطالبات القائمة إلى إن اج  قديرات معقولة محايد  للن يجة ا  كثر  رجيح 

ليقين بالن يجة المح ملة  ي مطالبة معينة يال كلفة النهائية للمطالبات المبلغ عنها. أي  واع ا.  جع  طبيعة العم  من الصعب للغاية ال نبؤ على يجه ا

ل اريخية ي م  قييم ك  مطالبة  م ادبالغ عنها على أساس ك  حالة على حد  مع مراعا  ظريف المطالبة يالمعلومات الم احة من المساحين يا دلة ا

 .رات الحالة بان ظام يي م  حديثها عند  وفر معلومات جديد لحجم المطالبات المماثلة.   م مراجعة  قدي
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 العملية المستخدمة التخاذ قرار بشأن االفتراضات )تتمة(

 

المطالبات ال    م إخطار الةركة بها بالفع ل يخضع  قدير الم اعب غير المبلغ عنه بةك  عام إلى درجة أكبر من عدم ال أكد من  قدير  كلفة  سوية 

إعاد  يف  هذه الحالة   وفر معلومات حول حدث المطالبة.  أخذ عملية ال قدير ف  االع بار نمط ادبالغ عن المطالبات السابقة ي فااي  برامج 

 .ال أمين

 

 ي  Chain Ladderإسقاط المطالبات االك وارية القياسيةل مث  ي م  قدير ال كلفة النهائية الل  امات المطالبات باس خدام مجموعة من  قنيات

Bornheutter-Ferguson. 

 

س قبلية االف راض الرئيس  الذي  قوم عليه هذه ا ساليب هو أنه يمكن اس خدام خبر   طوير المطالبات السابقة للةركة ل واع  طور المطالبات الم

ال كاليف لك  مطالبة النحول فإن هذه ا ساليب  س نبط  طور الخسائر المدفوعة يالم كبد ل يم وسط  يبال ال   كاليف المطالبات النهائية. على هذا

أساس   يأراام المطالبات على أساس ال طور الملحوظ ف  السنوات السابقة يمعدالت الخسار  الم واعة. ي م  حلي   طور المطالبات ال اريخية بةك 

ا  حليلها بةك  أكبر حسب المنطقة الجغرافيةل يكذلك من خالل خطوط ا عمال يأنواع المطالبات الهامة. من خالل سنوات الحوادثل يلكن يم كن أيض 

ا بةك  منفص  عاد  ما ي م ال عام  مع المطالبات الكبير  بةك  منفص ل إما عن طريق االح فاظ بها بالقيمة االسمية ل قديرات معدّل الخسار  أي  واعه

س قبل . ف  معظم الحاالتل ال ي م عم  اف راضات ياضحة فيما ي علق بالمعدالت المس قبلية ل ضخم المطالبات أي نسب الخسار . ل عكس  طورها الم

 خدام حكم يبدال  من ذلكل فإن االف راضات المس خدمة ه   لك الم ضمنة ف  بيانات  طوير المطالبات ال اريخية ال    س ند إليها ال واعات. ي م اس

ت ف  ضاف  ل قييم المدم الذي اد ال  نطبق عليه اال جاهات السابقة ف  المس قب  ل )على سبي  المثال ل لعكس ا حداث لمر  ياحد  ل يال غيرانوع  إ

ات عالعوام  الخارجية أي عوام  السوق مث  الموااف العامة للمطالبة ل يالظريف االا صادية ل يمس ويات  ضخم المطالبات ل القرارات يال ةري

هائية القضائية ل فضال  عن العوام  الداخلية مث  م يج المحفظة يمي ات السياسة يإجراءات معالجة المطالبات( من أج  الواول إلى ال كلفة الن

 .المقدر  للمطالبات ال    قدم الن يجة المح ملة من مجموعة الن ائج المح ملة ل مع مراعا  جميع الةكوب المعنية

 

المساهمة بحيث يكون إجمال  مخصصات ال  ام المساهمات )اح ياط  االش راكات غير المك سبة ياح ياط  عج  المساهمة ن يجة   م  حديد مطلوبات

ية كما ف  الخ بار كفاية االل  ام( كافيا  لخدمة المطالبات المس قبلية الم واعة يالمصريفات ال   من المح م  أن  حدث على السياسات غير المن ه

حية  اريخ المرك  المال . ي م  حديد االل  ام المس قبل  الم واع باس خدام ال قديرات ياالف راضات بناء  على الخبر  خالل ف ر  ان هاء اال البيان من

 .العقود ي واعات ا حداث المس قبلية ال   يع قد أنها معقولة

 

 حساسية المطالبات
 

أمين القائمة ف  نهاية السنة كافية. يمع ذلكل فإن هذه المبالغ ليست مؤكد  ياد  خ لف المدفوعات  ع قد الةركة أن مطلوبات المطالبات بموجب عقود ال 

 .الفعلية عن ال  امات المطالبات الوارد  ف  البيانات المالية. إن مطلوبات مطالبات ال أمين حساسة لالف راضات المخ لفة

 

 :عاد  ال أمينل على ااف  ن يجة االك  ان على النحو ال ال سيؤثر ال غيير االف راض  ف  نسبة المطالبةل بعد خصم إ

 

 2021 2020 

 بآالف الرياالت السعوديةالمبالغ  %10 -أثر التغيير في صافي نسبة المطالبات بنسبة + / 

 148 110 المم لكات يالحوادث

 38 113 البحري

 315 275 م لكاتالم

 - 1 الهندس 

 1,589 2,497 المجموعة
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 تطوير المطالبات
 

 . اريخه يعكس ما يل  المطالبات الم كبد  الم راكمة لك  سنة م  الية من الحوادث ف   اريخ ك  مرك  مال ل بادضافة إلى الدفعات الم راكمة ح ى

 

 . قدير القيمة النهائية للمطالباتيوفر  طوير ال  امات ال أمين مقياس ا لقدر  الةركة على 
 

للمطالبات  هدف الةركة إلى االح فاظ باح ياطيات كافية فيما ي علق بأعمال ال أمين الخااة بها من أج  الحماية من ال طورات يال طورات المعاكسة 

ء على  جارن المطالبات العكسية مما يؤدي إلى  حرير المس قبلية. مع  طور المطالبات ي صبح ال كلفة النهائية للمطالبات أكثر  أكيد ال سي م القضا

اطيات االح ياطيات من سنوات الحوادث السابقة. من أج  الحفاظ على اح ياطيات كافيةل س قوم الةركة ب حوي  ج ء كبير من هذا ادعفاء إلى اح ي

ا ييكون هناب ادر أكبر  .من عدم اليقين المر بط بال كلفة النهائية للمطالبات سنة الحوادث الحالية عندما يكون  طوير المطالبات أا  نضج 
 

 جدول تطور المطالبات
 

 :جمالي إعادة التأمينإلجدول تطور المطالبات 

 بآالف الرياالت السعوديةالمبالغ  2021
 

 

 الخسار  يالربح السنوي
2016   

 اإلجمالي 2021 2020 2019 2018 2017 وما قبلها

 مطالبة قدير الخسار  النهائية لل

 
 

   
  

الخسار  يالربح السنوي ف  نهاية  - 

 السنة
353,419 63,579 54,787 37,117 113,037 110,842 110,842 

 62,371 - 62,371 41,541 46,758 48,474 327,045 بعد سنة - 

 31,557 - - 31,557 46,553 48,779 316,168 بعد سن ين - 

 43,547 - - - 43,547 48,354 316,390 بعد ثالثة سنوات - 

 48,085 - - - - 48,085 295,612 بعد أربعة سنوات - 

 295,313 - - - - - 295,313 بعد خمسة سنوات - 

 591,715 110,842 62,371 31,557 43,547 48,085 295,313 ال قدير الحال  للمطالبات الم راكمة

 531,515 70,689 59,182 29,707 42,076 47,177 282,684 المدفوعات ال راكمية ح ى اآلن

  60,200 40,153 3,189 1,850 1,471 908 12,629 القائمةاح ياط  المطالبات 

 يبلغالم كبد  يلم المطالبات اضافة: 

 ياالح ياطيات ا خرم عنها
58 58 142 181 3,378 51,862 55,679 

 اائمةف   االمع رف به المطالبات

 115,879 92,015 6,567 2,031 1,613 966 12,687 المرك  المال 

 بآالف الرياالت السعوديةالمبالغ  2020
 

 

 الخسار  يالربح السنوي

2015   

 ادجمال  2020 2019 2018 2017 2016 يما ابلها

  قدير الخسار  النهائية للمطالبة

 
 

   
  

الخسار  يالربح السنوي ف  نهاية  - 

 السنة
290,174 63,245 63,579 54,787 37,117 72,525 72,525 

 35,577    - 35,577 46,758 48,474 57,030 270,015 بعد سنة - 

 46,345    -    - 46,345 48,779 54,691 261,477 بعد سن ين - 

 48,085    -    -    - 48,085 52,403 263,987 بعد ثالثة سنوات - 

 51,903    -    -    -    - 51,903 243,609 بعد أربعة سنوات - 

 243,586    -    -    -    -    - 243,586 بعد خمسة سنوات - 

 498,021 72,525 35,577 46,345 48,085 51,903 243,586 ال قدير الحال  للمطالبات الم راكمة

 441,394 40,512 29,234 41,787 47,177 51,326 231,358 المدفوعات ال راكمية ح ى اآلن

  56,627 32,013 6,343 4,558 908 577 12,228 ئمةالقااح ياط  المطالبات 

 يبلغالم كبد  يلم المطالبات اضافة: 

 36,384 32,600 2,264 590 323 388 219 ياالح ياطيات ا خرم عنها

 اائمةف   االمع رف به المطالبات

 93,011 64,613 8,607 5,148 1,231 965 12,447 المرك  المال 
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 ر )تتمة(إدارة المخاط   26
 

 مخاطر التأمين )تتمة( أ(
 

 جدول تطوير المطالبات )تتمة(

 

 :جدول تطوير المطالبات بالصافي من إعادة التأمين

 

 بآالف الرياالت السعوديةالمبالغ  2021
 

 

 الخسار  يالربح السنوي
2016 

 اإلجمالي 2021 2020 2019 2018 2017 وما قبلها 

  قدير الخسار  النهائية للمطالبة

 
 

   
  

الخسار  يالربح السنوي ف  نهاية  - 

 السنة
97,642 15,462 11,493 9,608 87,718 20,023 20,023 

 12,604 - 12,604 10,801 9,593 12,192 87,217 بعد سنة - 

 8,045 - - 8,045 9,672 12,251 84,311 بعد سن ين - 

 8,877 - - - 8,877 12,161 83,853 بعد ثالثة سنوات - 

 12,053 - - - - 12,053 83,446 بعد أربعة سنوات - 

 83,333 - - - - - 83,333 بعد خمسة سنوات - 

 144,935 20,023 12,604 8,045 8,877 12,053 83,333 ال قدير الحال  للمطالبات الم راكمة

 138,711 15,103 12,139 7,800 8,569 11,831 83,269 المدفوعات ال راكمية ح ى اآلن

  6,224 4,920 465 245 308 222 64 القائمةياط  المطالبات اح 

 عنها يبلغالم كبد  يلم المطالبات اضافة: 

 ياالح ياطيات ا خرم
19 14 17 102 875 13,498 14,525 

المرك   اائمةف   االمع رف به المطالبات

 20,749 18,418 1,340 347 325 236 83 المال 

        

 الرياالت السعودية بآالفالمبالغ  2020
 

 

 الخسار  يالربح السنوي

2015   

 ادجمال  2020 2019 2018 2017 2016 يما ابلها

  قدير الخسار  النهائية للمطالبة

 
 

   
  

الخسار  يالربح السنوي ف  نهاية  - 

 السنة
81,046 16,596 15,462 11,493 9,608 47,206 47,206 

 9,300    - 9,300 9,593 12,192 15,463 71,755 بعد سنة - 

 9,481    -    - 9,481 12,251 14,995 69,315 بعد سن ين - 

 12,053    -    -    - 12,053 14,627 69,226 بعد ثالثة سنوات - 

 14,386    -    -    -    - 14,386 69,000 بعد أربعة سنوات - 

 68,947    -    -    -    -    - 68,947 بعد خمسة سنوات - 

 161,373 47,206 9,300 9,481 12,053 14,386 68,947 ال قدير الحال  للمطالبات الم راكمة

 151,504 40,512 7,582 8,309 11,831 14,322 68,947 المدفوعات ال راكمية ح ى اآلن

  9,869 6,694 1,718 1,172 222 64    - القائمةاح ياط  المطالبات 

 عنها يبلغبد  يلم الم كالمطالبات اضافة: 

 8,069 752 119 67 80 59 ياالح ياطيات ا خرم
9,147 

المرك   اائمةف   االمع رف به المطالبات

 19,016 14,763 2,470 1,291 289 144 59 المال 

 

 

 

 

 

 



 كة مساهمة سعودية(شركة سان  كاف  )شر

 إيضاحات حول القوائم المالية )  مة(

 م2021ديسمبر  31للسنة المن هية ف  

 62الصفحة 

 

 إدارة المخاطر )تتمة(   26

 

 إعادة التأمين ب(
 

 أمينل من أج   قلي   عرضها المال  للخسائر المح ملة النا جة عن المطالبات الكبير .  دخ  الةركة ف  ا فاايات مع أطراف أخرم  غراض إعاد  ال

ير ل ي وفر  وفر  ر يبات إعاد  ال أمين هذه  نويع ا أكبر لألعمالل ي سمح لإلدار  بال حكم ف  ال عرض للخسائر المح ملة النا جة عن المخاطر الكب

 .ير من إعاد  ال أمين بموجب عقود إعاد   أمين اخ يارية يعقود إعاد   أمين فائض الخسار ادر  إضافية على النمو. ي م إجراء ج ء كب

 
رجة ا يلى   بنى الةركة فلسفة م حفظة بةأن االك  ان ف  المخاطر يف   ر يب برامج إعاد  ال أمين الخااة بهال  ماشيا  مع هدف  وفير أمان من الد

 للعمالء ياس مرار الربحية للمساهمين.

ة لها ي رااب عالي  على ذلكل ل قلي   عرضها لخسائر كبير  من إعسار معيدي ال أمينل  قوم الةركة ب قييم الوضع المال  لةركات إعاد  ال أمين ال ابع

الةركة مخاطر إعاد   ركي ات مخاطر االئ مان الناش ة عن المناطق الجغرافية المماثلة أي ا نةطة أي الخصائص االا صادية لمعيدي ال أمين.  ع بر 

 .ال أمين ض يلة حيث إنها   عام  مع معيدي ال أمين الذين ي م عون ب صنيفات ائ مانية جيد 

 

لقائمة ال  عف  عقود إعاد  ال أمين الةركة من ال  اما ها  جاه حامل  يثائق ال أمينل ين يجة لذلك  ظ  الةركة مسؤيلة عن ج ء من المطالبات ا

 .الحد الذي ال يف  فيه معيد ال أمين بال  اما ه بموجب عقود إعاد  ال كاف المعاد  أمينها إلى 

 
 إدارة مخاطر السوق والمطلوبات والموجودات  ج(

 

اطر السوق من مخاطر السوق ه  مخاطر  قلب القيمة العادلة أي ال دفقات النقدية المس قبلية لألدا  المالية بسبب ال غيرات ف  أسعار السوق.   كون مخ

الثة أنواع من المخاطر: أسعار ارف العمالت ا جنبية )مخاطر العمالت( يأسعار الفائد  ف  السوق )مخاطر أسعار العمولة( يأسعار السوق ث

 )مخاطر ا سعار ا خرم(.

جنة مخاطر الةركة  حدد سياسة مخاطر السوق للةركة  قييم ي حديد ما يةك  مخاطر السوق للةركة.   م مراابة االم ثال للسياسة يإبالغ ل -

 باالنكةافات ياالن هاكات.   م مراجعة السياسة بان ظام لل أكد من مالءم ها يال غييرات ف  بي ة المخاطر.

 م يضع مبادئ  وجيهية ل خصيص الموجودات يهيك  حديد المحفظةل لضمان أن الموجودات  دعم ال  امات حامل  يثائق ال أمين المحدد   -

 ها ل وفير الدخ  يالمكاسب لحامل  الوثائق ال     ماشى مع  واعا هم.يأن الموجودات مح فظ ب

فظ  صدر الةركة سياسات اس ثمار مر بطة بالوحدات. ف  ا عمال المر بطة بالوحد ل ي حم  حام  الخطة مخاطر االس ثمار على الموجودات المح 

ا بقيمة الموجودات ف  الصنديق. لذلكل ال يوجد لدم الةركة مخاطر بها ف  الصناديق المر بطة بالوحدات حيث  ر بط م ايا الوثيقة ار با ط ا مباشر 

 .سوق جوهرية على الموجودات المالية المر بطة بالوحدات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 شركة سان  كاف  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )  مة(

 م2021يسمبر د 31ف   للسنة المن هية

 63الصفحة 
 

 

 

 إدارة مخاطر السوق والمطلوبات والموجودات )تتمة( ج(

 

عند مس ويات حكيمة يم سقة مع رأس المال الم اح. بينما يعط  مجلس اددار  يضمن مجلس إدار  الةركة الحفاظ على ال عرض العام لمخاطر السوق 

وم الفريق  وجيهات يأهداف إس را يجيةل فإن إدار  المخاطر الم علقة بمخاطر السوق  قع بةك  أساس  على عا ق فريق االس ثمار يلجنة االس ثمار. يق

ف  ظريف السوق الم علقة بال عرض للمخاطر. ي م ال خفيف من هذه المخاطر من خالل  بإعداد  واعات  وضح لثار ال غييرات المح ملة المخ لفة

ذلكل ي م  االخ يار المناسب لأليراق المالية.  ح فظ الةركة بمحفظة م نوعة ي قوم بمراابة من ظمة لل طورات ف  ا سواق ذات الصلة. بادضافة إلى

 .سوق الصكوبل بما ف  ذلك  حلي  ا داء ال ةغيل  يالمال  للةركات المس ثمر فيهامراابة العوام  الرئيسية ال    ؤثر على  حركات 

 

 .  كون مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر العملة يمخاطر أسعار العمولة يمخاطر ا سعار ا خرم

 

 مخاطر العملة

 .أسعار ارف العمالت ا جنبية مخاطر العملة ه  مخاطر  قلب ايمة ا دا  المالية بسبب ال غيرات ف 

 

ك   م معامالت الةركة بةك  أساس  بالريال السعودي يالديالر ا مريك .  رااب اددار  ال قلبات ف  أسعار ارف العمالت ي  صرف يفق ا لذل

 .ي ع قد أن مخاطر العمالت ا جنبية ليست كبير   ن الريال السعودي مر بط بالديالر ا مريك 

 

 :مخاطر العملة -اسية تحليل الحس

 2021  2020 

 بآالف الرياالت السعودية 

  % في أسعار الصرف10 -التأثير على القيمة الدفترية بنسبة +/

  إعاد  ال أمين / إعاد  ال كاف أراد  

 81  1,230 بالديالر ا مريك 

 
 

 مخاطر أسعار العمولة
ضع لمخاطر أسعار العموالت. إن مخاطر أسعار العموالت ال     عرض لها الةركة ه  مخاطر  س ثمر الةركة ف  ا يراق المالية يلديها يدائع  خ

عمولة ال غيرات ف  معدالت العمولة ال    ؤدي إلى خفض العائد ادجمال  على ا يراق المالية ال    حم  معدل عمولة ثابت. إن مخاطر أسعار ال
والت ياالس ثمار ف  أديات ذات معدل عائم. ال يوجد لدم الةركة  ركي  جوهري لمخاطر أسعار محديد  من خالل مراابة ال غيرات ف  أسعار العم

 .العموالت
 

ت المالية. ال  نةأ مخاطر أسعار العموالت الخااة من اح مال أن  ؤثر ال غيرات ف  أسعار العموالت على الربحية المس قبلية أي القيمة العادلة لألديا
 .جوهري لمخاطر أسعار العموالتيوجد لدم الةركة  ركي  

  
على  إن حساسية الدخ  ه   أثير ال غيرات المف رضة ف  أسعار العموالتل مع ثبات جميع الم غيرات ا خرمل على ربح الةركة لسنة ياحد ل بناء  

المرجح لسعر العمولة يير ف  الم وسط نقطة أساس اف راضية سيؤثر ال غ 30. 2021ديسمبر  31معدل الموجودات المالية الم غير  المح فظ بها ف  
ألف  228: 2020ألف لاير سعودي ) 151على دخ  العموالت بنحو  2021ديسمبر  31 راد  الموجودات المالية ذات السعر الم غير كما ف  

 .لاير سعودي( سنوي ا ف  المجموع
 

ع المرابحة اصير  ا ج  بطبيع ها يال    س حق خالل عام يي م   كون اس ثمارات الةركة ال    حم  عمولة من يدائع ياكوب مرابحة. يدائ

 .4ادفصاح عن ملف اس حقاق الصكوب ف  اديضاح 

 

 :2020ي 2021ديسمبر  31فيما يل  اس ثمارات الةركة ال   ال   ر ب عليها عموالت يبدين عموالت يلجال اس حقااها كما ف  

 

ةأا  من سن المبالغ بآالف الرياالت السعودية  ادجمال  بدين عمولة  كثر من سنة 

  عمليات التأمين

2021 - 9,892 - 9,892 

2020 25,037 9,888 - 34,925 
     

     عمليات المساهمين

2021 95,513 136,451 - 231,964 

2020 171,370 115,878 - 287,248 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة سان  كاف  )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )  مة(

 م2021يسمبر د 31ف   للسنة المن هية

 63الصفحة 
 

 إدارة المخاطر )تتمة(   26

 
 والمطلوبات والموجودات )تتمة(إدارة مخاطر السوق  ج(

 مخاطر األسعار األخرى

 

)بخالف  لك  مخاطر ا سعار ا خرم ه  مخاطر  قلب القيمة العادلة أي ال دفقات النقدية المس قبلية لألديات المالية بسبب ال غيرات ف  أسعار السوق

ييرات ناجمة عن عوام  خااة بالفرد أدا  مالية أي مصدرهال أي العوام  الناش ة عن مخاطر أسعار العمولة أي مخاطر العملة(ل سواء كانت هذه ال غ

 .ال    ؤثر على جميع ا ديات المالية المماثلة الم دايلة ف  السوق

 

مليون لاير سعودي( معرضة لمخاطر أسعار السوق الناش ة عن عدم اليقين  617: 2020مليون لاير سعودي ) 675إن اس ثمارات الةركة البالغة 

ن طريق بةأن القيمة المس قبلية لأليراق المالية المس ثمر .  حد الةركة من هذا النوع من مخاطر السوق من خالل  نويع محفظ ها االس ثمارية يع

.المراابة النةطة لل طورات ف  ا سواق  

 

 :الةركة كما يل  ٪ زياد  ف  أسعار السوق لالس ثمارات على أرباح10 -سيكون  أثير ال غيير االف راض  بنسبة +/

 

 

 تغير في القيمة العادلة

 بآالف الرياالت السعودية 

  التأثير على أرباح الشركة

 بآالف الرياالت السعودية 

 589   -/+ 67,653  - /+ 2021ديسمبر  31

 1,311   -/+ 61,545  - /+ 2020ديسمبر  31

 
. يبناء  عليهل فإن  حلي  الحساسية الذي  م إعداده ال يةير 2020ي 2021ديسمبر  31يس ند  حلي  الحساسية المقدم إلى يضع المحفظة كما ف  

 .بالضرير  إلى ال أثير على أاول الةركة من ال حركات المس قبلية ف  ايمة االس ثمارات ال    ح فظ بها الةركة

 
 

  مخاطر االئتمان د(
 

لوفاء بال  امه يال سبب ف   كبد الطرف اآلخر لخسار  مالية. بالنسبة لكافة ف ات مخاطر االئ مان ه  مخاطر فة  أحد أطراف ا دا  المالية ف  ا

  بيان ا ديات المالية ال    ح فظ بها الةركةل فإن الحد ا اصى لمخاطر االئ مان ال     عرض لها الةركة هو القيمة الدف رية كما هو موضح ف

 .المرك  المال 

 

 :ية لل خفيف من  عرض الةركة لمخاطر االئ مان م يضع السياسات يادجراءات ال ال

 

  يكةرط  قوم الةركة ب قييم الوضع المال   طراف إعاد  ال أمين المقابلة ل قلي   عرضها لخسائر كبير  من إعسار إعاد  ال أمين. يفق ا لذلكل

 الذي يؤكد او ها المالية.من ال صنيف ا من   مسبقل ي عين على ا طراف ال     أثر إعاد  ال أمين معها أن يكون لديها حد أدنى مقبول

  .رااب الةركة الذمم المدينة من عقود ال أمين يإعاد  ال أمين بةك  مس مر من أج   قلي   عرض الةركة للديون المعديمة  

  االح فاظ بالنقد يما ف  حكمه بالنظر إلى طبيعة االس ثمارات المح فظ بها ح ى  اريخ االس حقاقل يوجد حد أدنى من مخاطر االئ مان. ي م

ا أن لدم البنوب المحلية المع مد  من اب  اددار . يبناء  على ذلكل يكةرط مسبقل ي عين على البنوب ال   ي م االح فاظ بالنقد يما ف  حكمه

 .الذي يؤكد او ها الماليةيكون لديها حد أدنى مقبول من ال صنيف ا من  

 



 كة مساهمة سعودية(شركة سان  كاف  )شر

 إيضاحات حول القوائم المالية )  مة(

 م2021ديسمبر  31للسنة المن هية ف  

 64الصفحة 

 

 

 إدارة المخاطر )تتمة(   26
 

 مخاطر االئتمان )تتمة( د(
 

 .يوضح الجديل أدناه الحد ا اصى لل عرض لمخاطر االئ مان للمكونات ذات الصلة ف  بيان المرك  المال 

 

2021ديسمبر  31   

 بآالف الرياالت السعودية

  
 عمليات تكافل

 

 المساهمينعمليات 

   

 - 83,691 ل بالصاف مدينة ال كاف  اعاد  يذمم المساهمات

 - 95,130 القائمةمن المطالبات ال كاف   معيديال أمين /  معيديحصة 

 57,302 14,730 النقد يما ف  حكمه

 45,058 25,032 يدائع اصير  ا ج 

 136,967 9,892 الموجودات المالية المح فظ بها ح ى  اريخ اس حقااها

 34,000 - الوديعة النظامية

 - 405 ذمم مدينة أخرم
 ───────── ──────── 

 228,880 273,327 

 

 

════════ ════════ 

 

 

2020ديسمبر  31  

 بآالف الرياالت السعودية

  
 عمليات  كاف 

 

 المساهمينعمليات 

   

 - 45,260 ل بالصاف مدينة ال كاف  اعاد  يذمم المساهمات

 - 73,994 القائمةمن المطالبات ال كاف   معيديال أمين /  معيديحصة 

 56,243 11,972 ما ف  حكمهالنقد ي

 95,308 25,037 يدائع اصير  ا ج 

 136,451 9,888 الموجودات المالية المح فظ بها ح ى  اريخ اس حقااها

 34,000 - الوديعة النظامية

 - 552 ذمم مدينة أخرم
 ───────── ──────── 

 166,703 322,002 

 ════════ ════════ 

 تركيز مخاطر االئتمان
 

إجمال   واجد  ركي  مخاطر االئ مان عندما  ؤثر ال غيرات ف  العوام  االا صادية أي الصناعية بالمث  على مجموعات ا طراف المقابلة ال   يكوني 

ا بالنسبة لمخاطر االئ مان ادجمالية للةركة.   م جميع أنةطة االك  ان الخااة بالةركة ف  المملكة العربية  السعودية. إن  عرضها االئ مان  هام 

ف من أي محفظة الةركة من ا ديات المالية م نوعة على نطاق ياسع يي م الدخول ف  المعامالت مع أطراف مخ لفة جدير  باالئ مان يبال ال  ال خفي

 . ركي ات كبير  لمخاطر االئ مان

 2020 2021 2020 2021 2020 2021  بآالف الرياالت السعوديةالمبلغ 

 غير مصنفة درجة غير اس ثمارية درجة اس ثمارية 

 - - -          -          146,339 146,859 الموجودات المالية المح فظ بها ح ى  اريخ االس حقاق

 44,454 71,391 -          -          806 12,300 ل بالصاف يذمم اعاد  ال كاف  مدينة المساهمات

 - - -          -          68,215 72,032 النقد يما ف  حكمه

 73,994 95,130 -          -          - - القائمةالمطالبات ن مال كاف   معيدي /ال أمينمعيدي حصة 

 - - -          -          34,000 34,000 الوديعة النظامية

 552 405 -          -          - - ذمم مدينة أخرم

 - - -          -          120,345 70,090 يدائع اصير  ا ج 

 
335,281 369,705          -             -    166,926 119,000 

 

  



 كة مساهمة سعودية(شركة سان  كاف  )شر

 إيضاحات حول القوائم المالية )  مة(

 م2021ديسمبر  31للسنة المن هية ف  

 66الصفحة 

 

 إدارة المخاطر )تتمة( 26

 

  مخاطر السيولة  (ه

 

با حداث الكارثيةل مخاطر السيولة ه  المخاطر الم مثلة ف  أن الةركة س واجه اعوبة ف  الوفاء بال  اما ها المر بطة بأديا ها المالية. فيما ي علق 

ا مخاطر سيولة مر بطة بفرق ال وايت بين ال دفقات النقدية ادجمالية الخارجة ياس رداد إعاد  ال أمين الم واعة  .هناب أيض 

 

 : م يضع السياسات يادجراءات ال الية لل خفيف من  عرض الةركة لمخاطر السيولة

 

   ما يةك  مخاطر السيولة للةركة.   م مراابة االم ثال للسياسة يإبالغ لجنة المخاطر سياسة مخاطر السيولة للةركة  حدد  قييم ي حديد

باالنكةافات ياالن هاكات.   م مراجعة السياسة بان ظام لل أكد من مالءم ها يال غييرات ف  بي ة المخاطر. يضع مبادئ  وجيهية بةأن 

 .أج  ضمان  وفر ال موي  الكاف  للوفاء بال  امات ال أمين  خصيص الموجودات يهياك  حديد المحفظة يمالمح اس حقااهال من

   يضع خطط  موي  طارئة  حدد نسب ال موي  الدنيا لمواجهة مكالمات الطوارئ يكذلك  حديد ا حداث ال   من شأنها إطالق مث  هذه

 الخطط.

  د  سمح بالسحب الفوري لألموال للوفاء بمدفوعات  ح وي عقود إعاد  ال كاف  الكارثية الخااة بال ياد  ف  الخسائر للةركة على بنو

ا معين ا بعد ا باع إجراءات المطالبات.  المطالبات ف  حالة المطالبة بأحداث   جايز حجم 

  م إجراء دراسة إدار  الموجودات يالخصوم يعرض الن ائج على لجنة اددار  يلجنة االس ثمار يمجلس اددار . 

 

 الجديل ال من  للسداد

بالنسبة لجديل أدناه ملف اس حقاق الموجودات يالمطلوبات )ددار  مخاطر السيولة( للةركة بناء  على االل  امات ال عاادية الم واعة الم بقية. يلخص ا

ارجة من مطلوبات لمطلوبات عقود ال أمين يموجودات إعاد  ال أمينل ي م  حديد ملفات االس حقاق بناء  على ال وايت المقدر لصاف  ال دفقات النقدية الخ

 م ال عام  ال أمين المع رف بها. االل  امات المر بطة بالوحدات اابلة للسداد أي ال حوي  عند الطلب يي م  ضمينها ف  عمود يص  إلى سنة ياحد . ي

 .مع عمليات السداد ال    خضع لإلشعار كما لو كان سي م  قديم إشعار على الفور

 ---------------------------- 2021 --------------------------- 

 المساهمين عمليات تكافل 

 

 تصل إلى سنة

بآالف الرياالت 

 السعودية

 أكثر من سنة

بآالف الرياالت 

 السعودية

 

 اإلجمالي

بآالف الرياالت 

 السعودية

 تصل إلى سنة

بآالف الرياالت 

 السعودية

 أكثر من سنة

بآالف الرياالت 

 السعودية

 

 اإلجمالي

رياالت بآالف ال

 السعودية

       الموجودات

 7,145 - 7,145 472,071 - 472,071 الموجودات المالية الم احة للبيع

 136,967 136,967 - 9,892 9,892 - اس حقااهامالية المح فظ بها ح ى  اريخ  موجودات

 - - - 83,691 - 83,691 ل بالصاف مدينة  كاف إعاد   مساهمات يذمم

ال كاف  من  ين/ معيديمعيدي ال أمحصة 

 - - - 95,130 - 95,130 القائمةالمطالبات 

 57,302 - 57,302 14,730 - 14,730 النقد يما ف  حكمه

 45,058 - 45,058 25,032 - 25,032 يدائع اصير  ا ج 

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

 690,654 9,892 700,546 109,505 136,967 246,472 

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 

       المطلوبات

 - - - 472,071 - 472,071 اح ياط   نةطة  كاف 

 - - - 115,879 - 115,879 الفائمةإجمال  المطالبات 

 - - - 29,900 - 29,900 الدائنة ال أمين/ إعاد  ال كاف أراد  إعاد  

 5,659 - 5,659 34,706 - 34,706 مطلوبات ا خرمي مس حقات

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

 652,556 - 652,556 5,659 - 5,659 

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 
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مخاطر اإلدارة )تتمة(   26

 

 مخاطر السيولة )تتمة(  (ه

 ---------------------------- 2020 --------------------------- 

 المساهمين عمليات  كاف  

 

  ص  إلى سنة

بآالف الرياالت 

 السعودية

 أكثر من سنة

بآالف الرياالت 

 السعودية

 

 ادجمال 

بآالف الرياالت 

 السعودية

  ص  إلى سنة

بآالف الرياالت 

 السعودية

 أكثر من سنة

بآالف الرياالت 

 السعودية

 

 ادجمال 

بآالف الرياالت 

 السعودية

       الموجودات

 6,985 - 6,985 406,636 - 406,636 الموجودات المالية الم احة للبيع

 136,451 136,451 - 9,888 9,888 - اس حقااهامالية المح فظ بها ح ى  اريخ  موجودات

 - - - 45,260 - 45,260 ل بالصاف مدينة  كاف إعاد   مساهمات يذمم

ال كاف  من المطالبات  معيدي ال أمين/ معيديحصة 

 - - - 73,994 - 73,994 قائمةال

 56,243 - 56,243 11,972 - 11,972 النقد يما ف  حكمه

 95,308 - 95,308 25,037 - 25,037 يدائع اصير  ا ج 

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

 562,899 9,888 572,787 158,536 136,451 294,987 

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 

  

       المطلوبات

 - - - 406,636 - 406,636 اح ياط   نةطة  كاف 

 - - - 93,011 - 93,011 الفائمةإجمال  المطالبات 

 - - - 25,014 - 25,014 الدائنة ال أمين/ إعاد  ال كاف أراد  إعاد  

 3,560 - 3,560 45,875 - 45,875 مطلوبات ا خرمي مس حقات

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

 570,536 - 570,536 3,560 - 3,560 

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ 

 المخاطر التشغيلية و(
 

 ح ية البنية المخاطر ال ةغي  ه  مخاطر الخسار  المباشر  أي غير المباشر  الناش ة عن مجموعة م نوعة من ا سبان المر بطة بالعمليات يال كنولوجيا ي

وق يالسيولة ال    دعم عمليات الةركة إما داخلي ا داخ  الةركة أي خارجي ا لدم م يدي خدمات الةركةل يمن عوام  خارجية بخالف االئ مانل مخاطر الس

ا لسلوب إدار  االس ثمار.  نةأ المخاطر ا .ل ةغيلية من جميع أنةطة الةركةمث   لك الناش ة عن الم طلبات القانونية يال نظيمية يالمعايير المقبولة عموم 

   

   

الس ثماري الم مث  هدف الةركة هو إدار  المخاطر ال ةغيلية من أج  الموازنة بين الحد من الخسائر المالية يا ضرار ال    لحق بسمع ها مع  حقيق هدفها ا

 .ف   حقيق عوائد للمس ثمرين
 

 المخاطر ال ةغيلية على عا ق مجلس اددار .  ةم  هذه المسؤيلية الضوابط ف  المجاالت ال الية: قع المسؤيلية ا ساسية عن يضع ي نفيذ الضوابط على 

 م طلبات الفص  المناسب للواجبات بين مخ لف الوظائف يا ديار يالمسؤيليات؛ -

 م طلبات  سوية يمراابة المعامالت؛ -

 االم ثال للم طلبات ال نظيمية يغيرها من الم طلبات القانونية؛ -

 يق الضوابط يادجراءات؛ وث -

 م طلبات ال قييم الديري للمخاطر ال ةغيلية ال   ي م مواجه هال يمدم كفاية الضوابط يادجراءات لمعالجة المخاطر المحدد ؛ -

 المعايير ا خالاية يال جارية. -

 .ال قيد بالصالحيات المفوضة ال   يحددها المجلس -

  . دريب يخبر  كافيين ي ع ز ال واا  الفعال فيما ي علق بإدار  المخاطر ال ةغيلية ضمن اددار  العليا حصول موظف  الةركة على 
 
  



 كة مساهمة سعودية(شركة سان  كاف  )شر

 إيضاحات حول القوائم المالية )  مة(
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 إدارة المخاطر )تتمة(   26

 
 

 إدارة رأس المال ز(

 

 . حدد الةركة ا هداف للحفاظ على نسب رأس مال جيد  من أج  دعم أهداف أعمالها يزياد  ايمة المساهمين

 

من خالل  قييم أيجه النقص بين مس ويات رأس المال المبلغ عنها يالمطلوبة على أساس من ظم. ي م إجراء ال عديالت على   دير الةركة م طلبات رأس المال

مس ويات رأس المال الحالية ف  ضوء ال غيرات ف  ظريف السوق يخصائص المخاطر  نةطة الةركة. يجوز للةركة  عدي  مبلغ  وزيعات ا رباح 

 .إادار ا سهم من أج  الحفاظ على هيك  رأس المال أي  عديله المدفوعة للمساهمين أي

 

    عم  فيها  دير الةركة رأس مالها لل أكد من ادر ها على االس مرار على أساس مبدأ االس مرارية ياالم ثال لم طلبات رأس مال المنظمين لألسواق ال

إلى حملة  العائد دين يحقوق الملكية. ي كون هيك  رأس مال الةركة من حقوق الملكية الةركة مع  عظيم العائد  احان المصلحة من خالل  حسين رايد ال

 .ا سهم يال    ةم  رأس المال المدفوع ياالح ياطيات يالخسائر الم راكمة

 

 وضح بال فصي  هامش المالء  المطلون من الئحة ال أمين ال نفيذية ال    66يفق ا للمبادئ ال وجيهية ال   يضع ها مؤسسة النقد العرب  السعودي ف  الماد  

 :ب  السعوديالحفاظ عليهل يجب على الةركة الحفاظ على هامش المالء  يعادل أعلى الطرق الثالثة ال الية يفق ا لالئحة ال نفيذية لمؤسسة النقد العر

 

 مليون لاير سعودي 100الحد ا دنى لم طلبات رأس المال  •

 هامش المالء  المم از •

 المالء  للمطالبات هامش •
 

من رأس  2021ديسمبر  31 ل  م الةركة بجميع م طلبات رأس المال المفريضة من الخارج مع هامش مالء  سليم. ي كون هيك  رأس مال الةركة كما ف  

 31مليون لاير سعودي ) 62.75مليون لاير سعودي يخسائر م راكمة ادرها  14.8مليون لاير سعودي ياح ياطيات اانونية ادرها  340مال مدفوع ادره 

مليون لاير سعودي ف   56.83مليون لاير سعودي يخسائر م راكمة  14.8مليون لاير سعودي( باح ياط  اانون   340: رأس مال مدفوع 2020ديسمبر 

 .بيان المرك  المال 
 

 .ج خالل السنة المالية المبلغ عنهايرم مجلس اددار  أن الةركة اد ال  مت بالكام  بم طلبات رأس المال المفريضة من الخار

 

 االلتزامات والتعهدات  27

ادجراءات   دخ  الةركة ف  عقود  كاف  ي خضع دجراءات اانونية ف  سياق ا عمال العادية. ف  حين أنها ال   نبأ أي  حدد الن ائج النهائية لجميع

راءات )بما ف  ذلك ال قاض ( ايد ال نفيذ ف   اريخ ال قرير سيكون لها  أثير مادي على القانونية المعلقة يالمهدد  ل ال  ع قد اددار  أن أي من هذه ادج

 .ن ائجها المالية الموافة ييفق ا لذلكل اامت اددار  ب كوين مخصصات ل غطية أي اح ماالت

 : ال يوجد(.2020ديسمبر  31) 2021ديسمبر  31لم يكن هناب ال  ام ح ى 

 سابقة تعديالت سنوات 28

 

 القوائم  عدي . يبناء  عليهل  م 2019ديسمبر  31الةركة بمراجعة االل  امات المس حقة يالمطلوبات ا خرم ياررت يجود فائض كما ف  اامت 

ل السياسات المحاسبية ل ال غييرات ف  ال قديرات المحاسبية  8يفق ا لمعيار المحاسبة الديل  رام ل 2020ديسمبر  31للسنة المن هية ف   ةالمالي

 :2020يناير  1ي 2020ديسمبر  31المرك  المال  كما ف   اائمةيُعدلت المبالغ المقارنة ال الية ف   .ا خطاءي

 

 ةالمالي القائمة على حسابالتأثر 

2020يناير  1في  كما  

قبل التعديل   التعديل 

2020يناير  1في  كما  

معدلة   
    

    

 35,542 (7,740) 43,282 االل  امات المس حقة يالمطلوبات ا خرم  -
 

   

 (25,524) 7,740 (33,264) الخسائر الم راكمة  -
 

 ةالمالي القائمة على حسابالتأثر 

2020 ديسمبر 13في  كما  

قبل التعديل   التعديل 

2020ديسمبر  31كما في   

 معدلة 
    

    

 41,695 (7,740) 49,435 االل  امات المس حقة يالمطلوبات ا خرم  -
    

 (56,826) 7,740 (64,566) الخسائر الم راكمة  -
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 أحداث الحقة 29

 

 .القوائم الماليةب  طلب  عدي  أي إفصاح  2021ديسمبر  31لم  حدث أية أحداث الحقة ب اريخ 

 

 القوائم المالية اعتماد 30

 

.2022مارس  10 ب اريخدار  اد مت الموافقة على هذه البيانات المالية يالمصاداة عليها دادارها من اب  مجلس 

 

 

 

 


