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  للتكافل ساب شرآة

  )سعودية مساهمة شرآة(

   المالية القوائم

  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ في المنتهية للفترة



٩٨א



٩٩א

 )سعودية مساهمة شرآة( للتكافل ساب شرآة
   المالي المرآز قائمة
  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ في آما
  
      

  إيضاح
    
  الرياالت آالفب

  السعوديـــة
            

        التكافل عمليات موجودات
        

٦٥,٥٦١  ٥    للبيع متاحة استثمارات
٢٥,٧٤٤  ٦    صافي مستحقة، تكافل اشتراآات

٧,٤٥٧  ٩    التسوية تحت المطالبات من التكافل معيدي حصة
٢٣,٨١٨  )ب(١٠    )عام تكافل( المكتسبة غير التكافل اشتراآات من التكافل معيدي حصة
٤,٢٥٦      مؤجلة اآتتاب تكاليف

١,٤٥٦  ٧     آخرون ومدينون مقدمًا مدفوعة مصاريف
٢٨,١٣٩  ٨     نقدية وشبه نقدية

      
١٥٦,٤٣١      التكافل عمليات موجودات إجمالي

            

      المساهمين موجودات
٤,٤٤٠      ملموسة غير موجودات
١٥,٠٠٠  ٥    قاالستحقا تاريخ حتى مقتناة استثمارات
٦٦٩  ٧    آخرون ومدينون مقدمًا مدفوعة مصاريف

١٠,٠٠٠      نظامية وديعة
٩,٧٩٨      التكافل عمليات من مستحقة مبالغ
١٢,٥٢٠  ٨     نقدية وشبه نقدية

      
٥٢,٤٢٧       المساهمين موجودات إجمالي

      
٢٠٨,٨٥٨       الموجودات إجمالي

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   .المالية القوائم هذه من جزءًا ٢٢ إلى ١ من المرفقة اإليضاحات تشكل
  

٢  
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 )سعودية مساهمة شرآة( للتكافل ساب شرآة
   المالي المرآز قائمة
  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ في آما
  
      

  إيضاح
  الرياالت بآالف

  السعوديـــة
            

        التكافل عمليات مطلوبات
        

٦٥,٥٦١  )أ( ١٠    التكافل عمليات احتياطي
٣٦,٧٠٦  )ب( ١٠    )عام تكافل( المكتسبة غير التكافل اآاتاشتر

٩,٥٤٦  ٩    التسوية تحت المطالبات إجمالي
٢,٩٧١      مكتسبة غير عموالت

٢٢,٤٥١      التكافل معيدي ذمم
٩,٣٩٨  ١١    وأخرى الدفع، مستحقة ومبالغ دائنون،
٩,٧٩٨      المساهمين إلى مستحقة مبالغ

      
١٥٦,٤٣١      التكافل تعمليا مطلوبات إجمالي

      
      المساهمين ومطلوبات حقوق

      
         المساهمين حقوق
١٠٠,٠٠٠  ١٢    المصدر المال رأس
)٤٨,٨٦٣(      متراآمة خسائر

      
٥١,١٣٧      المساهمين حقوق إجمالي

      
      المساهمين مطلوبات
٦٣٢  ١١    وأخرى الدفع، مستحقة ومبالغ دائنون،

٦٥٨      آاةالز مخصص
      
      ١,٢٩٠
      

٥٢,٤٢٧      المساهمين ومطلوبات حقوق إجمالي
      
      

٢٠٨,٨٥٨      المساهمين ومطلوبات المساهمين، وحقوق التكافل، عمليات مطلوبات إجمالي
          
  
  
  
  
  

   .المالية القوائم هذه من جزءًا ٢٢ إلى ١ من المرفقة اإليضاحات تشكل
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 )سعودية مساهمة شرآة( كافلللت ساب شرآة
   التكافل عمليات نتائج قائمة
  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ حتى ٢٠٠٧ مايو ١٥ من للفترة

  
      

  إيضاح
  الرياالت بآالف

  السعوديـــة
              

        
        المكتتبة التكافل اشتراآات إجمالي

١٦٦,٢٤٨  ١٣    عائلي تكافل   
٤٦,٥٣٠  ١٣     عام تكافل   
      
      ٢١٢,٧٧٨
      

٧٢,٩٥١  ١٣    المكتسبة التكافل اشتراآات إجمالي
)٢٦,٧٢٢(  ١٣    المسندة التكافل إعادة اشتراآات

      
٤٦,٢٢٩  ١٣    المكتسبة التكافل اشتراآات صافي
٣,٨٨٩      عموالت ودخل أتعاب

٦١٨      استثمار إيرادات
      

٥٠,٧٣٦       اإليرادات إجمالي
      

)٩,٠٧٠(   ٩     فوعةالمد المطالبات إجمالي
٤,٤٩٩   ٩     المدفوعة المطالبات من التكافل معيدي حصة

      
)٤,٥٧٢(       المدفوعة المطالبات صافي
)٩,٥٤٦(       التسوية تحت المطالبات إجمالي في التغير
٧,٤٥٧      التسوية تحت المطالبات من التكافل معيدي حصة في التغير

      
)٦,٦٦٠(      المتكبدة المطالبات صافي

)١٣,٠٤٧(      صافي عموالت، مصاريف
)٣٩,٣٢٠(  ١٤     وإدارية عمومية مصاريف
)٣٥(      التكافل إعادة مصاريف

      
)٥٩,٠٦٢(       األخرى والمصاريف المطالبات إجمالي

      
)٨,٣٢٦(      التكافل عمليات من الفترة عجز صافي
٨,٣٢٦       نالمساهمي عمليات قائمة إلى المحول العجز صافي

      
−      الفترة نتيجة صافي

      
  

   .المالية القوائم هذه من جزءًا ٢٢ إلى ١ من المرفقة اإليضاحات تشكل
  

٤  



١٠٢א

  
 )سعودية مساهمة شرآة( للتكافل ساب شرآة
   المساهمين عمليات قائمة
  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ حتى ٢٠٠٧ مايو ١٥ من للفترة

  
      

  إيضاح
  الرياالت بآالف
  ديـــةالسعو

            
        

٢,٥٧٣      استثمار إيرادات
٦٥٣      صكوك إيرادات

      
٣,٢٢٦      اإليرادات إجمالي

      
)٨,٣٢٦(      التكافل عماليات من المحول العجز صافي

)١١,٠٤٤(  ١٤     وإدارية عمومية مصاريف
)٣٢,٠٦١(      التشغيل قبل ما مصاريف

      
)٤٨,٢٠٥(       الفترة خسارة صافي

      
      

)٤,٨٢(  ١٩    )السعودي بالريال( للسهم والمخفضة األساسية الخسارة
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   .المالية القوائم هذه من جزءًا ٢٢ إلى ١ من المرفقة اإليضاحات تشكل
  

٥  



١٠٣א

 )سعودية مساهمة شرآة( للتكافل ساب شرآة
    المساهمين حقوق في التغيرات قائمة
  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ حتى ٢٠٠٧ مايو ١٥ من ةللفتر

  
                 

    
        

  
  

  المال رأس

  
  
  

   المتراآمة الخسائر

  
  
  

   اإلجمالي
            
      

  إيضاح
  الرياالت بآالف

  السعوديـــة
  الرياالت بآالف

  السعوديـــة
  الرياالت بآالف

  السعوديـــة
                    

١٠٠,٠٠٠−١٠٠,٠٠٠        المال رأس إصدار
)٤٨,٢٠٥()٤٨,٢٠٥(−      الفترة سارةخ صافي

)٦٥٨()٦٥٨(−  ١٦     الزآاة مخصص
      

٥١,١٣٧)٤٨,٨٦٣(١٠٠,٠٠٠       ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ في آما الرصيد
      

            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   .المالية القوائم هذه من جزءًا ٢٢ إلى ١ من المرفقة اإليضاحات تشكل
  

٦  



١٠٤א

 )سعودية مساهمة شرآة( للتكافل ساب آةشر
   التكافل لعمليات النقدية التدفقات قائمة
  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ حتى ٢٠٠٧ مايو ١٥ من للفترة

  
      

  إيضاح
    

  الرياالت بآالف
  السعوديـــة

            

        

         التشغيلية األنشطة

−       الفترة نتيجة صافي
      

       :التشغيلية والمطلوبات الموجودات في التغيرات
)٦٥,٥٦١(       للبيع متاحة استثمارات
)٢٥,٧٤٤(      صافي مستحقة، تكافل اشتراآات

)٧,٤٥٧(      التسوية تحت المطالبات من التكافل معيدي حصة
)٢٣,٨١٨(      )عام تكافل( المكتسبة غير التكافل اشتراآات من التكافل معيدي حصة
)٤,٢٥٦(      المؤجله االآتتاب تكاليف

)١,٤٥٦(      آخرون ومدينون مقدمًا مدفوعة صاريفم
٦٥,٥٦١      التكافل عمليات احتياطي
٣٦,٧٠٦      )عام تكافل( مكتسبة غير تكافل اشتراآات
٩,٥٤٦      التسوية تحت المطالبات إجمالي
٢,٩٧١      مكتسبة غير عموالت

٢٢,٤٥١      التكافل معيدي ذمم
٩,٣٩٨      وأخرى الدفع، مستحقة ومبالغ دائنون،

      
١٨,٣٤١       التشغيلية األنشطة من النقدية صافي

      
      

       التمويلية األنشطة
٩,٧٩٨      المساهمين إلى مستحقة مبالغ

      
٩,٧٩٨       التمويلية األنشطة من النقدية صافي

      
٢٨,١٣٩  ٨    ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ في آما النقدية وشبه النقدية

      

       النقدية غير إلضافيةا المعلومات
)١٩,٧٧٤(  )ج( ٥    لالستثمارات العادلة القيمة في التغير صافي

      

  
  
  

   .المالية القوائم هذه من جزءًا ٢٢ إلى ١ من المرفقة اإليضاحات تشكل
  

٧  



١٠٥א

 )سعودية مساهمة شرآة( للتكافل ساب شرآة
   للمساهمين النقدية التدفقات قائمة
  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ حتى ٢٠٠٧ مايو ١٥ من للفترة

  
      

  إيضاح
    

  الرياالت بآالف
  السعوديـــة

            

        
         التشغيلية األنشطة
)٤٨,٢٠٥(       الفترة خسارة صافي

      
       :لـ التعديالت

١,٦٨٨        إطفاء   
      
      )٤٦,٥١٧(

       :التشغيلية والمطلوبات الموجودات في التغيرات
)٦٦٩(       آخرون ومدينون دمًامق مدفوعة مصاريف

)١٠,٠٠٠(       نظامية وديعة
٦٣٢      وأخرى الدفع، مستحقة ومبالغ دائنون،

      
)٥٦,٥٥٤(       التشغيلية األنشطة في المستخدمة النقدية صافي

      
       االستثمارية االستثمارات

)١٥,٠٠٠(      االستحقاق تاريخ حتى مقتناه استثمارات شراء
)٦,١٢٨(       ملموسة غير جوداتمو شراء
)٩,٧٩٨(      التكافل عمليات من مستحقة مبالغ

      
)٣٠,٩٢٦(       االستثمارية األنشطة في المستخدمة النقدية صافي

      
       التمويلية األنشطة
١٠٠,٠٠٠        المال رأس إصدار

      
١٠٠,٠٠٠       التمويلية األنشطة من النقدية صافي

      
١٢,٥٢٠  ٨    ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ في آما النقدية وشبه ديةالنق

      

  
  
  
  
  

   .المالية القوائم هذه من جزءًا ٢٢ إلى ١ من المرفقة اإليضاحات تشكل
  

٨  



١٠٦א

 )سعودية مساهمة شرآة( للتكافل ساب شرآة
      المالية القوائم حول إيضاحات

  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١
  
  
  الرئيسية والنشاطات التنظيم -  ١

 رقم التجاري بالسجل السعودية العربية المملكة في مسجلة سعودية مساهمة شرآة ،)الشرآة( للتكافل ساب شرآة 
  :هو للشرآة المسجل المكتب عنوان أن .٢٠٠٧ يونيو ٦ الموافق هـ١٤٢٨ األول جمادى ٢٠ وتاريخ ١٠١٠٢٣٤٠٣٢

  
  .السعودية العربية المملكة ،١١٤١٣ الرياض ،٩٠٨٦ ب ص

  
 في للشرآة الرئيسي النشاط يتمثل .العالقة ذات الخدمات وآافة التكافل عمليات مزاولة هو الشرآة شاءإن من الغرض أن

   .فقط السعودية العربية المملكة في وتعمل العام، التكافل ومنتجات والعوائل، لألفراد التكافل منتجات آافة تقديم
  

 الوزاري القرار صدور تاريخ من اعتبارًا للشرآة األولى ماليةال السنة بدأت الشرآة، تأسيس وعقد األساسي للنظام وطبقًا
 ديسمبر ٣١ في وأنتهت ،٢٠٠٧ مايو ١٥ الموافق هـ١٤٢٨ الثاني ربيع ٢٧ في والمؤرخ الشرآة تأسيس عن باإلعالن
    .للشرآة مالية قوائم أول هي هذه إن عليه، .٢٠٠٨

  
   اإلعداد أسس   - ٢

  القياس أسس
   .العادلة بالقيمة للبيع المتاحة االستثمارات باستثناء التاريخية التكلفة لمبدأ وفقًا المالية القوائم تعد

  
  االلتزام بيان
  .المالية بالتقارير الخاصة الدولية للمعايير وفقًا للشرآة المالية القوائم إعداد تم
  
 نظامي حق وجود عند فقط المالي المرآز قائمة في الصافي ويدرج المالية، والمطلوبات المالية الموجودات مقاصة تتم

 وتسديد الموجودات بيع أو الصافي، أساس على المطلوبات مع الموجودات لتسوية النية الشرآة لدى يكون وعندما ملزم
 المساهمين عمليات قائمة أو التكافل عمليات نتائج قائمة في والمصاريف اإليرادات مقاصة يتم ال .واحد آن في المطلوبات

 في خاصة بصورة عنها اإلفصاح تم أو وتفسيراتها المحاسبية المعايير قبل من به مسموحًا أو مطلوبًا ذلك نآا إذا إال
  للشرآة المحاسبة السياسات

  
   الرئيسية العملة
 ما سعودي، ريال ألف ألقرب المالية القوائم في الظاهرة المبالغ تقريب تم .للشرآة الرئيسية العملة السعودي الريال يعتبر

  .ذلك خالف يرد مل
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١٠٧א

 )سعودية مساهمة شرآة( للتكافل ساب شرآة
   تتمة - المالية القوائم حول إيضاحات

    ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١
  
   المحاسبية السياسات بأهم ملخص  - ٣

   :المتبعة المحاسبية السياسات بأهم بيانًا يلي فيما نورد  
  

   بعد المفعول لساريةا وغير الصادرة الجديدة والتفسيرات المعايير  
 القوائم هذه بشأن إلزاميًا إتباعها يعتبر ال والتي التالية والتفسيرات المعايير الدولية المحاسبة معايير مجلس عن صدر لقد  

  :بعد المالية
  التشغيلية القطاعات – ٨ رقم المالية بالتقارير الخاص الدولي المعيار 
 )المعدل( المالية وائمالق عرض – ٣٢ رقم الدولي المحاسبة معيار 
 المالية القوائم عرض – ١ رقم الدولي المحاسبة ومعيار المالية، األدوات  عرض – ٣٢ رقم الدولي المحاسبة معيار 

  .التصفية عند الناتجة وااللتزامات لالسترداد القابلة المالية األدوات –
  

 تعديل إلى سيؤدي لكنه المالية، القوائم على جوهري أثر أي سريانها، عند أعاله، المعايير تطبيق عن ينتج بأن يتوقع ال  
  .المالية القوائم عرض طريقة

  
  المنتج تصنيف

 حملة( آخر طرف من هامة تكافل مخاطر )التأمين شرآة( الشرآة بموجبها تقبل التي العقود تلك هي التكافل عقود إن  
 الحادث( مؤآد وغير محدد مستقبلي حادث تأثير حالة في التأمين وثائق حملة تعويض على بالموافقة وذلك )التأمين وثائق
 هامة تكافل مخاطر لديها آان إذا فيما الشرآة تحدد عامة، وآقاعدة .التأمين وثائق حملة على عكسية بصورة )عليه المؤمن
   .عليه المؤمن الحادث وقوع عدم حالة في وذلك المستحقة المزايا مع المدفوعة المزايا بمقارنة وذلك

 بشكل التكافل مخاطر انخفضت لو حتى منه المتبقية الفترة طوال آذلك يبقى فأنه ،"تكافل عقد" آـ العقد تصنيف وحال  
   .وااللتزامات الحقوق آافة إنهاء أو استنفاذ يتم لم ما الفترة خالل آبير

 للمزايا إضافة( إضافية مزايا الستالم تعاقدية حقوق عن عبارة هي والتي اختيارية اشتراك بمزايا التكافل عقود تتسم  
   :والتي )المضمونة

  .عليها المتعاقد المزايا إجمالي من هامًا جزءًا تكون أن المحتمل من 
 .للعقد وفقًا المؤمنه الجهة رغبة حسب موعدها أو مبلغها يكون 
 :على تعاقديًا تعتمد 
 العقود من واحد نوع أو محددة مجموعة أداء -
  فلالتكا عمليات خسارة أو ربح -

  
    المطالبات  
 ذات الخسائر تسوية مصاريف ومن الثالثة واألطراف التأمين وثائق حاملي إلى المستحقة المبالغ من المطالبات تتكون  

    .تكبدها عند الدخل على وتحمل واالستردادات، الخرده خصم بعد العالقة،
 المرآز قائمة بتاريخ المسدده غير المتكبدة لمطالباتل المقدرة التكلفة إجمالي على التسوية تحت المطالبات إجمالي يشتمل  

 المرآز قائمة بتاريخ المدفوعة وغير عنها المبلغ المطالبات لقاء مخصصات تجنب .ال أم عنها التبليغ تم سواءًا المالي
 لقاء لسابقة،ا الشرآة وخبرة اإلدارة لتقديرات وفقًا مخصص، يجنب آما .حده على حالة آل تقدير أساس على وذلك المالي
   .المالي المرآز قائمة بتاريخ عنها المبلغ وغير المتكبدة المطالبات سداد تكلفة

 حساب في الالحقة السنة في المجنبه والمخصصات والسداد المالي المرآز قائمة بتاريخ المخصصات بين الفرق يدرج  
   .السنة لتلك التأمين

  
  

١٠  



١٠٨א

 )سعودية مساهمة شرآة( للتكافل ساب شرآة
   تتمة - المالية القوائم حول إيضاحات

    ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١
  
  تتمة -  المحاسبية السياسات بأهم ملخص  - ٣
  

   التكافل عمليات احتياطي  
 النقدية التدفقات خصم طرق باستخدام مستقبلية خارجية اآتوارية تقويم أسس وفقًا التكافل عمليات احتياطي احتساب يتم  

   .الصندوق في لحاليا الوحدة سعر أو المستقبلية
  .التكافل وثائق حاملي إلى الشرآة قبل من سداده يتوقع الذي المبلغ يمثل مخصص على االآتواري التقويم يشتمل 

  
  المطلوبات آفاية اختبار  
 تكاليف خصم بعد التكافل، عقود مطلوبات آفاية مدى من للتأآد اختبارات إجراء مالي، مرآز قائمة آل بتاريخ يتم،  

 المستقبلية النقدية للتدفقات الحالية التقديرات أفضل استخدام يتم االختبارات، هذه وإلجراء .العالقة ذات المؤجلة تاباالآت
 عمليات نتائج قائمة على مباشرًة الدفترية القيمة في نقص أي يحمل .المطالبات ومعالجة إدارة ومصاريف عليها، المتعاقد
 عن الناجمة للخسائر مخصص تكوين يتم ذلك وبعد مباشرًة، العالقة ذات المؤجلة االآتتاب تكاليف بشطب وذلك التكافل

  .المطلوبات آفاية اختبارات
  

   التكافل إعادة  
   .الصادرة التكافل عقود خسائر عن الشرآة تعويض يتم وبموجبها الشرآة، تبرمها عقود هي التكافل إعادة عقود ان  
 من الموجودات هذه تتكون .تكافل إعادة آموجودات التكافل إعادة عقود بموجب آةالشر تستحقها التي المزايا إثبات يتم 

 من التكافل معيدي وحصة األرباح على العموالت مثل األخرى المدينة والذمم المطالبات سداد من التكافل معيدي حصة
 يتم .العالقة ذات التكافل إعادة عقود بموجب الناتجة والمزايا المتوقعة المطالبات على تعتمد التي التسوية تحت المطالبات

 التكافل بعقود المتعلقة للمبالغ مماثلة بصورة التكافل إعادة شرآات إلى المستحقة أو من لالسترداد القابلة المبالغ إثبات
  .التكافل إعادة عقود من عقد آل وأحكام لشروط وطبقًا المعنية

 إعادة موجودات في انخفاض وقوع على دليل وجود من للتأآد مراجعة جراءبإ الشرآة تقوم المالية، القوائم إعداد وبتاريخ  
 تزيد التي الحالة وفي .لالسترداد القابل للمبلغ رسمي تقدير بإجراء الشرآة تقوم الدليل، هذا مثل وجود حالة وفي .التكافل
 إلى ويخفض القيمة، منخفض األصل اعتبار يتم لالسترداد، القابلة القيمة عن التكافل إعادة لموجودات الدفترية القيمة فيها
    .التكافل عمليات نتائج قائمة في القيمة في االنخفاض إثبات يتم .له لالسترداد القابلة القيمة

 فلسفة الشرآة تتبع للمساهمين، المستمره والربحية للعمالء األولى الدرجة من ضمان تقديم في المتمثل الهدف مع وتمشيًا  
   .بها الخاصة التكافل إعادة برامج بشأن الترتيبات وإجراء المخاطر على أمينالت بشأن متحفظة

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

 األخرى االآتتاب تكاليف آافة إثبات يتم .المستقبلية االشتراآات من ادلالسترد قابلة التكاليف هذه فيه تكون الذي
  .تكبدها عند آمصروف

 يقيد .المتوقعة المستقبلية االشتراآات فترة مدى على الثابت القسط بطريقة التكاليف هذه إطفاء يتم لها، األولي اإلثبات وبعد  
   .التكافل عمليات نتائج قائمة في اإلطفاء

 تضمنها التي المستقبلية االقتصادية المنافع الستنفاذ المتوقعة الطريقة أو المقدر اإلنتاجي العمر في التغيرات احتساب يتم  
   .المحاسبية التقديرات في آتغير ذلك اعتبار ويتم اإلطفاء، فترة بتعديل وذلك األصل ذلك
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   تتمة - المؤجلة االآتتاب تكاليف  
 دليل وجود عند وذلك أآثر، أو مالية قوائم آل إعداد بتاريخ وذلك القيمة، في إنخفاض وقوع من للتأآد مراجعة إجراء يتم  

 خسارة إثبات يتم الدفترية، القيمة عن لالسترداد القابلة المبالغ فيها تقل التي الحاالت وفي .اإلنخفاض هذا وقوع على
 آفاية اختبار إجراء عند االعتبار بعين المؤجلة االآتتاب تكاليف تؤخذ آما .التكافل عمليات نتائج قائمة في االنخفاض
      .المالية القوائم إعداد فيها يتم فترة آل في المطلوبات

  
   ةالمالي الموجودات  
  ".االستحقاق تاريخ حتى مقتناه استثمارات"  و "للبيع متاحة استثمارات" آـ بالشرآة الخاصة المالية الموجودات تصنف  
 "للبيع المتاحة االستثمارات" تصنف .االستثمارات أجله من اشتريت التي الغرض على التصنيف هذا يعتمد  
 سلبية بصورة )المساهمين أموال ذلك في بما( المعنية المطلوبات دارةإ عند "االستحقاق تاريخ حتى المقتناه االستثمارات"و
     .المطفأة بالتكلفة تقيد عندما أو / و

  .بوحدات المرتبطة المطلوبات لتغطية المقتناه للبيع المتاحة المالية الموجودات  

 تندرج ال أو "للبيع متاحة" آـ اتصنيفه يتم مشتلة غير مالية موجودات عن عبارة هي للبيع المتاحة المالية الموجودات
 في االستثمارات، هذه تقيد .٣٩ رقم الدولي المحاسبة معيار في الواردة األخرى الثالثة االستثمار فئات من أي ضمن

 أرباح إظهار ويتم العادلة، بالقيمة للبيع المتاحة االستثمارات تقاس لها، األولي القياس وبعد .العادلة بالقيمة األصل،
   .التكافل عمليات احتياطي ضمن وتدرج مستقل، آبند العادلة القيمة وخسائر

 مخاطر تقع معينة بعقود المتعلقة الموجودات بوحدات المرتبطة المطلوبات لتغطية المقتناه المالية الموجودات تمثل  
 صناديق في وحدات في تاستثمارا المالية الموجودات هذه تمثل .التأمين وثائق حاملي على رئيسي بشكل فيها االستثمار
   .السوق في الفوري للتداول قابلة مالية أوراق وتعتبر استثمارية،

   االستحقاق تاريخ حتى المقتناه المالية الموجودات  

 آـ محددة استحقاق تواريخ وذات تحديدها الممكن أو الثابتة الدفعات ذات المشتقة غير المالية الموجودات تصنف  
 حتى بها االحتفاظ على والمقدرة اإليجابية النية الشرآة لدى تكون عندما وذلك "االستحقاق تاريخ حتى مقتناه استثمارات"

 شراء عند المدفوع للمبلغ العادلة القيمة تمثل والتي بالتكلفة االستثمارات هذه إثبات األصل، في يتم، .االستحقاق تاريخ
 يتم لها، األولي اإلثبات وبعد .االستثمار تكلفة في بالشراء مباشرًة لقةالمتع المعامالت تكاليف آافة إدراج يتم آما .االستثمار

 والخسائر األرباح تدرج .الفعلي العائد طريقة باستخدام المطفأة بالتكلفة االستحقاق تاريخ حتى المقتناه االستثمارات قياس
   .اإلطفاء عملية وخالل قيمتها، إنخفاض أو االستثمارات إثبات عن التوقف عند وذلك المساهمين عمليات قائمة في

  
  المالية األدوات إثبات عن التوقف  
 ذلك ويتم منها يتكون التي التعاقدية الحقوق على السيطرة ممارسة عن التوقف عند مالية أداة أي إثبات عن التوقف يتم  

   .مستقلة أخرى جهة إلى بها المتعلقة التدفقات انتقال عند أو بيعها، عند عادًة
  

  التداول ختاري  
 الذي التاريخ أي( التداول بتاريخ المالية الموجودات وبيع بشراء المتعلقة االعتيادية العمليات آافة عن التوقف أو إثبات يتم  

 التي العمليات هي المالية الموجودات وبيع بشراء المتعلقة االعتيادية العمليات ).الموجودات بيع أو بشراء الشرآة به تلتزم
   .السوق في عليها المتعارف تلك أو األنظمة عليها تنص زمنية فترة خالل الموجودات تلك سداد ميت أن تتطلب
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   العادلة القيمة  
 السوق في المتداولة األسعار أساس على النشطة النظامية المالية األسواق في المتداولة المالية لألدوات العادلة القيمة تحدد  

 توفر عدم حالة وفي .المالي المرآز قائمة بتاريخ العمل انتهاء عند للمطلوبات بالنسبة العرض وأسعار للموجودات بالنسبة
  .المال أسواق في المتعاملين / الوسطاء من المقدمة األسعار عروض إلى الرجوع يمكن السوق، في المتداولة األسعار

 أحدث استخدام على تشتمل تقويم طرق باستخدام العادلة القيمة تحدد نشطة، سوق في المتداولة غير المالية لألدوات بالنسبة  
 مشابهة أخرى مالية ألداة لحاليةا السوقية القيمة أساس على أو األخرى، األطراف مع التعامل شروط وفق تمت معامالت

 التدفقات تحدد المخصومة، النقدية التدفقات لطريقة وبالنسبة .المخصومة النقدية التدفقات أساس على و / أو تقريبًا، لها
 ألداة السوق في السائد السعر المستخدم الخصم معدل ويعتبر اإلدارة، تقديرات أفضل أساس على المقدرة المستقبلية النقدية
   .مماثلة مالية

 العادلة القيمة تمثل التي بالتكلفة المالية األدوات هذه تقاس به، موثوق بشكل العادلة القيمة تحديد إمكانية عدم حالة وفي  
   .االستثمار تكلفة في بالشراء المتعلقة المعامالت تكاليف آافة تدرج .االستثمار شراء عند المدفع للمبلغ

    تحصيلها إمكانية وعدم المالية داتالموجو قيمة في االنخفاض  
 أو مالي أصل أي قيمة انخفاض على موضوعي دليل أي وجود من للتأآد تقويم إجراء مالي، مرآز قائمة آل بتاريخ يتم،  

 وقوع على موضوعي دليل وجود حالة وفي ).المستحقة التكافل اشتراآات ذلك في بما( المالية الموجودات من مجموعة
 قائمة أو التكافل عمليات نتائج قائمة في القيمة في اإلنخفاض خسارة إدراج يتم مالي، أصل أي قيمة في انخفاض خسائر
   :التالي النحو على القيمة في اإلنخفاض يحدد .المساهمين عمليات

 العادلة، لقيمةوا التكلفة بين الفرق القيمة في اإلنخفاض يمثل العادلة، بالقيمة المثبتة المالية للموجودات بالنسبة  ) أ
   .المساهمين عمليات قائمة أو التكافل عمليات نتائج قائمة في سابقًا المثبتة اإلنخفاض خسارة ناقصًا

 الحالية والقيمة الدفترية القيمة بين الفرق القيمة في اإلنخفاض يمثل بالتكلفة، المثبتة المالية للموجودات بالنسبة  )ب
   .مماثل مالي ألصل حاليًا السوق في السائد العائد معدل اساس على ومةالمخص المستقبلية النقدية للتدفقات

 والقيمة الدفترية القيمة بين الفرق القيمة في اإلنخفاض يمثل المطفأة، بالتكلفة المثبتة المالية للموجودات بالنسبة  ) ج
   .صلياأل الفعلي العمولة معدل أساس على المخصومة المستقبلية النقدية للتدفقات الحالية

   الملموسة غير الموجودات  
 بالتكلفة تقيد ذلك وبعد بالتكلفة، لها، األولي اإلثبات عند مستقله، بصورة المشتراة الملموسة غير الموجودات قياس يتم  

  .القيمة في االنخفاض وخسائر المتراآم اإلطفاء ناقصًا
 وجود من للتأآد مراجعتها ويتم لها، اإلنتاجي العمر مدى على محدد عمر لها التي الملموسة غير الموجودات تطفأ  

   .قيمتها في إنخفاض وقوع إلى يشير دليل وجود عند وذلك قيمتها في إنخفاض
   :يلي وآما لألصل اإلنتاجي العمر مدى على الثابت القسط بطريقة اإلطفاء احتساب يتم  
   سنوات  ٥     اآللي الحاسب برنامج  
 سنة آل نهاية في األقل على واحدة مره محدد عمر لها التي الملموسة غير لموجوداتا إطفاء وطريقة فترة مراجعة يتم  

 تضمنها التي المستقبلية االقتصادية المنافع استنفاذ طريقة أو المتوقعة اإلنتاجية األعمار في التغيرات احتساب يتم .مالية
 يتم .المحاسبية التقديرات في تغيرات" آـ بارهااعت ويتم مالئم، هو حسبما اإلطفاء طريقة أو فترة بتعديل وذلك األصل
 تمشيًا وذلك آمصروف المساهمين عمليات قائمة في محدد عمر لها التي الملموسة غير الموجودات إطفاء مصاريف إثبات
   .الملموس غير األصل وظيفة مع

 من المتحصالت صافي بين آفرق سةالملمو غير الموجودات إثبات عن التوقف عن الناتجة الخسائر أو األرباح قياس يتم  
   .األصل إثبات عن التوقف عند المساهمين عمليات قائمة في إثباتها ويتم لألصل، الدفترية والقيمة االستبعاد
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  التكافل بعمليات الخاصة المدينة الذمم  
 للمبلغ العادلة بالقيمة لها، األولي اإلثبات عند قياسها، ويتم استحقاقها، عند التكافل بعمليات الخاصة المدينة الذمم إثبات يتم  

 في إنخفاض وجود من للتأآد كافلالت بعمليات الخاصة المدينة للذمم الدفترية القيمة مراجعة يتم .القبض المستحق أو المستلم
 خسارة وتدرج الدفترية، قيمتها استرداد إمكانية عدم إلى الظروف في التغيرات أو األحداث تشير عندما وذلك قيمتها

 أسباب إنتفاء عند التكافل بعمليات الخاصة المدينة الذمم إثبات عن التوقف يتم .التكافل عمليات نتائج قائمة في اإلنخفاض
   .المالية الموجودات إثبات

   الدفع المستحقة والمبالغ الدائنون  
 بها تقدم لم أم قدمت سواءًا المستلمة، الخدمات أو البضاعة عن المستقبل في دفعها الواجب المبالغ لقاء االلتزامات إثبات يتم  

     .الموردين قبل من فواتير
  المخصصات  

 هذه سداد تكاليف وأن سابقة أحداث عن ناتج الشرآة على )متوقع أو قانوني( إلتزام وجود عند المخصصات إثبات يتم
  .به موثوق بشكل تقديرها ويمكن محتملة اإللتزامات

  اإليرادات إثبات  
 غير التكافل اشتراآات تمثل .تخصها التي التأمين وثائق فترات مدى على نسبي بشكل الدخل إلى التكافل اشتراآات ترحل  

 المرآز قائمة تاريخ في آما التأمينية التغطية من المفعول السارية بالفترة المتعلقة المكتتبة اآاتاالشتر في الحصة المكتسبة
 إلثبات وذلك التكافل عمليات نتائج قائمة في المكتسبة غير التكافل اشتراآات مخصصات في التغير يدرج .المالي

   .المخاطر فترة مدى على اإليرادات
 والمطالبات األخرى التأمين ومصاريف المدفوعة المطالبات ناقصًا المكتسبة الشتراآاتا التأمين عمليات فائض يمثل  

 التأمين وثائق بشأن المتوقعة المستقبلية الخسائر ومخصص التكافل إعادة مبالغ ناقصًا للسنة، الدفع المستحقة المتوقعة
   .المفعول السارية

 اشتراآات فترة مدى على الثابت القسط بطريقة الصادرة التكافل إعادة عقود عن المدينة العموالت وإطفاء تأجيل يتم  
   .المستحقة المتوقعة التكافل

  .الفعلي العائد أساس على العمولة دخل إثبات يتم  
     الزآاة

 حقوق على مباشرًة تحميله ويتم للزآاة مخصص يجنب .السعودي الزآاة جباية لنظام وفقا للزآاة الشرآة تخضع  
  .المساهمين

   النقدية وشبه لنقديةا  
 استحقاقها فترة تقل والتي المرابحة ودائع فيها بما الصندوق في والنقد البنوك لدى األرصدة من النقدية وشبه النقدية تتكون
  .األصلي اإلقتناء تاريخ من شهور ثالثة عن

   األجنبية العمالت   
 إجراء حين السائدة التحويل بأسعار الرئيسية ملةالع إلى األجنبية بالعمالت المسجلة المعامالت األصل، في تحول،

 بأسعار الرئيسية العملة إلى األجنبية بالعمالت المسجلة النقدية والمطلوبات الموجودات أرصدة تحويل ويعاد .المعامالت
 بالعملة والمسجلة خيةالتاري بالتكلفة قياسها يتم التي النقدية غير البنود تحول .المالي المرآز قائمة بتاريخ السائدة التحويل
 قياسها يتم التي النقدية غير البنود تحول .الحقًا تعديلها يتم وال األولية المعاملة بتاريخ السائدة التحويل بأسعار األجنبية
 ويلالتح فروقات آافة تدرج .العادلة القيمة تحديد بتاريخ السائدة التحويل بأسعار األجنبية بالعملة والمسجلة العادلة بالقيمة
 ضمن مباشرًة الخسائر أو األرباح فيها تدرج التي بالبنود تتعلق التي الحاالت باستثناء التكافل عمليات نتائج قائمة في

  .المساهمين حقوق في العمالت تحويالت فروقات بند ضمن بالصافي الخسارة أو الربح إدراج يتم حيث المساهمين حقوق
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   تتمة - األجنبية العمالت  

إن  األمريكي،  بالدوالر أساسي بشكل تتم األجنبية بالعمالت الشرآة معامالت أن وحيث اح  ف ائر  أو األرب ة  الخس  عن  الناجم
  .منفصلة بصورة عنها اإلفصاح يتم لم وبالتالي هامة، غير ةاألجنبي العمالت تحويل

   النظامي االحتياطي  

ى  يجب  األساسي،  للنظام  وفقًا وين  السنة  دخل  صافي  من  %٢٠ تحول  أن الشرآة  عل اطي  لتك ى  النظامي  االحتي غ  حت  يبل
ذ  مثل إجراء يتم لم فإنه المتكبده، للخسائر ونظرًا .المال رأس االحتياطي هذا مجموع ل  اه رة  خالل  التحوي ة  الفت  في  المنتهي

  .٢٠٠٨ ديسمبر ٣١

   القطاعية المعلومات  

وم  الشرآة  من  أساسي  جزء  القطاع يعتبر ع  يق ديم  / ببي ة  خدمات  أو منتجات  بتق ال  قطاع ( معني وم  أو )أعم ع  يق ديم  /ببي  بتق
ة  في خدمات أو منتجات ة  اقتصادية  بيئ ائره وخ أرباحه  وتختلف  ،)جغرافي  قطاع ( معين اح  عن  س ائر  أرب  القطاعات  وخس
ة، وألغراض .األخرى ون إداري رآة تتك ن الش دات م ل وح ك عم ا حسب وذل دماتها، منتجاته ديها وخ ة ول ات ثالث  قطاع
   :يلي وآما تشغيلية

ة  في  للعائلة المالية الحماية توفير عبر األفراد العمالء باحتياجات تفي والتي الفردي العائلي التكافل منتجات )١  موت  حال
ة  التقاعد  ومدخرات األبناء تعليم إلى باإلضافة الوثيقة، حامل عجز أو ة  والحماي ر  للعائل ك  وغي ي  .ذل ذه  تف  المنتجات  ه

   .المجتمع طبقات وجميع السعودي السوق قطاعات من العديد باحتياجات

ة  وبتقديمها .الدائم الكلي والعجز الوفاة حالة في وعوائلهم للموظفين التغطية تؤمن والتي العائلي التكافل منتجات )٢  آرزم
ول ل حل ة، تكاف ا جماعي ي فأنه ات تف ات بمتطلب ام ذات مجموع ة أحج ة وطبيع ر مختلف ة وتعتب رآات مثالي  أو للش

  .المؤسسات

ال  ممتلكات  تستهدف التي الحلول وتوفر ألعمالها التغطية تؤمن حيث للشرآات العام التكافل منتجات )٣  والبضائع  األعم
ة رًا المنقول ة بح ة وحماي ائق حمل أمين وث داث ضد الت ر األح ة غي ذه أن .المتوقع ول ه ة الحل ى موجه أمين إل ى الت  عل
راد  الحماية الفردي العام التكامل برامج توفر .المتوقعة غير األحداث بشأن البحري والشحن الممتلكات ائالت  لألف  والع

  .الوثيقة لحامل الشخصية والحوادث السفر ثناءأ واألحداث المنزلية بالممتلكات يتعلق فيما السيئة األحداث ضد

ع  االستثمارات من المكتسبة العموالت دخل ان .تشغيلي غير قطاع عن عبارة المساهمين أموال )٤ ر  المرابحة  وودائ  يعتب
ر  والمصاريف  المباشرة  التشغيلية  المصاريف  بعض  تحمل  .فقط لإليرادات مدر نشاط  بشكل  األخرى،  المباشرة  غي
  .مالئم هو حسبما القطاع، هذا على التكافل عمليات نتائج فائض أو خسائر تحمل .القطاع ذاه على نسبي،

ربح  أساس على القطاع أداء تقويم يتم تم  والتي  الخسارة  أو ال واحي،  بعض  في  قياسها،  ي ة  بصورة  الن ربح  عن  مختلف  أو ال
   .الفردية التشغيلية القطاعات على توزيعها يتم وال رآةالش أساس على والزآاة التمويل إدارة يتم .المالية القوائم في الخسارة

ة  حدوث توقع حالة وفي .الفترة خالل القطاعات بين معامالت أية تحدث لم ة،  أي ا  معامل تم  فأنه اً  ت ل  ألسعار  وفق ين  التحوي  ب
ات ال قطاع تم األعم نفس وت روط ب ل ش ع التعام راف م رى األط تمل .األخ رادات تش ائج ومصاريف إي ا ونت ى عالقط  عل
   .للشرآة المالية القوائم مستوى على حذفها سيتم والتي األعمال قطاعات بين التحويالت

   .السعودية العربية المملكة داخل بالكامل تتم نشاطاتها ألن فقط األعمال قطاع الشرآة اعتمدت

  
  

١٥  



١١٣א

 )سعودية مساهمة شرآة( للتكافل ساب شرآة
   تتمة - المالية القوائم حول إيضاحات

    ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١
  

    الهامة المحاسبية واالفتراضات التقديرات  - ٤

 والمصاريف اإليرادات مبالغ على تؤثر التي واالفتراضات التقديرات إجراء اإلدارة من المالية القوائم إعداد يتطلب  
 هذه من التأآد عدم أن .ليةالما القوائم إعداد بتاريخ المحتملة المطلوبات عن واإلفصاح المسجلة والمطلوبات والموجودات
  .المطلوبات أو للموجودات الدفترية القيمة على المستقبل في جوهري تعديل إجراء إلى يؤدي أن يمكن التقديرات

 قائمة بتاريخ التقديرات من التأآد لعدم واألخرى المستقبلية األساسية بالمصادر المتعلقة األساسية االفتراضات يلي فيما  
 السنة خالل والمطلوبات للموجودات الدفترية القيمة في جوهري تعديل إجراء إلى تؤدي أن يمكن التيو المالي المرآز
  .القادمة المالية

  العام التكافل عقود بموجب المقدمة المطالبات عن الناتجة النهائية االلتزامات  

 التي المحاسبية التقديرات أهم من العام التكافل عقود بموجب المقدمة المطالبات عن الناتجة النهائية االلتزامات تقدير يعتبر  
 على يتعين التي االلتزامات تقدير عند االعتبار بعين أخذها يجب التي التأآد عدم مصادر من العديد هناك .الشرآة بها تقوم

 يتوقع التي اتللمطالب تقديرًا عنها المبلغ وغير المتكبدة المطالبات مخصص يعتبر .المطالبات هذه بموجب دفعها الشرآة
 أن .المالي المرآز قائمة تاريخ قبل وقع الذي عليه المؤمن الحادث بشأن المالي المرآز قائمة تاريخ بعد عنها اإلبالغ
 عنها المبلغ غير المتكبدة المطالبات وآذلك عنها المبلغ المطالبات تكلفة تقدير في اإلدارة قبل من المتبعة الفنية الطرق
  .المستقبلية المطالبات سداد بطرق التنبؤ عند السابقة المطالبات سداد طرق نفس إتباع في تتمثل

 تسويات شرآات تقوم .حده على حالة آل أساس على التحكيم طريق عن أو المحكمة من قرارًا تتطلب التي المطالبات تقدر  
 المتكبدة، بالمطالبات المتعلقة صاتالمخص بمراجعة اإلدارة تقوم .بالممتلكات المتعلقة المطالبات بتقدير مستقلة مخاطر

   .أشهر ثالثة آل عنها، المبلغ غير المتكبدة والمطالبات

  والجماعي الفردي التكافل عقود بموجب المقدمة المطالبات عن الناجمة النهائية االلتزامات  

 تحديدها يتم التي الفتراضاتا أو الحالية االفتراضات أساس على والجماعي الفردي التكافل عقود بموجب االلتزامات تحدد  
 الختبار العقود آافة تخضع .عكسي تغير وأي المخاطر هامش زيادة عند التقديرات أفضل إظهار وبالتالي العقد بدء عند
  .المستقبلية النقدية التدفقات بشأن اإلدارة تقديرات أفضل يظهر والذي المطلوبات آفاية

 ومعدالت والمصاريف، االستثمارات، وعوائد العمر، وطول المرضية، االتوالح بالوفيات الرئيسية االفتراضات تتعلق  
 بشأن المرضية والحاالت بالوفيات المتعلقة المحلية االحصائيات الشرآة تستخدم .الخصم ومعدل واإللغاءات، اإلنهاءات
 المنتج، وخصائص فردية،ال المخاطر إلظهار اللزوم، عند تعديلها، يتم والتي السابقة الخبرات يعكس والتي الصناعة
   .بالشرآة الخاصة المطالبات تكرار وحالة المستهدفة، واألسواق

 الوفيات بشأن التحسن حاالت في التغير لقاء مخصص يجنب العمر، بطول المتعلقة المخاطر تغطي التي للعقود بالنسبة  
 المتعلقة المخاطر في هامة تغيرات عن تسفر أن كنيم الحياة مستوى في الهائلة والتغيرات األوبئة لكن المتوقعة، المستقبلية
   .المتوقعة المستقبلية الوفاة بحاالت

 .البيع توجهات مثل خارجية وعوامل التأمين وثيقة وفترة المنتج، خصائص على واإللغاءات اإلنهاءات معدالت تعتمد  
   .االفتراضات هذه تحديد في بالشرآة الخاصة الخبرة تستخدم

     
  
  

  
  

١٦  



١١٤א

 )سعودية مساهمة شرآة( للتكافل ساب ةشرآ
   تتمة - المالية القوائم حول إيضاحات

    ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١
  
    تتمة -  الهامة المحاسبية واالفتراضات التقديرات  - ٤

  المدينة الذمم في اإلنخفاض خسائر  
 الموجودات من مجموعة ضمن درجةالم المدينة الذمم وآذلك بمفردها، هامة تعتبر التي المدينة الذمم بمراجعة الشرآة تقوم  

 مراجعتها يتم التي المدينة الذمم ان .قيمتها في إنخفاض وجود من للتأآد وذلك مماثلة ائتمان خصائص لها التي المالية
 يتم ال اإلنخفاض خسارة إثبات في يستمر أو إثبات بشأنها يتم والتي قيمتها في إنخفاض وجود من للتأآد فردية بصورة
 هذه القيمة في اإلنخفاض مراجعة تتطلب .قيمتها في إنخفاض وجود من للتأآد جماعية بصورة مراجعتها دعن إدراجها
 اإلخفاق حاالت االعتبار بعين تأخذ التي االئتمان خصائص بتقويم الشرآة تقوم ذلك، وإلجراء .والتقديرات األحكام إجراء
   .التعاقدية للشروط طبقًا المستحقة المبالغ آافة سداد على القدرة على مؤشرًا تعتبر والتي السابقة

  المؤجلة االآتتاب تكاليف  
 التكافل عمليات نتائج قائمة في وتطفأ مؤجلة، اآتتاب آتكاليف الجديدة الوثائق ببيع المتعلقة االآتتاب تكاليف بعض تقيد  

 التامين لوثائق المستقبلية بالربحية متعلقةال االفتراضات تحقق عدم حالة وفي .العالقة ذات التأمينية التغطية فترة مدى على
 عمليات نتائج قائمة في إضافي شطب إجراء ذلك يتطلب أن ويمكن التكاليف، هذه إطفاء في اإلسراع يمكن فأنه هذه،

   .التكافل
  االستحقاق تاريخ حتى المقتناة االستثمارات تصنيف  
 ذات المشتقة غير المالية الموجودات تصنيف عند ٣٩ رقم وليالد المحاسبة معيار في المذآورة اإلرشادات الشرآة تتبع  

 إجراء وعند ".االستحقاق تاريخ حتى مقتناة استثمارات" آـ محدد استحقاق تاريخ ولها تحديدها الممكن أو الثابتة الدفعات
   .االستحقاق تاريخ ىحت االستثمارات بهذه االحتفاظ على وقدرتها نيتها بتقويم الشرآة تقوم واألحكام، التقديرات هذه

   االستثمارات  - ٥
 بهذه تحليًال يلي وفيما .االستحقاق تاريخ حتى مقتناة واستثمارات للبيع متاحة استثمارات من االستثمارات تتكون  ) أ

    :االستثمارات
  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١     

  )السعوديـــة الرياالت بآالف(
 المساهمون التكافل عمليات 
         

          متداولة – للبيع المتاحة االستثمارات
−٦٥,٥٦١   االستثمارية األمانة صناديق في استثمار   

 االستحقاق تاريخ حتى المقتناة االستثمارات
٥,٠٠٠−  متداولة - سابك صكوك   
٥,٠٠٠− متداولة - للكهرباء السعودية الشرآة صكوك   
٥,٠٠٠−  متداولة غير – الهولندي السعودي البنك صكوك   
 
  ٦٥,٥٦١١٥,٠٠٠
 

  

 السعودي البنك صكوك تستحق بينما ،٢٠١٢ يوليو ١٥ في للكهرباء السعودية والشرآة سابك صكوك تستحق  
  .٢٠١٩ ديسمبر ٢٩ في الهولندي

 ريال يونمل ١٤.٩٨ المالي المرآز قائمة بتاريخ االستحقاق تاريخ حتى المقتناة لالستثمارات العادلة القيمة بلغت  )ب
   .سعودي

  

١٧  



١١٥א

 )سعودية مساهمة شرآة( للتكافل ساب شرآة
   تتمة - المالية القوائم حول إيضاحات

    ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١
  
    تتمة - االستثمارات  - ٥

     :آاآلتي الفترة خالل للبيع المتاحة االستثمارات حرآة آانت  ) ج
  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١   
  الرياالت بآالف  

 السعوديـــة
       

٩٥,٣٥٤         الفترة خالل تراةمش
)١٠,٠١٩(    الفترة خالل مباعه

   

    ٨٥,٣٣٥
)١٩,٧٧٤(    لالستثمارات العادلة القيمة في التغير صافي

   

٦٥,٥٦١    ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ في الرصيد

     :آاآلتي الفترة خالل االستحقاق تاريخ حتى المقتناة االستثمارات حرآة آانت  ) د
  ٢٠٠٨ سمبردي ٣١   
  الرياالت بآالف  

 السعوديـــة
       

١٥,٠٠٠    الفترة خالل مشتراه

   صافي المستحقة، التكافل اشتراآات  - ٦
  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١   
   

إيضاح
  الرياالت بآالف

 السعوديـــة
         

٥,٨٥٧       التأمين وثائق حاملي من مستحقة مبالغ
)٢٨٨(    القيمة في اإلنخفاض مخصص

   

    ٥,٥٦٩
٢٠,١٧٥  ٢٠    عالقة ذات جهات من مستحقة مبالغ

٢٥,٧٤٤    ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ في الرصيد

  

   .خارجية تصنيف وآاالت قبل من صادر ائتماني تصنيف ذات عالقة ذات جهات من مستحقة األرصدة ان

  :٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ في آما قيمتها تنخفض لم التي التكامل وثائق حاملي أرصدة بأعمار تحليًال يلي فيما  ) أ
  قيمتها تنخفض ولم السداد متأخرة      
   

 اإلجمالي
السدادمتأخرةغير
 قيمتهاتنخفضولم

 
  يوم ١٨٠-٩١من

  
  يوم ٣٦٥- ١٨١ من

  
  يوم ٣٦٥ من أآثر

  الرياالت بآالف  الرياالتبآالف  الرياالتبآالف الرياالتبآالف الرياالتبآالف  
  السعوديـــة  السعوديـــة  السعوديـــة وديـــةالسع السعوديـــة  

                  

−٢٥,٧٤٤٢٤,٤٢٢١,٠٢٠٣٠٢  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١

 تعديل تسجيل يتم .حده على حالة آل أساس على وذلك "قيمتها تنخفض ولم السداد متأخرة" آـ األرصدة بتصنيف الشرآة تقوم  
 المبالغ ان .المدينة الذمم مقابل ضمانات على الحصول عدم في الشرآة سياسة تتمثل .التكافل عمليات نتائج قائمة في اإلنخفاض

 غير تكافل وثائق وحاملي أفراد من مستحقة آانت المستحقة التكافل باشتراآات المتعلقة قيمتها تنخفض ولم السداد متأخرة غير
   .مصنفين

١٨  



١١٦א

 )سعودية مساهمة شرآة( للتكافل ساب شرآة
   تتمة - المالية القوائم حول إيضاحات

    ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١
  
   اآلخرون والمدينون مقدمًا المدفوعة المصاريف  - ٧

  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١     
  )السعوديـــة الرياالت بآالف(

 المساهمون التكافل عمليات إيضاح  
             

١,٠٧٣٤٦٢  ٢٠     الوثائق حاملي من مستحقة مبالغ
١٢٠−   مستحقة استثمار إيرادات

٣٨٣٨٧   وأخرى مقدمًا مدفوعة مصاريف
 

  ١,٤٥٦٦٦٩

   .خارجية تصنيف وآاالت من صادر ائتماني تصنيف ذات العالقة ذات جهات من المستحقة األرصدة أن    
  

   النقدية وشبه النقدية  - ٨
  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١     

  )السعوديــة الرياالت بآالف(
 المساهمون التكافل عمليات 

         

٥,٦٢٢٥٠٨  البنوك لدى ةأرصد
٢٢,٥١٧١٢,٠١٢   مرابحة ودائع

 

  ٢٨,١٣٩١٢,٥٢٠
 

   .ائتماني تصنيف ذات أخرى أطراف لدى مودعه مرابحه وودائع البنوك لدى أرصدة أن  
 حسب وذلك أشهر وثالثة واحد يوم بين ما تتراوح مختلفة لفترات مودعة المرابحة وودائع البنوك لدى األرصدة ان  

   .المتوسط في %٣ قدرها مختلفة بمعدالت عمولة الودائع آافة عن يتحقق .للشرآة النقدية المتطلبات

   .المالي المرآز قائمة تاريخ في آما العادلة القيمة تقارب أعاله الدفترية القيمة ان  
  

   التسوية تحت المطالبات  - ٩
 الصافي التكافل معيدي حصة  اإلجمالي   
    
 إيضاح  

   الرياالت فبآال
 السعوديـــة

   الرياالت آالف
 السعوديـــة

   الرياالت آالف
 السعوديـــة

                 

)١٦٣()١,٨٧٣(١,٧١٠  )أ( ٩  التسوية تحت عائلي تكافل مطالبات
٢,٢٥٢)٥,٥٨٤(٧,٨٣٦  )ب( ٩  التسوية تحت عام تكافل مطالبات

             

٢,٠٨٩)٧,٤٥٧(٩,٥٤٦  التسوية تحت التكافل مطالبات إجمالي
 

  

  التسوية تحت عائلي تكافل مطالبات    ) أ  
 الصافي التكافل معيدي حصة  اإلجمالي   

   الرياالت بآالف 
 السعوديـــة

   الرياالت آالف
 السعوديـــة

   الرياالت آالف
 السعوديـــة

             

٣,٤٩٦)٣,٠٨٥(٦,٥٨١   الفترة خالل متكبدة مطالبات
)٣,٦٥٩(١,٢١٢)٤,٨٧١(  الفترة خالل مدفوعة مطالبات

             

)١٦٣()١,٨٧٣(١,٧١٠  التسوية تحت عائلي تكافل مطالبات
 

  
١٩  



١١٧א

 )سعودية مساهمة شرآة( للتكافل ساب شرآة
   تتمة - المالية القوائم حول إيضاحات

    ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١
  
  تتمة -  التسوية تحت المطالبات  - ٩
  

  التسوية تحت امع تكافل مطالبات    )ب  
 الصافي التكافل معيدي حصةاإلجمالي 

   الرياالتبآالف 
السعوديـــة

   الرياالت آالف
 السعوديـــة

   الرياالت آالف
 السعوديـــة

             

٣,١٦٤)٨,٨٧١(١٢,٠٣٥   الفترة خالل متكبدة مطالبات
)٩١٢(٣,٢٨٧)٤,١٩٩(  الفترة خالل مدفوعة مطالبات

 

٢,٢٥٢)٥,٥٨٤(٧,٨٣٦   التسوية تحت عام تكافل اتمطالب
 

  
        ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ في آما

٦٦٠)٣,٤٩٣(٤,١٥٣  التسوية تحت مطالبات
١,٥٩٢)٢,٠٩١(٣,٦٨٣  عنها مبلغ وغير متكبده مطالبات

 

  ٢,٢٥٢)٥,٥٨٤(٧,٨٣٦
 

  
  

    )العام التكافل( المكتسبة غير التكافل اآاتواشتر التكافل عمليات احتياطي في الحرآة  - ١٠
  
     التكافل عمليات احتياطي في الحرآة  ) أ

     
  الرياالت بآالف 

 السعوديـــة
       

١٠٣,١٢١       الفترة خالل االحتياطي في التغيرات
)١٧,٧٨٦(    التكامل وثائق حاملي مصاريف
)١٩,٧٧٤(    لالستثمارات العادلة القيمة في التغير صافي

   

٦٥,٥٦١    ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ في الرصيد

   .بوحدات المرتبطة التكافل برامج احتياطي التكافل عمليات احتياطي يمثل

   )عام تكافل( المكتسبة غير التكافل اشتراآات في الحرآة  )ب
  

    
اإلجمالي

   التكافل معيدي حصة
 الصافي

   الرياالتبآالف 
السعوديـــة

   الرياالت آالف
 السعوديـــة

   الرياالت آالف
 السعوديـــة

             

١٦٢,٢٣٨)٥٠,٥٤٠(٢١٢,٧٧٨ الفترة خالل مكتتبة تكافل اشتراآات
)١٤٩,٣٥٠(٢٦,٧٢٢)١٧٦,٠٧٢(  الفترة خالل مكتسبة تكافل اشتراآات

             

١٢,٨٨٨)٢٣,٨١٨(٣٦,٧٠٦  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ في آما
 

    

٢٠  



١١٨א

 )سعودية مساهمة شرآة( للتكافل ساب شرآة
   تتمة - المالية القوائم حول إيضاحات

    ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١
  
  

  واألخرى الدفع، المستحقة والمبالغ الدائنون،  - ١١
  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١   

 السعودية الرياالت بآالف    
 المساهمون التكافلعمليات إيضاح 

             

٣,٥٢٥٥١٦    الدفع مستحقة ومبالغ دائنون
−٣,٧٧٣   الوآالء إلى ستحقةم مبالغ
٢,١٠٠١١٦  ٢٠  عالقة ذات جهات إلى مستحقة مبالغ

   

    ٩,٣٩٨٦٣٢
 

  
  المال رأس  - ١٢

 قيمة بالكامل، ومدفوع مصدر عادي سهم ماليين ١٠ من بالكامل والمدفوع والمصدر، به، المصرح المال رأس يتكون  
  .سعودي ريال ١٠ سهم آل

  
   المكتسبة تكافلال اشتراآات  - ١٣

    
اإلجمالي

   التكافل معيدي حصة
 الصافي

    
 إيضاح  

   الرياالتبآالف
 السعوديـــة

   الرياالت آالف
 السعوديـــة

   الرياالت آالف
 السعوديـــة

                 

١٤٦,٤٢٩)١٩,٨١٩(١٦٦,٢٤٨  عائلي تكافل
١٥,٨٠٩)٣٠,٧٢١(٤٦,٥٣٠  عام تكافل
)١٠٣,١٢١(−)١٠٣,١٢١(  )أ( ١٠  لتكافلا عمليات احتياطي في التغير
   التكافل اشتراآات مخصصات في التغير
)١٢,٨٨٨(٢٣,٨١٨)٣٦,٧٠٦(  )ب( ١٠  المكتسبة غير

 

٤٦,٢٢٩)٢٦,٧٢٢(٧٢,٩٥١   المكتسبة التكافل اشتراآات
 

  
  

  واإلدارية العمومية المصاريف  - ١٤
   ٢٠٠٧ مايو ١٥ من للفترة   

  ٢٠٠٨ مبرديس  حتى
 السعودية الرياالت بآالف    

 المساهون التكافلعمليات  
           

٢٤,٠١٤٦,٠٠٣   موظفين تكاليف
٥,٠٩١١,٢٧٣   المعلومات تقنية أجهزة صيانة تكلفة
٢,٩٩٦٧٤٩   ومهنية قانونية أتعاب
١,٣٩٩٣٥٠   سفر
١,٦٨٨−   إطفاء
٥,٨٢٠٩٨١   متنوعة

   

    ٣٩,٣٢٠١١,٠٤٤
 

  
  

٢١  



١١٩א

 )سعودية مساهمة شرآة( للتكافل ساب شرآة
   تتمة - المالية القوائم حول إيضاحات

    ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١
  
  

  القطاعية المعلومات   - ١٥
يًا   ع تمش ة م داد طريق ارير إع ة، التق دت الداخلي ال قطاعات اإلدارة اعتم أن األعم اطات بش ا .الشرآة نش ي فيم يًال يل  تحل

الي تراآات بإجم ل اش ة، التكاف رادات، المكتتب اء، واإلي ارة( وصافي واإلطف ربح، )الخس ر والموجودات ال ة، غي  الملموس
   :األعمال قطاعات من قطاع لكل المطلوبات وإجمالي الموجودات، وإجمالي

  
   اإلجمالي   العام التكافل   العوائل   األفــراد   المساهمين أمـوال  
آالف(   االت ب  الري

  )السعودية
 لرياالتا بآالف(

  )السعودية
 الرياالت بآالف(

  )السعودية
 الرياالت بآالف(

  )السعودية
 الرياالت بآالف(

  )السعودية
                      

   حتى ٢٠٠٧ مايو ١٥ مــن الفترة
  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١

          

١٢٨,٧١٨٣٧,٥٣٠٤٦,٥٣٠٢١٢,٧٧٨−  المكتتبة التكافل اشتراآات إجمالي
٣,٢٢٦٢٤,٤٨٨١١,٣٩٣١٤,٨٥٥٥٣,٩٦٢  اإليرادات

٦,١٢٨−−−٦,١٢٨   ملموسة غير موجودات شراء
١,٦٨٨−−−١,٦٨٨   إطفاء
)٤٨,٢٠٥()٩,٩٣٣(٣,٣٣٥)١,٧٢٨()٣٩,٨٧٩(  الربح)/الخسارة( صافي

    
           ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ في آما

٤,٤٤٠−−−٤,٤٤٠   ملموسة غير موجودات
٥٢,٤٢٧٧٧,٧٠٢٤٥,٨١٧٣٢,٩١٢٢٠٨,٨٥٨    الموجودات إجمالي
١,٢٩٠٧٧,٧٠٢٤٥,٨١٧٣٢,٩١٢١٥٧,٧٢١   المطلوبات إجمالي

  
  .السعودية العربية المملكة في للشرآة الرئيسية واألسواق التشغيلية الموجودات آافة تترآز  
    

     الدخل وضريبة الزآاة  - ١٦
    
  الزآاة  ) أ  
   .٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ في المنتهية للفترة سعودي ريال ألف ٦٥٨ قدره للزآاة مخصص جنب  
   :التالي لألساس وفقًا السعوديين بالمساهمين المتعلق الزآاة مخصص حساب تم
     
  الرياالت بآالف  

 السعوديـــة
       

٥٥,٤٢٧     المساهمين حقوق
٧٠     أخرى وتسويات المدة أول مخصصات

)٤,١٨٦(    األجل طويل للموجودات الدفترية القيمة
   

    ٥١,٣١١
)٢,٩٨٢(    للفترة المعدلة الخسارة

   

٤٨,٣٢٩    الزآاة وعاء
   

٢٦,٣٣٩    %٥٤.٥ بواقع الزآاة وعاء من السعوديين المساهمين حصة
  
  
  

  
٢٢  



١٢٠א

 )سعودية مساهمة شرآة( للتكافل ساب شرآة
   تتمة - المالية القوائم حول إيضاحات

    ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١
  
  

 تتمة -  الدخل وضريبة الزآاة   - ١٦
    

  تتمة - الزآاة  ) أ  

 الخسارة احتساب عند بها المسوح غير للمخصصات نتيجة أساسية بصورة والزآوية المالية النتائج بين الفروقات نشأت
  .المعدلة

   الدخل ضريبة )ب  

 ،٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ في منتهيةال للفترة وبالنسبة .بالسالب الضريبة وعاء ألن الدخل لضريبة مخصص أي يجنب لم
  .مسمى غير ألجل ترحيلها يمكن ضريبية خسائر الشرآة تكبدت

   الضريبي / الزآوي الموقف ) ج  

 ديسمبر ٣١ في المنتهية القصيرة الفترة عن والدخل الزآاة مصلحة إلى األول الضريبي/الزآوي إقرارها الشرآة قدمت
  .بعد المصلحة قبل من مراجعته يتم ولم ،٢٠٠٧

   النظامية الوديعة  - ١٧

 بواقع نظامية وديعة بإيداع الشرآة قامت السعودية، العربية المملكة في التعاوني التامين شرآات مراقبة لنظام طبقًا  
   .السعودي العربي النقد مؤسسة موافقة بدون النظامية الوديعة هذه سحب يمكن ال .المدفوع المال رأس من %١٠

 المحتملة اتوااللتزام التعهدات   - ١٨

  واألنظمة القضائية الدعاوي  ) أ  

 العملي غير من أنه حين في .العادية أعمالها دورة خالل عليها قضائية دعاوي وتقام التكافل، مجال في الشرآة تعمل
 جوهري أثر أي الدعاوي لهذه يكون لن بأنه اإلدارة تعتقد القضائية، الدعاوي لكافة النهائية المحصلة معرفة أو بـ التنبؤ
   .المالي مرآزها أو الشرآة نتائج على

    التشغيلية اإليجارات عقود بموجب وااللتزامات الرأسمالية االرتباطات )ب  

  .المالي المرآز قائمة بتاريخ تشغيلية إيجارات عقود بموجب التزامات أو رأسمالية ارتباطات الشرآة لدى يوجد ال

 السهم خسارة   - ١٩

 المتوسط على الشرآة مساهمي على العائدة الفترة خسارة صافي بتقسيم وذلك للسهم ساسيةاأل الخسارة احتساب تم
   .المالي المرآز قائمة بتاريخ المصدرة العادية األسهم لعدد المرجح

  .السهم سعر بتخفيض نتيجة آثار وجود لعدم نفسها هي والمخفضة األساسية السهم خسارة أن  

 وتاريخ المالية القوائم إعداد تاريخ بين محتملة عادية أسهم أو عادية أسهم إصدار تتطلب أخرى معامالت أية تحدث لم
  .المالية القوائم إعداد من االنتهاء

  
  

٢٣  



١٢١א

 )سعودية مساهمة شرآة( للتكافل ساب شرآة
   تتمة - المالية القوائم حول إيضاحات

    ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١
  

 وأرصدتها العالقة ذات الجهات مع المعامالت   - ٢٠
 مدارة أو مدارة، ومنشآت اإلدارة، موظفي وآبار اإلدارة، مجلس وأعضاء المساهمين، آبار العالقة ذات الجهات تمثل

  .الشرآة إدارة من المعامالت هذه وشروط سياسات تعتمد .هامًا تأثيرًا الجهات هذه عليها تمارس أو مشترآة بصورة

    :الفترة خالل العالقة ذات لجهاتا مع تمت التي الهامة المعامالت تفاصيل يلي فيما  

     العالقة ذات الجهات مع المعامالت  ) أ
  ٢٠٠٧ مايو ١٥ من للفترة  

  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ حتى
  الرياالت بآالف  

 السعوديـــة
       

       االشتراآات
٥٨,٢٥١    اإلدارة موظفي وآبار اإلدارة، مجلس وأعضاء مساهمون،  

    المطالبات
    عليها يمارس منشآت أو مشترآة بصورة مدارة مدارة، منشآت  

  العالقة ذات الجهات قبل من هامًا تأثيرًا     
  

٦,٨٠٠
    األخرى والمصاريف العموالت

  تأثيرًا عليها يمارس أو مشترآة بصورة مداره مداره، منشآت  
  العالقة ذات الجهات قبل من هامًا  

  
٤٢,٤١١

  العالقة ذات الجهات أرصدة ) ب  

   :العالقة ذات الجهات وإلى من المستحقة المبالغ تفاصيل يلي فيما  
  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ 

  )السعودية الرياالت بآالف(
 المساهمون التكافل عملياتالعالقة ذات الجهات من المستحقة المبالغ

         
     

٢٠,٤١٠٥٣  اإلدارة موظفي وآبار اإلدارة، مجلس وأعضاء مساهمون،
   عليها يمارس منشآت أو مشترآة بصورة مدارة ،مدارة منشآت  
٨٣٨٤٠٩  العالقة ذات الجهات قبل من هامًا تأثيرًا  

 

  ٢١,٢٤٨٤٦٢
  

   العالقة ذات الجهات إلى المستحقة المبالغ
٢,٠٩١١١٦  اإلدارة موظفي وآبار اإلدارة، مجلس وأعضاء مساهمون،

    عليها يمارس منشآت أو مشترآة بصورة مدارة مدارة، منشآت
−٩  العالقة ذات الجهات قبل من هامًا تأثيرًا 
 

  ٢,١٠٠١١٦
 

  
  

٢٤  



١٢٢א

 )سعودية مساهمة شرآة( للتكافل ساب شرآة
   تتمة - المالية القوائم حول إيضاحات

    ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١
  

  تتمة - وأرصدتها العالقة ذات الجهات مع المعامالت   - ٢٠
 

 يجنب لم .نقدًا السداد سيتم .العموالت من وخالية مضمونة غير المالي المرآز قائمة بتاريخ القائمة ةاألرصد إن
 وذلك المالية القوائم إعداد بتاريخ المراجعة إجراء يتم .المالي المرآز قائمة بتاريخ القيمة في لالنخفاض مخصص
  .العالقة ذات الجهة هفي تعمل الذي والسوق العالقة ذات للجهة المالي المرآز بفحص

  
  اإلدارة موظفي آبار تعويض ) ج  

  .اإلدارة موظفي وآبار التنفيذيين وغير التنفيذيين والمدراء اإلدارة، مجلس أعضاء آافة اإلدارة موظفي بكبار يقصد
   :للفترة اإلدارة موظفي آبار بتعويض ملخص يلي فيما  
   ٢٠٠٧ مايو ١٥ من للفترة 

  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ حتى
  )السعودية الرياالت الفبآ(

 المساهمون التكافل عمليات 
         

٦,٦٨٢١,٦١٧  رواتب

  
  

    المخاطر إدارة   - ٢١
  

  المخاطر حوآمة   ) أ

 الموضوعة الرقابية والوسائل واإلجراءات السياسات من مجموعة في بالشرآة الخاصة المخاطر حوآمة تتمثل
 المخاطر قبول في الشرآة فلسفة تترآز .اإلستراتيجية األهداف لتحقيق الحالي التنظيمي الهيكل تستخدم التي

 من والمعتمدة المخاطر وقبول بإدارة المتعلقة اإلستراتيجية الخطة مع تتوافق والتي والمعروفة بها المرغوب
 ،ئتماناال ومخاطر العموالت، أسعار ومخاطر التكافل، وإعادة التكافل، لمخاطر الشرآة تتعرض .اإلدارة مجلس

  .العمالت ومخاطر السيولة، ومخاطر

  المخاطر إدارة هيكل

  .المخاطر ومراقبة وتقويم ومتابعة لتحديد الشرآة داخل محكم تنظيمي هيكل تأسيس تم

   اإلدارة مجلس

 اإلستراتيجيات وإعتماد التوجيه بتقديم يقوم حيث المخاطر حوآمة عن المسئولة العليا الجهة هو اإلدارة مجلس إن
  .للشرآة المحددة األهداف لتحقيق سياساتوال

  العليا اإلدارة

 من مسبقًا محددة سياسة ضمن اإلستراتيجية األهداف تحقيق أجل من اليومية العمليات عن مسئولة العليا اإلدارة
  .المخاطر قبول بشأن الشرآة قبل

  

  
٢٥  



١٢٣א

 )سعودية مساهمة شرآة( للتكافل ساب شرآة
   تتمة - المالية القوائم حول إيضاحات

    ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١
  

  تتمة - المخاطر إدارة   -٢١
 

   :منها للتقليل المتبعة والطرق الشرآة تواجهها التي بالمخاطر ملخصًا يلي فيما
  
  التكافل مخاطر  ) أ

 التي التكافل أحداث بشأن معها المتعاقد الجهات إلى المستحقة الفعلية المطالبات بزيادة المتعلقة المخاطر وتمثل
 يتم .متوقع هو مما أآثر المطالبات مبالغ أن أو المطالبات تكرار بسبب ذلك يحدث أن ويمكن .التوقعات عن يدتز

 بشكل الشرآة، تقوم .المتوقعة الحدود ضمن مستوياتها من للتأآد الشرآة قبل من بانتظام التكافل مخاطر مراقبة
  .والبحري الطبي والتأمين اتوالسيار والحوادث والحريق الممتلكات مخاطر بتغطية رئيسي،

 وبالتالي فقط، األجل قصيرة مطالبات عنها ينتج أن يتوقع والتي األجل قصيرة تكافل وثائق بإصدار الشرآة تقوم
 .التكافل مخاطر من التقليل في يساعد وهذا .االحتياطات في هامة تغيرات عنها ينتج أن المحتمل غير من فإنه

  .السعودية العربية المملكة في رئيسي بشكل أعاله، التكافل ودعق عن الناتجة المخاطر تترآز
  

  الفردي التكافل
 هذه إدارة يتم .المؤمنة للجهة )الجزئي أو الدائم( والعجز الوفاة في الرئيسية المخاطر تتمثل الفردي، للتكافل بالنسبة
 اإلعالن على تشتمل للتغطية تلفةمخ مستويات هناك .المعالم ومحدده فعالة تأمين إستراتيجية خالل من المخاطر

 وإجراء االستشاريين / األخصائيين من تقارير على والحصول طبي، استبيان وإجراء الجيدة، الصحة عن
 واألخطار المعيشة ومستوى المالية الحماية على اإلآتتاب بإجراءات الشرآة تقوم آما .شاملة طبية فحوصات
  "عادية حياة" آـ تصنيفها الممكن من آان وإذا عليها، المؤمن المخاطر درجة من للتأآد المهنية

  
 قبل من الموضوعة للمعايير وفقًا فعالة تكافل إعادة ترتيبات بموجب العائلية الفرد تكافل محفظة حماية يتم

 قصوى حدود هناك .العجز / للوفاة نتيجة عكسية آثار أية من الشرآة يحمي وهذا .سي بي أس أتش مجموعة
 الكبرى الخسائر من الشرآة تحمي والتي التكافل إعادة ترتيبات بموجب بالحياه المتعلقة المحفظة على لإلبقاء
   .الترتيبات بهذه مشمولة المخاطر وترآز المضاعفة المطالبات أن آما .الفردية

  
  المجموعة تكافل
 تعتبر .المؤمنه للجهة )جزئيال أو الدائم( والعجز الوفاة في الرئيسية المخاطر تتمثل المجوعة، لتكافل بالنسبة
 تامين إستراتيجية الشرآة لدى .العمل أماآن في الموظفين تواجد مثل المخاطر ترآز بسبب مرآبة الوفاة مخاطر
 وإجراء الجيدة، الصحة عن اإلعالن على تشتمل وضعها يتم االآتتاب من مختلفة مستويات وهناك المعالم واضحة
 آما .شاملة طبية فحوصات وإجراء االستشاريين، / األخصائيين من تقارير على والحصول ضمان طبي، استبيان
 الجغرافية، المنطقة حسب والسكان المجموعة، وحجم المجموعة، به تقوم الذي العمل طبيعة بدراسة الشرآة تقوم

   .اليدوية غير / اليدوية والعمالة الثقافية، والخلفية
  
 قبل من الموضوعة للمعايير وفقًا تكافل إعادة ترتيبات خالل من عةبالمجمو الخاصة الحياة محفظة حماية يتم

 قصوى حدود هناك .العجز/الوفاة عن ناتجة عكسية آثار أية من الشرآة يحمي وهذا .سي بي أس أتش مجموعة
 الكبرى الخسائر من الشرآة تحمي والتي التكافل إعادة ترتيبات بموجب بالحياة المتعلقة المحفظة على لإلبقاء
   .الترتيبات بهذه مشمولة المخاطر وترآز المضاعفة المطالبات أن آما .الفردية

  
  

  
٢٦  



١٢٤א

 )سعودية مساهمة شرآة( للتكافل ساب شرآة
   تتمة - المالية القوائم حول إيضاحات

    ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١
  

  تتمة - المخاطر إدارة   -٢١

   والحوادث والحريق الممتلكات
 تقوم .العمل عن والتوقف الحرائق إندالع في الرئيسية المخاطر تتمثل بالممتلكات، المتعلقة التكافل لعقود بالنسبة
   .الحريق عن للكشف معدات على تحتوي التي الممتلكات على فقط بالتأمين الشرآة

 بناء إعادة تكلفة تعتبر .عليها المؤمن ومحتوياتها للممتلكات االستبدال قيمة إلى بالرجوع العقود هذه إصدار يتم
 بمثابة العمل توقف إلى تؤدي التي العمليات بدء إلعادة المطلوب والوقت المحتويات باستبدال والقيام الممتلكات
 لوضع وذلك األضرار هذه على تكافل إعادة تغطية الشرآة لدى .المطالبة حجم على تؤثر التي الرئيسية العوامل

   .الفردية بالمطالبات المتعلقة للخسائر حد

  البحري للشحن تكافل
 وآذلك السفن على أضرار وقوع أو فقدان في الرئيسية المخاطر تتمثل البحري، للشحن تكافل لبرنامج بالنسبة
   .آلي أو جزئي بشكل المشحونة البضاعة فقدان عنها ينتج التي الحوادث

 وخطوط والسفن الشحن تغطي بحيث التأمين وثائق تنوع من التأآد في البحري للشحن التكافل إستراتيجية تتمثل
  .الفردية المطالبات عن الناجمة الخسائر من للحد وذلك التكافل بإعادة الشرآة تقوم .الشحن

  التكافل إعادة مخاطر  )ب
 عن الناتجة المحتملة المالية للمخاطر تعرضها لتقليل وذلك أخرى أطراف لدى تكافل إعادة أتفاقيات بإبرام الشرآة تقوم

 تنشأ قد التي المحتملة الخسائر بمراقبة لإلدارة وتسمح األعمال في أآثر تنوع تؤمن الترتيبات ههذ إن .الكبرى المطالبات
 تكافل، إعادة اتفاقيات بموجب التكافل إعادة عمليات من آبير جزء يتم .إضافي نمو قدرات وتؤمن الكبيرة المخاطر عن

   .الخسارة فائض تكافل وإعادة اختيارية، تكافل إعادة وعقود

  العموالت أسعار مخاطر  ) ج
 العادلة القيمة أو المستقبلية الربحية على العموالت أسعار في التغيرات تأثير احتمال عن العموالت أسعار مخاطر تنشأ

 أسعار لمخاطر الشرآة تتعرض .العموالت أسعار مخاطر في هامة ترآزات الشرآة لدى يوجد ال .المالية لألدوات
   .فقط االستحقاق تاريخ حتى المقتناة واالستثمارات ابحةالمر ودائع بشأن العموالت

 األخرى للتغيير القابلة البنود آافة ذلك في بما العموالت أسعار في المفترضة التغيرات أثر يمثل الدخل على األثر ان
 ٣١ في آما ناةالمقت عائمة بعمولة المالية الموجودات أساس على وذلك واحدة لسنة الشرآة ربح على ثابتة، بقيت التي

 أرصدة على العمولة ألسعار المرجح المتوسط في أساس نقطة ٣٠ بواقع االفتراضي التغير أن .٢٠٠٨ ديسمبر
 ٥٣ قدره إجمالي بمبلغ العمولة دخل على سيؤثر ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ في آما والمقتناة عائمة بعمولة المالية الموجودات

   .السنة في تقريبًا سعودي ريال ألف

   االئتمان اطرمخ  ) د
 اآلخر الطرف تكبد إلى يؤدي مما ما، مالية أداة بشأن بالتزاماته الوفاء على ما طرف مقدرة عدم االئتمان مخاطر تمثل

   .مالية لخسارة

 لها تتعرض التي االئتمان لمخاطر األقصى الحد يمثل الشرآة، لدى بها المحتفظ المالية األدوات فئات لكافة بالنسبة
   .المالي المرآز قائمة في عنها المفصح الدفترية مةالقي الشرآة

  

  

  
٢٧  



١٢٥א

 )سعودية مساهمة شرآة( للتكافل ساب شرآة
   تتمة - المالية القوائم حول إيضاحات

    ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١
  
  

  تتمة - المخاطر إدارة   -٢١
  

   تتمة - االئتمان مخاطر  ) د

   :الشرآة لها تتعرض التي االئتمان مخاطر لتقليل لشرآةا قبل من المتبعة واإلجراءات بالسياسات بيانًا يلي فيما

 المالي الوضع بتقويم الشرآة تقوم التكافل، إعادة شرآات إفالس عن الناجمة الكبرى للخسائر تعرضها لتقليل    *
 ذات أنها على مصنفة لديها التكافل إعادة يتم التي األطراف يكون أن يجب مسبق، وآشرط .التكافل إعادة لشرآات
  .المالي وضعها متانة يؤآد الضمان، حيث من مقبول، مستوى

 سياسة تكمن .جيدة سمعة وذات بها معترف جهات مع فقط تكافل وإعادة تكافل اتفاقيات بإبرام الشرآة تقوم  *
 ،ذلك إلى إضافة .االئتمانية الناحية من والدراسة للتحقق معهم التعامل تود الذين العمالء آافة يخضع بأن الشرآة

 الديون لمخاطر تعرضها لتقليل مستمرة بصورة التكافل وإعادة التكافل عقود بموجب المستحقة المبالغ مراقبة يتم
   .المعدومة

 ووآيل وسيط لكل ائتمان بوضع وذلك والوسطاء بالوآالء المتعلقة االئتمان مخاطر من بالحد الشرآة تقوم  *
   .القائمة المدينة الذمم ومراقبة

 تودع الذي البنوك تكون أن يجب مسبق، وآشرط .اإلدارة من معتمدة محلية بنوك لدى النقدية وشبة ديةالنق تودع  *
   .المالي وضعها متانة يؤآد الضمان، حيث من مقبول، مستوى ذات أنها على مصنفة النقدية وشبة النقدية لديها

 التكافل وثيقة حامل يتحمل بوحدات، المرتبطة األعمال حالة وفي .بوحدات مرتبطة استثمار وثائق بإصدار الشرآة تقوم
 التأمين وثائق مزايا ألن بوحدات المرتبطة االستثمارية الصناديق في المملوآة الموجودات بشأن استثمارية مخاطر
 المرتبطة المالية الموجودات بشأن هامة ائتمان لمخاطر الشرآة تتعرض ال عليه، .الصندوق موجودات بقيمة مرتبطة
  .بوحدات

  :المالي المرآز قائمة بنود لها تتعرض التي االئتمان لمخاطر األقصى الحد أدناه الجدول يعكس

  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ 
  )السعودية الرياالت بآالف(

 المساهمون التكافل عمليات 
         

     

١٥,٠٠٠−  االستحقاق تاريخ حتى مقتناة استثمارات
−٢٥,٧٤٤   مستحقة تكافل وأرصدة اشتراآات

−٧,٤٥٧   التسوية تحت المطالبات من التكافل معيدي حصة
١,٠٧٣٥٨٢   آخرون مدينون

 

  ٣٤,٢٧٤١٥,٥٨٢

  
   السيولة مخاطر  )هـ

 يتعلق وفيما .المالية باألدوات المتعلقة بالتعهدات الوفاء في الشرآة تواجهها التي الصعوبات السيولة مخاطر تمثل
 واإلستردادات الصادرة النقدية التدفقات إجمالي بين الزمنية بالفروقات تتعلق سيولة خاطرم أيضًا هناك بالكوارث،
   .التكافل معيدي من المتوقعة

  
  
  

٢٨  



١٢٦א

 )سعودية مساهمة شرآة( للتكافل ساب شرآة
   تتمة - المالية القوائم حول إيضاحات

    ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١
  

  تتمة - المخاطر إدارة   -٢١
  

   تتمة - السيولة مخاطر  )هـ

   السيولة مخاطر  )هـ
 يتعلق وفيما .المالية باألدوات المتعلقة بالتعهدات الوفاء في الشرآة تواجهها التي الصعوبات السيولة مخاطر تمثل

 واإلستردادات الصادرة النقدية التدفقات إجمالي بين الزمنية بالفروقات تتعلق سيولة مخاطر أيضًا هناك بالكوارث،
  .التكافل ديمعي من المتوقعة

   :الشرآة لها تتعرض التي السيولة مخاطر لتقليل المتبعة واإلجراءات بالسياسات بيانًا يلي فيما  
 يتم .الشرآة لها تتعرض التي السيولة مخاطر أسباب وتحديد تقويم أن على بالشرآة الخاصة السيولة سياسة تنص  *

 يتم .لها التعرض يتم التي والمخاطر بالمخالفات لمخاطرا لجنة إبالغ ويتم السياسة، بهذه االلتزام مدى مراقبة
   .المخاطر بيئة في التغيرات مراقبة يتم آما .بذلك صلتها من للتأآد بانتظام السياسة مراقبة

 وذلك الموجودات استحقاق ومحفظة بالمحفظة، الخاصة والحدود الموجودات، توزيع بشأن إرشادات وضع  *
   .التكافل بالتزامات للوفاء الكافية األموال توفر لضمان

 التي األحداث وتبيان الطارئة بالحاالت للوفاء الالزمة األموال من األدنى الحد تبين طارئة تمويل خطط وضع  *
   .الخطط هذه ضمن تندرج

 أجل من لألموال الفوري بالسحب تسمح نصوصًا بالكوارث المتعلقة الخسارة فائض تكافل إعادة عقود تتضمن  *
  .معين حجم عن الحوادث زيادة حالة في وذلك مطالباتال سداد

  االستحقاقات محفظة  
 المتوقعة االلتزامات أساس على وذلك المالية والمطلوبات المالية الموجودات استحقاق تواريخ أدناه الجدول يلخص  

 على االستحقاق، ومحفظة تكافل،ال إعادة وموجودات التكافل، عقود مطلوبات تحديد يتم .المستحقة العمولة شاملة المتبقية،
 اشتراآات استبعاد تم وقد .إثباتها تم التي التكافل مطلوبات من الصادرة النقدية التدفقات لصافي المقدر الزمن أساس
 التزامات ليست ألنها التحليل من المكتسبة غير التكافل اشتراآات من التكافل معيدي وحصة المكتسبة، غير التكافل
 سنة لغاية" عمود في وتدرج الطلب، عند للتحويل قابلة أو الدفع مستحقة تعتبر بوحدات المرتبطة اللتزاماتا إن .تعاقدية
   .فورًا تقديمه تم قد اإلخطار وآان إخطار بموجب المدفوعات اعتبار يتم .التحليل هذا من "واحدة

  
  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١  
   سنة لغاية  

  واحدة
 التكافل عمليات
  سنة من أآثر

  
  مالياإلج

   سنة لغاية
  واحدة

   المساهمون
  سنة من أآثر

   اإلجمالي

آالف(   االت ب  الري
  )السعودية

 الرياالت بآالف(
  )السعودية

 الرياالت بآالف(
  )السعودية

 الرياالت بآالف(
  )السعودية

 الرياالت بآالف(
  )السعودية

 الرياالت بآالف(
  )السعودية

                          

  الموجودات
            

−−−٦٥,٥٦١−٦٥,٥٦١   للبيع تاحةم استثمارات
١٥,٠٠٠١٥,٠٠٠−−−−  االستحقاق تاريخ حتى مقتناه استثمارات
−−−٢٥,٧٤٤−٢٥,٧٤٤  صافي مستحقة، تكافل اشتراآات

   المطالبات من التكافل معيدي حصة
−−−٧,٤٥٧−٧,٤٥٧  التسوية تحت  

٥٨٢−١,٠٧٣٥٨٢−١,٠٧٣  آخرون مدينون
١٢,٥٢٠−٢٨,١٣٩١٢,٥٢٠−٢٨,١٣٩   نقدية وشبة نقدية

١٢٧,٩٧٤١٣,١٠٢١٥,٠٠٠٢٨,١٠٢−١٢٧,٩٧٤   الموجودات إجمالي

              
    

٢٩  



١٢٧א

 )سعودية مساهمة شرآة( للتكافل ساب شرآة
   تتمة - المالية القوائم حول إيضاحات

    ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١
  
  

  تتمة - المخاطر إدارة   -٢١
  

   تتمة - السيولة مخاطر  )هـ
  
  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١  
   سنة لغاية  

  واحدة
 التكافل عمليات
  سنة من أآثر

  
  اإلجمالي

   سنة لغاية
  واحدة

   المساهمون
  سنة من أآثر

   اإلجمالي

آالف(   االت ب  الري
  )السعودية

 الرياالت بآالف(
  )السعودية

 الرياالت بآالف(
  )السعودية

 ياالتالر بآالف(
  )السعودية

 الرياالت بآالف(
  )السعودية

 الرياالت بآالف(
  )السعودية

                          

              المطلوبات
−−−٦٥,٥٦١−٦٥,٥٦١   التكافل عمليات احتياطي
−−−٩,٥٤٦−٩,٥٤٦  التسوية تحت المطالبات إجمالي
−−−٢٢,٤٥١−٢٢,٤٥١  التكافل معيدي ذمم

٦٣٢−٩,٣٩٨٦٣٢−٩,٣٩٨   الدفع قةمستح ومبالغ دائنون
  

٦٣٢−١٠٦,٩٥٦٦٣٢−١٠٦,٩٥٦   المطلوبات إجمالي

              
  

   السيولة محفظة  
 وتستحق المخصومة، النقدية التدفقات أساس على المالي المرآز قائمة في الظاهرة المطلوبات من أي تحدد لم

   .واحدة نةس خالل الطلب عند السداد
  

   العمالت مخاطر  )و
   .األجنبي الصرف أسعار في للتغيرات نتيجة ما مالية أداة قيمة تذبذب عن الناتجة المخاطر العمالت مخاطر تمثل  
 غالبية ألن األجنبي الصرف أسعار في التقلبات نتيجة هامة خسائر لوقوع متدنية مخاطر بوجود اإلدارة تعتقد  

   .السعودي بالريال مرتبطة بعمالت هي النقدية والمطلوبات الموجودات
  

   المال رأس إدارة  )ز
 الفائدة وزيادة الشرآة أهداف لدعم وذلك المال رأس نسب توازن على للحفاظ الشرآة قبل من أهداف توضع  

   .للمساهمين
 والمطلوبة عنها المعلن المال رأس مستويات بين النقص بتقدير وذلك المال رأس متطلبات بإدارة الشرآة تقوم  

 في السائدة الظروف في التغيرات حسب وذلك الحالية المال رأس مستويات على التسويات إجراء يتم .بإنتظام
 مبلغ بتعديل الشرآة تقوم المال، رأس هيكل تعديل أو على وللحفاظ .الشرآة نشاطات مخاطر وخصائص السوق

   .أسهم ربإصدا تقوم أو للمساهمين المدفوعة األرباح توزيعات
 خالل خارجية جهات قبل من المفروضة المال رأس متطلبات بكافة التزمت قد الشرآة بأن اإلدارة مجلس يعتقد  

  .عنها المصرح المالية الفترة
  
  
  
  
  
  

٣٠  



١٢٨א

 )سعودية مساهمة شرآة( للتكافل ساب شرآة
   تتمة - المالية القوائم حول إيضاحات

    ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١
  
  

  تتمة - المخاطر إدارة   -٢١
  

   العمالت مخاطر  )و

   .األجنبي الصرف أسعار في للتغيرات نتيجة ما مالية أداة قيمة تذبذب عن الناتجة المخاطر العمالت مخاطر تمثل  

 غالبية ألن األجنبي الصرف أسعار في التقلبات نتيجة هامة خسائر لوقوع متدنية مخاطر بوجود اإلدارة تعتقد  
   .السعودي بالريال مرتبطة بعمالت هي ديةالنق والمطلوبات الموجودات

   المال رأس إدارة  )ز

 الفائدة وزيادة الشرآة أهداف لدعم وذلك المال رأس نسب توازن على للحفاظ الشرآة قبل من أهداف توضع  
   .للمساهمين

 والمطلوبة عنها المعلن المال رأس مستويات بين النقص بتقدير وذلك المال رأس متطلبات بإدارة الشرآة تقوم  
 في السائدة الظروف في التغيرات حسب وذلك الحالية المال رأس مستويات على التسويات إجراء يتم .بإنتظام
 مبلغ بتعديل الشرآة تقوم المال، رأس هيكل تعديل أو على وللحفاظ .الشرآة نشاطات مخاطر وخصائص السوق

   .مأسه بإصدار تقوم أو للمساهمين المدفوعة األرباح توزيعات

 خالل خارجية جهات قبل من المفروضة المال رأس متطلبات بكافة التزمت قد الشرآة بأن اإلدارة مجلس يعتقد  
  .عنها المصرح المالية الفترة

   المالية لألدوات العادلة القيمة  )ح

 بموجبها يتم التي ةالقيم هي العادلة القيمة أن .المالية والمطلوبات المالية الموجودات من المالية األدوات تتكون  
 القيمة تعريف يفترض .عادل تعامل وبشروط ذلك في راغبة أطراف بين ما مطلوبات سداد أو ما موجودات تبادل
 أو لتصفيتها، حاجة أو نية وجود عدم مع المحاسبي، االستمرارية لمبدأ وفقًا العمل على قادرة المنشأة بأن العادلة
 المالية الموجودات تتكون .عكسي تأثير لها بشروط تعامالت بأية القيام أو عملياتها مستوى في حاد تخفيض إجراء
 بينما المستحقة، واإليرادات واالستثمارات، المستحقة، التكافل واشتراآات النقدية وشبه النقدية من بالشرآة الخاصة
   .التسوية تحت المطالبات وإجمالي الدفع المستحقة والمصاريف الدائنين من المالية المطلوبات تتكون

 المرآز قائمة بتاريخ الدفترية قيمتها عن آثيرًا تختلف ال المالية والمطلوبات المالية للموجودات العادلة القيمة ان  
   .المالي

  النظامية بالمتطلبات المتعلقة المخاطر  

 فقط تتطلب ال نظمةاأل هذه إن .فيها تأسست التي البلدان في المحلية األنظمة لمتطلبات الشرآة عمليات تخضع  
 مخاطر لتقليل المال رأس آفاية مثل القيود بعض وتفرض بل فحسب، النشاطات ومراقبة الموافقات على الحصول
    .نشوئها عند المتوقعة غير التزاماتها سداد من ولتمكينها التكافل شرآات قبل من واإلفالس العجز

  

  المالية القوائم اعتماد   -٢٢

  . ٢٠٠٩ فبراير ١٧ الموافق هـ١٤٣٠ صفر ٢٢ بتاريخ اإلدارة مجلس قبل من ليةالما القوائم اعتمدت  

  

  
٣١  




