
      
      

 
 
 
 
 
 

 شركة ساب تكافل
 )شركة مساهمة سعودية(

 (غير المراجعة)القوائم المالية األولية الموجزة 
 م4132 ديسمبر 13في  تينالمنتهي شهرا  تي الثالثة واالثني عشر لفتر 



      
      

  

 
 

 المحدود الحساباتمراجعي فحص تقرير 

 الموقرين ساب تكافلإلى مساهمي شركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 نطاق الفحص
 ديسمرب 13)"الشركة"( كما يف  (شركة مسامهة سعودية) ساب تكافللقد فحصنا قائمة املركز املايل األولية املرفقة لشركة 

واالثين عشر لفرتيت الثالثة أشهر  والدخل الشامل للمسامهنيعمليات املسامهني و  التكافل، والقوائم األولية لعمليات 4132
والتدفقات  التكافلالتدفقات النقدية لعمليات ، و يف حقوق املسامهنيوالقوائم األولية للتغريات  املنتهيتني يف ذلك التاريخ شهرا  

واليت تعترب جزءا   (32( إىل رقم )3رقم )من واإليضاحات  ذلك التاريخيف  ةاملنتهي االثين عشر شهرا   ةالنقدية للمسامهني لفرت 
ملعيار من القوائم املالية األولية املوجزة. إن هذه القوائم املالية األولية املوجزة هي مسؤولية إدارة الشركة واليت أعدهتا وفقا  

 لقد قمنا بفحصنا اليت طلبناها. واملقدمة لنا مع كافة املعلومات والبياناتالتقارير املالية األولية  –( 12احملاسبة الدويل رقم )
احملدود بصفة  يتكون الفحصاملالية األولية الصادر عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني.  التقاريروفقا  ملعيار فحص 

لية ن األشخاص املسؤولني عن األمور املامستفسار الحتليلية على البيانات واملعلومات املالية وا اجراءاتمن تطبيق  أساسية
وفقا  ملعايري املراجعة املتعارف عليها يف اململكة  تماملراجعة اليت ت عملية نطاقا  منأقل  احملدود لفحصا هذا د  عواحملاسبية. ي  

 فإننا ال نبدي مثل هذا الرأي. لذا، القوائم املالية ككلإبداء الرأي حول  هتدف أساسا  إىل العربية السعودية واليت
 

 النتيجة
تعني إدخاهلا على القوائم املالية األولية ي مهمةالذي قمنا به، مل يتبني لنا وجود أية تعديالت  احملدود لفحصابناء  على و 

 (.12املوجزة املرفقة لكي تتفق مع معيار احملاسبة الدويل رقم )

 لفت االنتباه
وليس وفقا   (12احملاسبة الدويل رقم ) اريقد مت إعدادها وفقا  ملع االولية املوجزة ن هذه القوائم املاليةأ لفت االنتباه إىلود ن

 .التقارير املالية األولية الصادر عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني اريملع
 

 الدار لتدقيق الحسابات برايس وترهاوس كوبرز
 اهلل البصري وشركاه عبد 2828ص ب 
 8812ص. ب  88428الرياض 

 88428الرياض  العربية السعوديةالمملكة 
 المملكة العربية السعودية 
 
 
 

 البصري بن محمد اهلل عبد خالد أحمد محضر
 878ترخيص رقم محاسب قانوني ب 362ترخيص رقم محاسب قانوني ب

 هـ3216 ربيع األول 42
 م(4135 يناير 31)



 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(
 قائمة المركز المالي األولية

 م8184ديسمبر  38كما في 

 املوجزة.جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية  32إىل  3تعترب اإليضاحات املرفقة من 
-4- 

إيضاحات

 38 كما في
 م8184 ديسمبر

 )غير مراجعة(
ت ريـاالبآالف ال

 السعودية

 13 كما يف
 م4131ديسمرب 

 )مراجعة(
ت ريـاالبآالف ال

 السعودية
 موجودات عمليات التكافل

 255.116 312.747 1 استثمارات متاحة للبيع
 1.211 88.233 2 اشرتاكات تكافل مستحقة، صايف

 26.146 24.626 6 حصة معيدي التكافل من املطالبات قيد التسوية
 33.623 88.242 )ب( 2 حصة معيدي التكافل من اشرتاكات التكافل غري املكتسبة 

 3.4.1 8.488  تكاليف اكتتاب مؤجلة
 .55 142  مصروفات مدفوعة مقدما  وذمم مدينة أخرى 

 223 3.846  مبالغ مستحقة من املسامهني
 52...2 41.182 5 همياثلالنقد وما 

 525.451 283.784  إجمالي موجودات عمليات التكافل

    موجودات المساهمين
 141 8.814  موجودات غري ملموسة

 -   62  سيارات
 416.531 827.111 1 استثمارات مقتناة حىت تاريخ االستحقاق

 12.111 34.111  وديعة نظامية
 4.311 8.812  مصروفات مدفوعة مقدما  وذمم مدينة أخرى

 333.662 843.486 5 مياثلهالنقد وما 

 155.311 366.711 إجمالي موجودات المساهمين

 11.1.6. 211.214 إجمالي الموجودات



 تكافل )شركة مساهمة سعودية(شركة ساب 
 )تتمة( قائمة المركز المالي األولية

 م8184ديسمبر  38كما في 

 املوجزة.جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية  32إىل  3تعترب اإليضاحات املرفقة من 
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 إيضاحات

 38كما في 
 م8184 ديسمبر

 )غير مراجعة(
بآالف الريـاالت 

 السعودية

 13كما يف 
 م4131ديسمرب 

 )مراجعة(
ت ريـاالبآالف ال

 السعودية
 مطلوبات عمليات التكافل

 .222.34 321.866 )أ( 2 احتياطي عمليات التكافل
 2.314 2.126   خمصص مكافأة هناية اخلدمة للموظفني

 42..4 4.487  فائض توزيعات مستحق
 41..41 81.381 )ب( 2 اشرتاكات تكافل غري مكتسبة 
 4.125 8.863  إيرادات عموالت غري مكتسبة
 62.126 71.826 6 إمجايل املطالبات قيد التسوية

 .33.12 3.461  التكافل الدائنة، صايفذمم معيدي 
 43.414 87.822 ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع وأخرى

 521.251 288.883 عمليات التكافلطلوبات إجمالي م
 3.511 8.218 فائض عمليات التكافل

 525.451 283.784 إجمالي مطلوبات عمليات التكافل والفائض

   المساهمينات بو حقوق ومطل
   حقوق المساهمين

 121.111 341.111 رأس املال 
 1.125 2.172 ينظاماحتياطي 

 (1.223) 7.621 (خسائر مرتاكمة)/ أرباح مبقاة 
 122.612 322.782 إجمالي حقوق المساهمين

   المساهمين مطلوبات
 1.112 8.142 ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع وأخرى

 223 3.846 مستحق لعمليات تكافل
 56..5 2.278 34 خمصص الزكاة والضريبة

 88.162 31.512 
 155.311 366.711 إجمالي حقوق ومطلوبات المساهمين

 مطلوبات عمليات التكافل والفائض وحقوقإجمالي 
 11.1.6. 211.214 ومطلوبات المساهمين المساهمين  



 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(
 عمليات التكافل – األوليةدخل قائمة ال

 (غير مراجعة)م 8184ديسمبر  38لفترتي الثالثة واالثني عشر شهرا  المنتهية في 

 املوجزة.جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية  32إىل  3تعترب اإليضاحات املرفقة من 
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 في لفترة االثني عشر شهرا  المنتهية  لفترة الثالثة أشهر المنتهية 
 

 ديسمبر 38
 م8184

بآالف )
ت ريـاالال

  (السعودية

 ديسمبر 38
 م8183

)بآالف 
ت ريـاالال

 السعودية(

 
 ديسمبر 38

 م8184
)بآالف 

ت ريـاالال
 السعودية(

 ديسمبر 38 
 م8183

)بآالف 
ت ريـاالال

 السعودية(
 )مراجعة(

        إجمالي اشتراكات التأمين المكتتبة
 351.516  862.211  112..1  31.888 تكافل عائلي

 2.1..4  87.228  24..1  88.216 تكافل عام
 28.882  21.22.  813.128  311.112 

 42.1.1  82.188  6.516  2.721 مصروفات حاملي وثائق التكافل –تكافل عائلي 
 إجمالي اشتراكات التكافل المكتتبة ومصروفات

 412.314  882.813  55.135  26.262 وثائق التكافلحاملي 
 (..51.1)  (23.841)  (33.516)  (87.283) اشرتاكات إعادة التكافل املسندة

 ومصروفات صافي اشتراكات التكافل المكتتبة
 31.342 حاملي وثائق تكافل

 
21.24. 

 
864.224 

 
352.111 

 541  682  (126)  (3.172) املكتسبة غري التغري يف إمجايل االشرتاكات
 .4  8.877  4.221  4.333 التغري يف حصة إعادة التكافل من االشرتاكات غري املكتسبة

 ..11.4  21.728  31.452  88.746 احتياطي عمليات التكافلالتغري يف 
 13..412  886.431  51.111  23.341 صافي اشتراكات التكافل المكتسبة

 61..2  83.216  344  2.337 إيرادات أتعاب وعموالت
 424.1.3  841.386  115..5  22.626 إيرادات االكتتاب

 (41.411)  (42.283)  (6.326)  (83.488) إمجايل املطالبات املدفوعة
 35.121  34.831  2.161  2.621 حصة معيدي التكافل من املطالبات املدفوعة

 (2.111)  (84.813)  (4.331)  (4.778) صافي المطالبات المدفوعة
        

 (3.544)  (6.841)  (425)  6.846 التغري يف إمجايل املطالبات قيد التسوية
 4.1  7.231  111  (3.231) معيدي التكافل من املطالبات قيد التسويةالتغري يف حصة 

 (1.564)  (88.613)  (4.151)  (8.426) صافي المطالبات المتكبدة
        

 (321.116)  (862.818)  (21.213)  (31.287) وثائق التكافلواستحقاق إعادة 
 (312.161)  (821.214)  (.24.51)  (48.123) وثائق التكافل واستحقاقصافي المطالبات المتكبدة وإعادة 

 (33.133)  (88.383)  (.2.61)  (3.814) اكتتاب وثائق التأمنيتكاليف 
 وثائق التكافل، واستحقاقإجمالي المطالبات وإعادة 

 (.3.1.12)  (813.887)  (22.321)  (42.127) اكتتاب وثائق التأمينوتكاليف 
 22.534  47.811  33.142  83.211 للفترةفائض االكتتاب 
 3.233  8.443  124  374 دخل االستثمار

 (41..11)  (38.641)  (16..2)  (2.826) مصروفات عمومية وإدارية
 35.111  82.188  2.461  2.727 صافي فائض الفترة من عمليات التكافل

 (31.511)  (84.388)  (1.112)  (2.811) حتويل صايف الفائض للفرتة إىل عمليات املسامهني
 3.511  8.218  246  272 لفترةلالفائض المتراكم 



 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(
 عمليات المساهمين – األولية دخل الشاملقائمة ال

 (غير مراجعة)م 8184ديسمبر  38لفترتي الثالثة واالثني عشر شهرا  المنتهية في 

 املوجزة.جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية  32إىل  3تعترب اإليضاحات املرفقة من 
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 لفرتة االثين عشر شهرا  املنتهية يف  لفترة الثالثة أشهر المنتهية  إيضاح

 ديسمبر 38
 م8184

بآالف )
ت ريـاالال

  (السعودية

 ديسمرب 13
 م4131

بآالف )
ت ريـاالال

 (السعودية

 
 ديسمبر 38

 م8184
بآالف )
ت ريـاالال

 (السعودية

 ديسمرب 13 
 م4131

بآالف )
ت ريـاالال

 (السعودية
 )مراجعة(

 16. 228 451 811 من ودائع املراحبة ستثمارالإيرادات ا
 2.245 4.282 3.431 8.171 إيرادات صكوك

 5.613 2.366 3.223 8.871 إجمالي اإليرادات

 31.511 84.388 1.112 2.811 عمليات التكافل حتويل صايف الفائض للفرتة من
 (4.261) (8.673) (246) (727) مصروفات إدارية وعمومية

 36.122 87.184 2.114 2.738 صافي ربح الفترة
     

 -    -    -    -    دخل شامل آخر
 36.122 87.184 2.114 2.738 للفترة الدخل الشاملإجمالي 

 1.21 1.21 1.32 1.87 سعودي( ريـالالربح األساسي والمخف ض للسهم )



 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(
 التغيرات في حقوق المساهمين األوليةقائمة 

 (غير مراجعة) م8184 ديسمبر 38 لفترة االثني عشر شهرا  المنتهية في

 املوجزة.جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية  32إىل  3تعترب اإليضاحات املرفقة من 
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 رأس المال
ت ريـاالبآالف ال)

  (السعودية

 نظامياحتياطي 
ت ريـاالبآالف ال)

  (السعودية

خسائر أرباح مبقاة/)
بآالف ) (متراكمة

  (ت السعوديةريـاالال

المجمــوع 
ت ريـاالبآالف ال)

 (السعودية

 344.614  (3.478)  2.172 341.111 م4132يناير  3الرصيد يف 
 87.184  87.184  -  - إمجايل الدخل الشامل للفرتة

 (2.213)  (2.213)  -  - خمصص الزكاة والضريبة

 322.782  7.621  2.172  341.111 م4132 ديسمرب 13الرصيد كما يف 

 4131ديسمرب  13للسنة املنتهية يف 
 )مراجعة(

 112.112  (31.236)  2.111  121.111 م4131يناير  3الرصيد كما يف 
 36.122  36.122  -  - إمجايل الدخل الشامل للفرتة

 (6.352)  (6.352)  -  - خمصص الزكاة والضريبة
 -  (1.425)  1.425  - االحتياطي النظامي إىلحمو ل 

 122.612  (1.223)  1.125  121.111 م4131 ديسمرب 13الرصيد كما يف 



 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(
 عمليات التكافل –التدفقات النقدية األولية قائمة 

 (غير مراجعة)م 8184ديسمبر  38 لفترة االثني عشر شهرا  المنتهية في

 املوجزة.جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية  32إىل  3تعترب اإليضاحات املرفقة من 
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 إيضاحات

لفترة االثني عشر 
 38في  المنتهية شهرا  

 م8184 ديسمبر
 )غير مراجعة(

ت ريـاالبآالف ال)
 (السعودية

 شهرا  لفرتة االثين عشر  
 ديسمرب 13يف املنتهية 

 م4131
 )مراجعة(

ت ريـاالبآالف ال)
 (السعودية

 األنشطة التشغيلية
 3.511  8.218  الفائض من عمليات التكافل بعد حصة املسامهني

 فائض عمليات التكافل بعد حصة تعديالت لتسوية
 األنشطة التشغيلية: الناتج مناملسامهني مع صايف النقد   

 31.511 84.388 حصة املسامهني من الفائض
 (.3.23) (872) املستحقة االشرتاكاتعكس اخنفاض قيمة 

 8.124 خمصص مكافأة هناية اخلدمة للموظفني
 فائض العمليات قبل حصة املسامهني وقبل التغريات

 32.2.5 86.282 يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية  
  التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 51.112 27.121 ، صايفاستثمارات متاحة للبيع
 .2..32 (3.847) اشرتاكات تكافل مستحقة، صايف

 (4.1) (7.231) حصة معيدي التكافل من املطالبات قيد التسوية
 (.4) (8.877) حصة معيدي التكافل من اشرتاكات التكافل غري املكتسبة

 353 (882) املؤجلة الوثائق كتتابتكاليف ا 
 524 (326) مصروفات مدفوعة مقدما  وذمم مدينة أخرى

 (56.333) (27.163) احتياطي أنشطة التكافل
 1.3.3 (831) خمصص مكافأة هناية اخلدمة للموظفني، صايف

 (541) (682) اشرتاكات تكافل غري مكتسبة
 413 (888) إيرادات عموالت غري مكتسبة
 3.544 6.841 إمجايل املطالبات قيد التسوية
 (122) (7.221) ذمم معيدي التكافل، صايف

 2.136 6.123 مستحقة الدفع، وأخرىذمم دائنة ومبالغ 
 11.551 6.111 األنشطة التشغيلية الناتج من صافي النقد

  تمويلي نشاط
 (31.311) (86.286) مستحق للمساهمين، صافي



 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(
 عمليات التكافل –التدفقات النقدية األولية قائمة 

 (غير مراجعة)م 8184ديسمبر  38 لفترة االثني عشر شهرا  المنتهية في

 املوجزة.جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية  32إىل  3تعترب اإليضاحات املرفقة من 
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 إيضاحات

لفترة االثني عشر شهرا  
 38المنتهية في 

 م8184ديسمبر 
 )غير مراجعة(

بآالف الريـاالت )
 (السعودية

لفرتة االثين عشر شهرا  
 ديسمرب 13املنتهية يف 

 م4131
 )مراجعة(

بآالف الريـاالت )
 (السعودية

 41.222 (1.186) الزيادة في النقد وما يماثله)النقص(/
 43.512 41.124 النقد وما يماثله كما في بداية الفترة
 52...2 41.182 النقد وما يماثله كما في نهاية الفترة

   معلومات إضافية غير نقدية:
 21.416 86.241 )ج( 1 صايف التغري يف القيمة العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع



 شركة ساب تكافل )شركة مساهمة سعودية(
 عمليات المساهمين –التدفقات النقدية األولية قائمة 

 م )غير مراجعة(8184ديسمبر  38 شهرا  المنتهية فيلفترة االثني عشر 

 املوجزة.جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية  32إىل  3تعترب اإليضاحات املرفقة من 
-.- 

 

 إيضاحات

لفترة االثني عشر 
المنتهية في  شهرا  

ديسمبر  38
 م8184

بآالف الريـاالت )
 (السعودية

لفرتة االثين عشر 
 13املنتهية يف  شهرا  

 م4131 ديسمرب
بآالف الريـاالت )

 (السعودية
 )مراجعة(

 األنشطة التشغيلية
 36.122 87.184 ربح الفرتةصايف 

 املستخدم يفمع صايف النقد  الربحالتعديالت لتسوية  صايف 
   األنشطة التشغيلية:  

 (31.511) (84.388) حصة الفائض من عمليات التكافل
 421 342 إطفاء

 34 4 استهالك
 3.148 1.363 

   التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
 (13) 8.182 مصروفات مدفوعة مقدما  وذمم مدينة أخرى

 612 (8.221) ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع وأخرى
 (5.125) (2.172) الزكاة والضريبة املدفوعة

 (3.663) (3.717) صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

   األنشطة االستثمارية
 (34.111) -   شراء استثمارات مقتناة حىت تاريخ االستحقاق

 - 81.283 ات مقتناة حىت تاريخ االستحقاقاستحقاق االستثمار 
 - (788) شراء موجودات غري ملموسة

 - (61) شراء سيارات
 31.311 86.286 تكافل، صايفالمن عمليات  مستحق

 (3.1.2) 32.221 الستثماريةاألنشطة ا (المستخدم فيالناتج من/)صافي النقد 
 (1.551) 38.768 في النقد وما يماثله (النقصالزيادة /)

 335.444 888.664 النقد وما يماثله كما في بداية الفترة
 333.662 5843.486 النقد وما يماثله كما في نهاية الفترة
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 التنظيم واألنشطة الرئيسية -8
إن شركة ساب تكافل )الشركة( هي شركة مسامهة سعودية مسجلة يف اململكة العربية السعودية مبوجب 

 سبتمرب 6هـ )املوافق 3241مجادى األوىل  41الصادر بتاريخ  3131412114السجل التجاري رقم 
، اململكة العربية 33231، الرياض 116.م(. إن عنوان املكتب املسجل للشركة هو: ص.ب 4112

 السعودية.
 

إن الغرض من إنشاء الشركة هو مزاولة عمليات التكافل وكافة اخلدمات ذات العالقة. يتمثل النشاط 
لتكافل العام، وتعمل يف الرئيسي للشركة يف تقدمي كافة منتجات التكافل لألفراد والعائالت، ومنتجات ا

 اململكة العربية السعودية فقط. 

والتقديرات واالفتراضات المحاسبية  أسس اإلعداد وأسس العرض والسياسات المحاسبية الهامة -8
 وسياسات إدارة المخاطر الهامة

 أسس اإلعداد ( أ
 ديسمرب 13يف  تنياملنتهي شهرا  واالثين عشر الثالثة مت إعداد القوائم املالية األولية املوجزة لفرتة 

 القوائم املالية األولية. - 12ملعيار احملاسبة الدويل رقم  م وفقا  4132
 

الستثمارات املتاحة ا قياساملوجزة وفقا  ملبدأ التكلفة التارخيية باستثناء  األولية مت إعداد القوائم املالية
 .بالقيمة العادلة للبيع

املوجزة على كافة املعلومات واالفصاحات املطلوبة يف القوائم املالية  ال تشتمل القوائم املالية األولية
 13السنوية، وجيب أن ت قرأ جنبا  إىل جنب مع القوائم املالية املراجعة للشركة للسنة املنتهية يف 

 م .4131ديسمرب 
 

التسويات االعتيادية  تعتقد اإلدارة بأن القوائم املالية األولية املوجزة تظهر كافة التسويات )مبا يف ذلك
األولية املعروضة. إن النتائج األولية قد  اتاملكررة( الضرورية لكي تظهر بعدل نتائج العمليات للفرت 

 ى نتائج األعمال السنوية للشركة.ال تعترب مؤشرا  دقيقا  عل

 اإلعدادأسس  ( ب
حبسابات منفصلة لكل من  وفقا  ملتطلبات أنظمة التأمني يف اململكة العربية السعودية، حتتفظ الشركة

عمليات تكافل وعمليات املسامهني وتقدم القوائم املالية وفقا  لذلك. يتم تسجيل اإليرادات 
واملصاريف اخلاصة بكل نشاط يف احلسابات اخلاصة بذلك النشاط ويتم توزيع اإليرادات واملصاريف 

 اإلدارة. األخرى املتعلقة بالعمليات املشرتكة من قبل إدارة الشركة وجملس
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 السياسات المحاسبية الهامة وسياسات إدارة المخاطر ج(
املخاطر املتبعة يف إعداد هذه القوائم املالية األولية املوجزة  إدارةتتماشى السياسات احملاسبية وسياسات 

 ،م4131ديسمرب  13مع تلك املتبعة يف إعداد القوائم املالية املراجعة للشركة للسنة املنتهية يف 
غري جوهري ثري مايل أتإما هلا  على املعايري املطبقة املذكورة أدناه واليت التعديالت التاليةتطبيق باستثناء 

للفرتة احلالية والفرتات السابقة وال  املوجزة األوليةعلى هذه القوائم املالية أو ليس هلا أي تأثري مايل 
 .يتوقع أن يكون هلا تأثري جوهري على الفرتات املستقبلية

 التعديالت على المعايير الحالية:
  42ومعيار احملاسبة الدويل رقم  34ورقم  31التعديالت على معيار التقارير املالية الدولية رقم 

م. ينص هذا 4132يناير  3واليت تقدم إعفاء من التوحيد للصناديق االستثمارية اعتبارا  من 
ؤهلة أن تقي د االستثمارات املسيطر امل ستثماريةالنشأة ااملاإلعفاء االلزامي على أنه يتطلب من 

عليها إضافة إىل استثمارات يف الشركات الزميلة واملشاريع املشرتكة بالقيمة العادلة من خالل 
بشرط أن تليب شروط معينة باستثناء الشركات التابعة اليت تعترب امتدادا  ألنشطة  قائمة الدخل

 االستثمار يف املنشأة.
 يوضح أن أ( أن للمنشأة حاليا  حقا   م4132يناير  3يسري من  14 رقم معيار احملاسبة الدويل

قانونيا  ملزما  باملقاصة إذا كان ذلك احلق غري مرتبط بأحداث مستقبلية وأن يكون ملزما  يف 
السياق االعتيادي لألعمال ويف حالة اإلعسار أو اإلفالس للمنشأة ومجيع األطراف ذوي العالقة 

الية تعادل صايف التسوية فقط يف حالة إذا كانت آلية التسوية اإلمجالية و ب( التسوية اإلمج
تتضمن وسائل تؤدي الستبعاد أو التقليل من خماطر االئتمان والسيولة املتعلقة مبديونيات أو 

 أرصدة دائنة يف عملية تسوية واحدة.
  يناير  3عتبارا  من تسري تعديالت هذا املعيار بأثر رجعي ا - 16معيار احملاسبة الدويل رقم

م. وتبني اإلفصاح عن معلومات حول القيمة القابلة لالسرتداد للموجودات اليت اخنفضت 4132
قيمتها ومبوجب التعديالت فإن القيمة القابلة لالسرتداد لكل وحدة مولدة للنقد اليت مت توزيع 

فصاح عنها فقط عندما الشهرة أو املوجودات غري امللموسة غري حمددة العمر اإلنتاجي يتطلب اإل
 يتم االعرتاف خبسائر االخنفاض أو العكس.

  م. 4132يناير  3تسري تعديالت هذا املعيار اعتبارا  من  - .1معيار احملاسبة الدويل رقم
ليعفي من عدم االستمرار يف عالقة  .1ويضيف استثناءات حمددة ملعيار احملاسبة الدويل رقم 

يف وثائق التحوط األصلية يستويف  مؤهال  يكن البديل الذي مل  حتوط حالية وذلك عندما ال يكون
 معينة.شروط 

 لة العرض والنشاطعم د(
السعودي. مت تقريب املبالغ الظاهرة يف القوائم املالية  ريـالإن عملة العرض والنشاط للشركة هي ال

  يرد خالف ذلك.ما مل ريـالألقرب ألف 
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 االستثمارات -3
 

تتكون االستثمارات من استثمارات متاحة للبيع واستثمارات مقتناة حىت تاريخ االستحقاق. يف ما يلي  (أ 
 حتليال  هبذه االستثمارات:

 م )غير مراجعة(8184 ديسمبر 38
 ت السعودية(ريـاال)بآالف ال

 المساهمون  عمليات التكافل
 متداولة -تثمارات املتاحة للبيع االس

 312.747 استثمار يف صناديق األمانة االستثمارية
 االستثمارات املقتناة حىت تاريخ االستحقاق

 45.111 متداولة - (1) صكوك الشركة السعودية للكهرباء
 5.111 غري متداولة -( 3)صكوك البنك السعودي اهلولندي 

 41.111 غري متداولة –صكوك بنك اجلزيرة 
 51.111 غري متداولة -( 3صكوك اهليئة العامة للطريان املدين )

 51.111 غري متداولة -( 3صكوك شركة التصنيع الوطنية )
 31.111 غري متداولة -( 3صكوك شركة العليان العقارية )

 35.111 متداولة -( 4صكوك البنك السعودي اهلولندي )
 صكوك شركة مرافق الكهرباء واملياه للجبيل وينبع 

 34.111 غري متداولة –)مرافق(   
312.111 

 312.111 312.747 إجمالي االستثمارات
 م )مراجعة(4131 ديسمرب 13

 ت السعودية(ريـاال)بآالف ال
 املسامهون  عمليات التكافل

 متداولة -االستثمارات املتاحة للبيع 
 255.116 استثمار يف صناديق األمانة االستثمارية

 االستثمارات املقتناة حىت تاريخ االستحقاق
 45.111 متداولة – (1) صكوك الشركة السعودية للكهرباء
 5.111 غري متداولة – (3) صكوك البنك السعودي اهلولندي

 41.111 غري متداولة –صكوك بنك اجلزيرة 
 51.111 غري متداولة –( 3صكوك اهليئة العامة للطريان املدين )

 51.111 غري متداولة –( 3صكوك شركة التصنيع الوطنية )
 31.111 غري متداولة –( 3صكوك شركة العليان العقارية )

 531..3 غري متداولة –( 1صكوك جمموعة بن الدن احملدودة )
 35.111 متداولة –( 4صكوك البنك السعودي اهلولندي )

 صكوك شركة مرافق الكهرباء واملياه للجبيل وينبع
 34.111 غري متداولة –)مرافق(   

416.531 
 416.531 255.116 مجموع االستثمارات
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استثمارات متاحة للبيع يف عمليات التكافل استثمارات يف وحدات صناديق االستثمار املدارة من متثل 
 بالشركة. عالقةش اس يب سي اململكة العربية السعودية احملدودة، لكوهنا طرف ذي تقبل ا

 
م مع حق "البيع االختياري" 4111مايو  11( بتاريخ 1لكهرباء )ل الشركة السعودية تستحق صكوك

م. طبقا لقرارات واسرتاتيجيات االستثمار يف الشركة فيتم 4132مايو  31للشركة بسدادها يف 
ذلك فقد مت تصنيفها كاستثمارات حمتفظ هبا ملشار إليها بتواريخ استحقاقها ولاخليارات ا استخدام

 "البيع االختياري". وقة حبقواريخ االستحقاق املرتبطلت
 

صكوك بنك اجلزيرة ، صكوك اهليئة العامة للطريان ، (3تستحق صكوك البنك السعودي اهلولندي )
ودي ــــك السعــــوك البنــــوصك نية، صكوك شركة العليان العقاريةاملدين، وصكوك شركة التصنيع الوط

م، 4144يناير  31م، 4143مارس  41م، .413ديسمرب  .4يف  وصكوك مرافــق (4اهلولندي )
 على التوايل.، م4131مايو  42و م .413نوفمرب  46و  م،4132 يونيو 45م، .413مايو  43
 

 مبلغ م4132 ديسمرب 13 كما يف حىت تاريخ االستحقاق بلغت القيمة العادلة لالستثمارات املقتناة (ب 
 سعودي(. ريـالمليون  412.45: م4131ديسمرب  13سعودي ) ريـالمليون  312

 :حركة االستثمارات املتاحة للبيع احملتفظ هبا لتغطية املطلوبات املرتبطة بوحدات كاآليت كانت (ج 

م 8184 ديسمبر 38
 مراجعة( )غير

 م4131 ديسمرب 13 
 )مراجعة(

ت ريـاال)بآالف ال
 السعودية(

ت ريـاال)بآالف ال 
 السعودية(

 631..51 422.216 الرصيد االفتتاحي
 2.412. 818.224 مشرتاة خالل السنة
 (3.6.111) (826.723) مباعة خالل السنة

 378.117 212.541 
 21.416 86.241 صايف التغري يف القيمة العادلة لالستثمارات

 255.116 312.747 الرصيد اخلتامي
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 لالستثمارات املتاحة للبيعتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لتستخدم الشركة الطريقة اهليكلية التالية 
 .تقريراليف تاريخ 

 ةق مالياسو أاملستوى األول: قياسات القيمة العادلة باستخدام األسعار املتداولة )غري املعدلة( يف 
 ملوجودات ومطلوبات مماثلة ميكن للشركة الوصول إليها يف تاريخ القياس.نشطة 

املستوى الثاين: قياسات القيمة العادلة باستخدام مدخالت خالفا  لألسعار املتداولة املدرجة ضمن 
املستوى األول والقابلة للمالحظة بالنسبة للموجودات أو املطلوبات إما بشكل مباشر )األسعار( أو 

 شر )مشتقة من األسعار(.غري مبا

املستوى الثالث: قياسات القيمة العادلة باستخدام مدخالت بالنسبة للموجودات أو املطلوبات واليت 
 ال تستند إىل بيانات السوق القابلة للمالحظة )مدخالت غري قابلة للمالحظة(.

 من التسلسل.املتاحة للبيع وفقا  للمستوى الثاين الشركة يتم تصنيف استثمارات مع ذلك، 

 اشتراكات تكافل مستحقة، صافي -4
م 8184 ديسمبر 38

 )غير مراجعة(
 م4131ديسمرب  13

 )مراجعة(

ت ريـاال)بآالف ال
 السعودية(

ت ريـاال)بآالف ال
 السعودية(

 1.261  6.418 مستحق من حاملي وثائق التكافل
 23..5  6.824 مستحق من أطراف ذوي عالقة

 88.626  ..21. 
 (3.113)  (283) خمصص اخنفاض يف القيمة

88.233  1.211 

 النقد وما يماثله -2
 )غير مراجعة(م 8184 ديسمبر 38

 ت السعودية(ريـاال)بآالف ال
 المساهمون  عمليات التكافل

 2.378 82.111 أرصدة لدى البنوك
 832.122 82.181 ودائع مراحبة

41.182 843.486 
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(النقد وما يماثله )تتمة-2
 )مراجعة(م 4131ديسمرب  13

 ت السعودية(ريـاال)بآالف ال
 املسامهون  عمليات التكافل

 261..  52...2 أرصدة لدى البنوك
 314.3.6  -    ودائع مراحبة

2...52  333.662 

 البنك السعودي الربيطاين، مساهم يف الشركة. لدىأرصدة البنك ب يتم االحتفاظ

 التسوية قيدالمطالبات  -6
 )غير مراجعة(م 8184 ديسمبر 38

 ت السعودية(ريـاال)بآالف ال

  اإلجمالي
حصة معيدي 

 الصافي  التكافل
      مطالبات تكافل عائلي قيد التسوية

 8.146  (4.682)  6.668  قيد التسوية املطالباتاحتياطي  -
 بلغ عنها املاملتكبدة وغري  املطالبات احتياطي -

 4.828  (81.818)  84.323 احتياطيات أخرىو      

      مطالبات تكافل عام قيد التسوية
 882  (36.482)  36.633 املطالبات قيد التسويةاحتياطي  -
 بلغ عنها املاملتكبدة وغري  املطالبات احتياطي -

 1.182  (3.284)  88.231 واحتياطيات أخرى     
 82.231  (24.626)  71.826 إمجايل املطالبات قيد التسوية
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 المطالبات تحت التسوية )تتمة( -6
 م )مراجعة(4131 ديسمرب 13

 )بآالف الريـاالت السعودية(

  اإلمجايل
حصة معيدي 

 الصايف  التكافل
 التسويةمطالبات تكافل عائلي قيد 

 .1.54  (.31.51)  32.161 املطالبات قيد التسوية  -
 بلغ عنها املاملتكبدة وغري  املطالبات احتياطي -

 1.613  (24..2)  33.641 واالحتياطيات األخرى     
      مطالبات تكافل عام قيد التسوية

 4.431  (42.531)  213..4 املطالبات قيد التسوية احتياطي  -
 بلغ عنهااملاملتكبدة وغري  املطالبات حتياطيا -

 2.2.4  (114)  1.642 واالحتياطيات األخرى     
 32.441  (26.146)  62.126 إمجايل املطالبات قيد التسوية

 الحركة في احتياطي أنشطة التكافل واشتراكات التكافل غير المكتسبة -7
 الحركة في احتياطي أنشطة التكافل (أ 

 المنتهية في للسنة
 م8184 ديسمبر 38

 )غير مراجعة(

 13للسنة املنتهية يف 
 م4131ديسمرب 

 )مراجعة(
ت ريـاال)بآالف ال

 السعودية(
ت ريـاال)بآالف ال

 السعودية(
 511.421 447.881 يف بداية السنة كما  الرصيد

 (..11.4) (21.728) التغريات يف االحتياطي خالل السنة
 (42.1.1) (82.188) مصروفات حاملي وثائق التكافل

 21.416 86.241 صايف التغري يف القيمة العادلة لالستثمارات

 .222.34 321.866 ية السنةهنايف كما الرصيد  

 .ميثل احتياطي أنشطة التكافل احتياطي برامج التكافل املرتبطة بوحدات
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 التكافل غير المكتسبة )تتمة(الحركة في احتياطي أنشطة التكافل واشتراكات  -7
 االشتراكات غير المكتسبةالحركة في  (ب 

 المنتهية  شهرا  لفترة االثني عشر 
 م8184ديسمبر  38 في

 )غير مراجعة(

  اإلجمالي
حصة معيدي 

 الصافي  التكافل
 ت السعودية(ريـاال)بآالف ال 

 1.827  (88.678)  81.182 يف بداية الفرتةكما الرصيد  
 38.721  (28.187)  23.667 اشرتاكات تكافل مكتتبة خالل الفرتة

 (33.242)  21.741  (24.822) اشرتاكات تكافل مكتسبة خالل الفرتة
 7.468  (88.242)  81.381 الفرتةيف هناية كما الرصيد  

 م4131ديسمرب  13ة املنتهية يفنالس
 )مراجعة(

  اإلمجايل
حصة معيدي 

 الصايف  التكافل
 ت السعودية(ريـاال)بآالف ال 

 116..  (33.624)  43.221 ةيف بداية السنكما الرصيد  
 ..11.2  (21.222)  14.421 ةسناشرتاكات تكافل مكتتبة خالل ال
 (12.121)  21.225  (14.2.1) السنة اشرتاكات تكافل مكتسبة خالل

 452..  (33.623)  41..41 ةيف هناية السنكما الرصيد  

 لمعلومات القطاعيةا -2
، اعتمدت اإلدارة قطاعات األعمال بشأن أنشطة الشركة. للشركة متاشيا  مع طريقة إعداد التقارير الداخلية

صايف اشرتاكات ، بةتصايف اشرتاكات التكافل املكتيف ما يلي حتليال  بإمجايل اشرتاكات التكافل املكتتبة، 
بة، دخل و أتعاب عموالت، صايف املطالبات املتكبدة، إعادة قيمة وثائق التكافل، تكاليف سالتكافل املكت

العمومية واإلدارية، صايف  صروفاتصايف، فائض االكتتاب، دخل االستثمارات، امل –السياسة اكتساب 
لمسامهني، صايف الربح، اإلطفاء، االستهالك، حتويلها ل، الفائض من عمليات التكافل بعد (العجز)/الفائض

مسامهات االستحقاق، ، عاملتاحة للبي االستثماراتاملوجودات غري امللموسة،  ،شراء املوجودات غري امللموسة
، حصة معيدي التكافل من املطالبات قيد التسوية و من اشرتاكات التكافل غري املكتسبة، تكاليف صايف

اكتساب السياسة املؤجلة، إمجايل املوجودات، احتياطي أنشطة التكافل، اشرتاكات التكافل غري املكتسبة، 
غري املكتسبة وإمجايل املطلوبات لكل قطاع من قطاعات  إمجايل املطالبات قيد التسوية، إيرادات العموالت

 األعمال.
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 المعلومات القطاعية )تتمة( -2
نقد والالذمم املدينة األخرى و إن قطاع األعمال املتعلق باملوجودات ال يتضمن املصروفات املدفوعة مقدما  

 .وزعة. بالتايل فقد مت إدراجها مع املوجودات غري املمياثلهوما 
 

، ذمم معيدي التكافل الدائنةفائض توزيعات مستحق، إن قطاع األعمال املتعلق باملطلوبات ال يتضمن 
. وأخرى ومكافأة هناية اخلدمة للموظفني واملستحق إىل مسامهنيملبالغ املستحقة الدفع او  صايف الذمم الدائنة،

 .وزعةبالتايل فقد مت إدراجها مع املطلوبات غري امل
 
لعمليات وفق ا للقطاعات ذات ل الرئيسي القرار لصانععن املوجودات واملطلوبات غري املوزعة  اإلفصاحيتم  ال

 الصلة ويتم مراقبتها على أساس مركزي.

 
صندوق 
 المساهمين

تكافل عائلي 
 لألفراد

تكافل عائلي 
 للمجموعات

التكافل 
 المجموع العام

 
 تريـاال)بآالف ال

 السعودية(   
 تريـاال)بآالف ال

 السعودية(   
 تريـاال)بآالف ال

 السعودية(   
 تريـاال)بآالف ال

 السعودية(   
 تريـاال)بآالف ال

 السعودية(   
  ديسمبر 38ة أشهر المنتهية في ثالثلفترة ال

      م )غير مراجعة(8184  
 28.882 88.216 88.331 86.223 - إمجايل اشرتاكات التكافل املكتتبة

 31.342 8.812 4.781 38.387 - ومصاريف حاملي الوثائق كتتبةاملصايف االشرتاكات 
 ومصاريف صايف اشرتاكات التكافل املكتسبة

 23.341 8.442 2.238 42.173 - حاملي الوثائق  
 2.337 8.322 3.128 8 - دخل و أتعاب عموالت
 (8.426) (721) (8.246) 871 - صايف املطالبات املتكبدة

 (31.287) -    -     (31.287) - وثائق التكافل واستحقاق إعادة
 (3.814) (683) (8.237) (144) - احلصول على وثائق التكافلتكاليف 

 83.211 8.487 6.311 4.773 - فائض االكتتاب للفترة
 8.623 82 -    321 8.871 دخل االستثمارات

 (2.143) (8.462) (8.218) (4.886) (727) مصروفات عمومية وإدارية

 6.311 174 3.217 8.116 288 للفترة )العجز( صافي الفائض

 (272)     ملسامهنيا حصةالفائض من عمليات التكافل بعد 

 2.738     صافي الربح للفترة
      

 22    22 شراء موجودات غري ملموسة
 61    61 شراء سيارات

 12    12 إطفاء
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 المعلومات القطاعية )تتمة( -2
صندوق 
 المساهمين

تكافل عائلي 
 لألفراد

تكافل عائلي 
 المجموع التكافل العام للمجموعات

)بآالف 
 تريـاالال

 السعودية(

)بآالف 
 تريـاالال

 السعودية(

)بآالف 
 تريـاالال

 السعودية(

)بآالف 
 تريـاالال

 السعودية(

)بآالف 
 تريـاالال

 السعودية(
 المنتهية في شهرا  االثني عشر لفترة 

      م )غير مراجعة(8184 ديسمبر 38  

 ومصاريف إمجايل اشرتاكات التكافل املكتتبة
 813.128 87.228 26.126 811.484 - حاملي الوثائق  

 864.224 2.224 83.866 833.814 - االشرتاكات املكتتبة صايف
 886.431 81.472 83.171 818.222 - اشرتاكات التكافل املكتسبة صايف
 83.216 2.221 7.272 478 -  وأتعاب عموالتدخل 

 (88.613) (8.768) (1.761) (8.128) - صايف املطالبات املتكبدة
 (862.818) - - (862.818) - إعادة واستحقاق وثائق التكافل

 (88.383) (8.466) (2.147) (3.181) - احلصول على وثائق التكافلتكاليف 
 47.811 88.117 84.132 81.174 - فائض االكتتاب للفترة

 6.211 38 - 8.488 2.366 دخل االستثمارات
 (32.383) (81.886) (81.227) (88.227) (8.673) مصروفات عمومية وإدارية

 82.612 8.113 3.428 1.682 8.613 للفترة )العجز( صافي الفائض

 (8.218)     ملسامهنيا حصةالفائض من عمليات التكافل بعد 

 87.184     للسنةصافي الربح 
 788 - - - 788 غري ملموسة موجوداتشراء 

 61 - - - 61 شراء سيارات
 342 - - - 342 إطفاء
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 المعلومات القطاعية )تتمة( -2

 
صندوق 
 المساهمين

تكافل عائلي 
 لألفراد

تكافل عائلي 
 للمجموعات

التكافل 
 المجموع العام

 
 تريـاال)بآالف ال

 السعودية(   
 تريـاال)بآالف ال

 السعودية(   
 تريـاال)بآالف ال

 السعودية(   
 تريـاال)بآالف ال

 السعودية(   
 تريـاال)بآالف ال

 السعودية(   
      م )غير مراجعة(8184 ديسمبر 38

 8.814 -    -    -    8.814 موجودات غري ملموسة
 62 -    -    -    62 سيارات

      موجودات عمليات التكافل
 312.747 -    -    312.747 - استثمارات متاحة للبيع

 88.233 1.486 8.487 -    - ، صايفاشرتاكات تكافل مستحقة
 24.626 31.141 84.814 288 - حصة معيدي التكافل من املطالبات قيد التسوية

 حصة معيدي التكافل من اشرتاكات التكافل 
 88.242 81.188 8.186 -    - غري املكتسبة  

 8.488 178 431 -    - مؤجلة اكتتاب وثائقتكاليف 
 44.881 -    -    -    - موجودات غري موزعة

 283.784     إجمالي موجودات عمليات التكافل
 366.711 -    -    -    366.711 إجمالي موجودات المساهمين

 211.214        إجمالي الموجودات

      مطلوبات عمليات التكافل
 321.866 -    -    321.866 - التكافل أنشطةاحتياطي 

 81.381 84.137 2.373 -    - اشرتاكات التكافل غري املكتسبة
 8.863 8.863 -    -    - العموالت غري املكتسبةإيرادات 

 71.826 41.873 81.484 8.211 - التسوية قيدإمجايل املطالبات 
 41.812 -    -    -    - غري موزعةمطلوبات 

 288.883     إجمالي مطلوبات عمليات التكافل
 88.162 -    -    -   88.162 إجمالي مطلوبات المساهمين

 233.822     إجمالي المطلوبات
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 المعلومات القطاعية )تتمة( -2

 
صندوق 
 المساهمين

تكافل عائلي 
 لألفراد

تكافل عائلي 
 للمجموعات

التكافل 
 المجموع العام

 
 تريـاال)بآالف ال

 السعودية(   
 تريـاال)بآالف ال

 السعودية(   
 تريـاال)بآالف ال

 السعودية(   
 تريـاال)بآالف ال

 السعودية(   
 تريـاال)بآالف ال

 السعودية(   
 م4131 ديسمرب 13ة أشهر املنتهية يف ثالثلفرتة ال

      )غري مراجعة(  
 .21.22 24..1 33.641 41.312 إمجايل اشرتاكات التكافل املكتتبة

 .21.24 4.146 2.131 12.1.1 كتتبةصايف االشرتاكات امل
 51.111 4.111 1.1.1 22.622 صايف اشرتاكات التكافل املكتسبة

 344 (12) 356 -    دخل و أتعاب عموالت
 (4.151) 3.153 (4.2.2) (635) صايف املطالبات املتكبدة

 (21.213) -    -    (21.213) وثائق التكافل واستحقاق إعادة
 (.2.61) (3.634) 365 (1.3.4) ، صايفاحلصول على وثائق التكافلتكاليف 

 33.142 4.421 6.445 .1.15 -    فائض االكتتاب للفرتة
 3.131 -    -    124 3.223 دخل االستثمارات

 (1.114) (3.463) (3.133) (2.112) (246) مصروفات عمومية وإدارية

 5.111 14. 2.232 (3.311) 3.125 للفرتة/)العجز( صايف الفائض

 (246)     الفائض من عمليات التكافل بعد حتويلها للمسامهني

 2.114     صايف الربح للفرتة

 .6 -    -    -    .6 إطفاء
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صندوق 
 المساهمين

تكافل عائلي 
 لألفراد

تكافل عائلي 
 المجموع التكافل العام للمجموعات

)بآالف 
 تريـاالال

 السعودية(

)بآالف 
 تريـاالال

 السعودية(

)بآالف 
 تريـاالال

 السعودية(

)بآالف 
 تريـاالال

 السعودية(

)بآالف 
 تريـاالال

 السعودية(
  املنتهية يف شهرا  االثين عشر لفرتة 

      )مراجعة( م4131 ديسمرب 13  

 ومصاريف إمجايل اشرتاكات التكافل املكتتبة
 311.112 2.1..4 54.225 311.133 - حاملي الوثائق  

 352.111 33.616 43.161 341.512 - حاملي الوثائقومصاريف  االشرتاكات املكتتبة صايف
 13..412 34.621 43.121 411.111 - اشرتاكات التكافل املكتسبة صايف

 61..2 2.411 356 523 - دخل وأتعاب عموالت
 (1.564) (3.121) (6.435) (222) - صايف املطالبات املتكبدة

 (321.116) - -    (321.116) - وثائق التكافل واستحقاقإعادة 
 (33.133) (1.131) (3.113) (5.132) - احلصول على وثائق التكافلتكاليف 

 22.534 33.245 31.211 152..3 - فائض االكتتاب للفرتة
 2.124 -    -    3.233 5.613 دخل االستثمارات

 (11.611) (33.326) (1.562) (33.431) (4.261) مصروفات عمومية وإدارية

 32.122 .52 2.166 551.. 4.123 صايف الفائض للفرتة

 (3.511)     الفائض من عمليات التكافل بعد حتويلها للمسامهني

 36.122     للسنةصايف الربح 

 421 -    -    -    421 إطفاء
 34 -    -    -    34 استهالك

      م )مراجعة(4131ديسمرب  13
 141 -    -    -    141 موجودات غري ملموسة
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 المعلومات القطاعية )تتمة( -2

 
صندوق 
 المساهمين

تكافل عائلي 
 لألفراد

تكافل عائلي 
 للمجموعات

التكافل 
 المجموع العام

 
 تريـاال)بآالف ال

 السعودية(   
 تريـاال)بآالف ال

 السعودية(   
 تريـاال)بآالف ال

 السعودية(   
 تريـاال)بآالف ال

 السعودية(   
 تريـاال)بآالف ال

 السعودية(   

      موجودات عمليات التكافل
 255.116 -   -   255.116 -   استثمارات متاحة للبيع

 1.211 .2.13 .3.11 -   -   ، صايفاشرتاكات مدينة
 26.146 41.125 32.161 631 -   حصة معيدي التكافل من املطالبات قيد التسوية

 حصة معيدي التكافل من اشرتاكات التكافل 
 33.623 43... 3.251 -   -   غري املكتسبة   

 3.4.1 31. 125 -   -   مؤجلة اكتتاب وثائقتكاليف 
 53.452 -   -   -   -   موجودات غري موزعة

 525.451     إمجايل موجودات عمليات التكافل
 155.311 -   -   -   155.311 إمجايل موجودات املسامهني

 11.1.6.     إمجايل املوجودات

      مطلوبات عمليات التكافل
 .222.34 -   -   .222.34 -   التكافل أنشطةاحتياطي 

 41..41 35.142 5.313 -   -   اشرتاكات التكافل غري املكتسبة
 4.125 4.125 -   -   -   العموالت غري املكتسبةإيرادات 

 62.126 11.155 ..42.1 3.4.4 -   التسوية قيدإمجايل املطالبات 
 411..1 -   -   -   -   غري موزعةمطلوبات 

 521.251     إمجايل مطلوبات عمليات التكافل
 31.512 -   -   -   31.512 إمجايل مطلوبات املسامهني

 512.4.4     إمجايل املطلوبات
 

 الرئيسية للشركة يف اململكة العربية السعودية. نشطةترتكز كافة املوجودات التشغيلية واأل
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 األساسي والمخف ض للسهم الربح -1
العادية للمسامهني يف  األسهمللسهم بقسمة صايف الربح للفرتة العائد لعدد  األساسي يتم احتساب الربح

 على النحو التايل: تاريخ التقريرالشركة على املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية كما يف 
ة لفترة الثالث

أشهر المنتهية 
 ديسمبر 38في 

)غير  م8184
 مراجعة(

ة لفرتة الثالث 
يف أشهر املنتهية 

 ديسمرب 13
)غري  م4131

 مراجعة(

 االثني عشرلفترة  
في المنتهية  شهرا  

 ديسمبر 38
)غير  م8184

 مراجعة(

الثين عشر الفرتة  
يف املنتهية  شهرا  
 ديسمرب 13

م 4131
 )مراجعة(

ت ريـاال)بآالف ال
 السعودية(

ت ريـاال)بآالف ال 
 السعودية(

ت ريـاال)بآالف ال 
 السعودية(

ت ريـاال)بآالف ال 
 السعودية(

 صايف ربح الفرتة )بآالف
 36.122  87.184  2.114 2.738 الريـاالت السعودية(  

 املتوسط املرجح لعدد األسهم
 12.111  34.111  12.111 34.111 العادية )عدد األسهم باآلالف(  

 1.21  1.21  1.32 1.87 ربح السهم )ريـال سعودي(

 عالقة ويمعامالت مع أطراف ذ -81
العالقة كبار املسامهني، وأعضاء جملس اإلدارة، وكبار موظفي اإلدارة، وشركات يعترب  ويذ طرافمتثل األ

املسامهون بالشركة املالكون الرئيسيون فيها، ومنشآت أخرى مدارة، أو مدارة بصورة مشرتكة أو متارس عليها 
 .ط هذه املعامالت من إدارة الشركةتأثريا  هاما . تعتمد سياسات وشرو  طرافهذه األ

 املعامالت اليت متت مع أطراف ذوي عالقة ( أ

لفترة الثالثة أشهر 
 38في المنتهية 
م 8184 ديسمبر

 )غير مراجعة(

لفرتة الثالثة أشهر  
 13يف املنتهية 
م 4131 ديسمرب

 )غري مراجعة(

 شهرا  االثني عشر لفترة  
 38في المنتهية 

م )غير 8184 ديسمبر
 مراجعة(

لفرتة االثين عشر  
يف املنتهية  شهرا  
 ديسمرب 13
 م )مراجعة(4131

ت ريـاال)بآالف ال
 السعودية(

ت ريـاال)بآالف ال
 السعودية(

ت ريـاال)بآالف ال 
 السعودية(

ت ريـاال)بآالف ال 
 السعودية(

 البنك السعودي البريطاني
 )مساهم يف الشركة(

 51.111  23.126  35.6.1  82.433 اشرتاكات تكافل
 36.451  38.846  1.551  7.646 مطالبات مدفوعة

        ف أخرىمصاري
تكاليف صيانة أجهزة تقنية  -

 2.412  2.688  13..3  172 معلومات ومصاريف متعلقة هبا
 212  878  313  62 مباشرة مصاريف غري
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 )تتمة( عالقة ويمعامالت مع أطراف ذ -81
لفترة الثالثة 

أشهر المنتهية 
ديسمبر  38في 

م )غير 8184
 مراجعة(

لفرتة الثالثة 
أشهر املنتهية يف 

ديسمرب  13
م )غري 4131

 مراجعة(

لفترة االثني عشر 
المنتهية في  شهرا  

ديسمبر  38
م )غير 8184

 مراجعة(

لفرتة االثين عشر 
املنتهية يف  شهرا  
ديسمرب  13

م 4131
 )مراجعة(

)بآالف الريـاالت 
 السعودية(

)بآالف الريـاالت 
 السعودية(

)بآالف الريـاالت 
 السعودية(

)بآالف الريـاالت 
 السعودية(

 شركة أمالك الدولية للعقارات والتطوير
 122  61  -     (38) اشرتاكات تكافل
 -    84  -     84  مطالبات مدفوعة

منشآت مسيطر عليها بصورة مباشرة أو 
بصورة مشتركة أو يمارس عليها تأثيرا  

        هاما  من قبل أطراف ذوي عالقة
 2.142  6.317  4.1.4  8.867 اكتتاب وثائق التكافلتكاليف  -
خصم على استثمارات مرتبطة  -

 3.233  8.373  124  322 بوحدة
 

البنك مبوجب اتفاقية اخلدمات بني الشركة و  األخرى التكاليف "األخرىات بند "املصروف يتضمن
ومبوجب االتفاقية سيقوم ساب بتقدمي خدمات تشغيلية للشركة مبا فيها  السعودي الربيطاين )ساب(،

 .استخدام املوجودات الثابتة وأنظمة تقنية املعلومات مقابل رسوم متفق عليها بني الطرفني
 

 اإلدارةموظفي لكبار التعويض  ( ب
 اإلدارة إىل باإلضافةعلى مجيع املديرين التنفيذيني و غري التنفيذيني  دارةاإل كبار موظفنيشتمل  ي

 للفرتة على النحو التايل: اإلدارةكبار موظفي العليا. موجز تعويض  
 ة أشهر المنتهيةثالثلفترة ال

 م8184 ديسمبر 38في 
 )غير مراجعة(

 ة أشهر املنتهيةلفرتة الثالث
 م4131 ديسمرب 13يف 

 مراجعة(غري )
بآالف )
ت ريـاالال

  (السعودية

بآالف )
ت ريـاالال

 (السعودية

بآالف ) 
ت ريـاالال

 (السعودية

بآالف ) 
ت ريـاالال

 (السعودية

عمليات  
 املسامهون  عمليات التكافل المساهمون  التكافل

 -     123  -     121 الرواتب واملميزات األخرى

 -     81  -     81 مكافأة هناية اخلدمة للموظفني
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 )تتمة( عالقة ويمع أطراف ذمعامالت   -81
 المنتهية شهرا  الثني عشر الفترة 
 م8184 ديسمبر 38في 

 )غير مراجعة(

 املنتهية شهرا  لفرتة االثين عشر  
 م4131ديسمرب  13يف 

 )مراجعة(
بآالف الريـاالت )

  (السعودية
بآالف الريـاالت )

 (السعودية
بآالف الريـاالت ) 

 (السعودية
بآالف الريـاالت ) 

 (السعودية
 املسامهون  عمليات التكافل  املسامهون  عمليات التكافل 

 -     1.235  -     1.624 الرواتب واملميزات األخرى

 -     414  -     354 مكافأة هناية اخلدمة للموظفني

 االلتزاماتالتعهدات و  -88
يف سياق األعمال  قضائيةدعاوى تكون يف موضع ، منيباالشرتاك مع غالبية شركات التأ ،إن الشركة

 ريـالمليون  65.11مت رفع قضية قانونية مببلغ  م،4134 يونيو 11الربع املنتهي يف  االعتيادية. خالل
على  سعودي وهو ما يتجاوز بكثري مبلغ املطالبة ضد الشركة من قبل حامل الوثيقة املتنازع على مبلغها. بناء  

ن مطالبة حامل الوثيقة صحيحة ونتيجة لذلك و كما يف عتقد بأاستشارة قانونية مستقلة فإن الشركة ال ت
سب حب ن املبلغ الذي تراه مناسبا  كو ن أي خمصص آخر زائد عن الشركة مل ت  فإ م4132 ديسمرب 13

مليون ريـال سعودي  4..44واستنادا  للمشورة القانونية فقد سجلت خمصص مببلغ  ة.ر و السياسة املذك
ال تزال املفاوضات مستمرة مع جلنة الفصل  مليون ريـال سعودي. 65.11من أصل مبلغ  ةاملذكور  للمطالبة

 يف نزاعات وخمالفات التأمني التابعة ملؤسسة النقد العريب السعودي.
 

مليون ريـال سعودي  4.مطالبة جوهرية للشركة مببلغ  تقدمي، مت 4132ديسمرب  13خالل الربع املنتهي يف 
حاليا  جبمع التفاصيل الكافية لدعم  املطالبمن قبل طرف ذي عالقة . يقوم  ٪311بإعادة تأمني محاية 

صالحية هذه املطالبة. مل تستلم الشركة هذه التفاصيل بعد ونتيجة لذلك مل يتم تسجيل أية مطلوبات أو 
 أن.تتعلق باملطالبة املذكورة إىل حني توفر معلومات مقبولة يف هذا الش من إعادة التأمني موجودات
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 الزكاة وضريبة الدخل -88
 حالة التقييم

، الربوطات النهائية م4131مارس  13أصدرت مصلحة الزكاة والدخل )"املصلحة"( خالل الربع املنتهي يف 
 م.4131م و .411م و 4111ديسمرب  13اخلاصة بالزكاة وضريبة الدخل عن السنوات املنتهية يف 

خالل الربع م 4131إىل م 4111لسنوات من والضريبية النهائية لبوط الزكوية ت الشركة اعرتاض على الر قدم
عقد جلسة استماع م 4131 سبتمرب 11الربع املنتهي يف مت خالل  م.4131 يونيو 11املنتهي يف 

لالعرتاض املقدم إىل جلنة االعرتاض الزكوية والضريبية االبتدائية. وقد أصدرت جلنة االعرتاض الزكوية 
 13خالل الربع املنتهي يف  ة قرارا  لصاحل الشركة يف مجيع األمور املتضمنة يف االعرتاضوالضريبية االبتدائي

الربط املعد ل بعد األخذ م 4132 يونيو 11الربع املنتهي يف  أصدرت املصلحة خالل. م4131ديسمرب 
 ال تزال، م4132 ديسمرب 13باالعتبار القرار الصادر عن جلنة االعرتاض االبتدائية. ومع ذلك، كما يف 

ومع ذلك، مل تبدأ بعد مصلحة  .ريبية النهائية للسنوات املذكورةالشهادات الض تعمل على إصدار املصلحة
 م.4131م و 4134م، 4133ديسمرب  13الزكاة والدخل مراجعتها للسنوات املنتهية يف 

 
 إعادة تصنيف أرقام المقارنة -83

تتوافق مع عرض الفرتة احلالية. وقد متت هذه التغيريات مت إعادة تصنيف بعض مبالغ الفرتة السابقة لكي 
 .للعرض بشكل أفضل األرصدة واملعامالت يف القوائم املالية األولية املوجزة للشركة

 اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة -84
 32هـ، املوافق 3216 ربيع األول 46من قبل جملس اإلدارة بتاريخ  القوائم املالية األولية املوجزة عتمدتا

 م.4135 يناير

 


