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 منتجاتنا

برنامج األهلي للتقاعد
من حقك تكافئ نفسك

برنامج األهلي للتعليم
معهم للجامعة

برنامج األهلي للزواج
معهم لليلة العمر

 البرنامج يتيح الفرصة لحماية انقطاع الدخل بموجب عقد تكافل يصدر عن
 شركة األهلي للتكافل

 البرنامج مصمم خصيصًا لمالئمة كافة إحتياجات العمالء وظروفهم بمعدل
 غير مسبوق من المرونة

 البرنامج يوفر األمان و الحماية لجميع األسر وذلك لحصولهم على مبلغ الحماية
و الذي يتم صرفه في حالة انقطاع الدخل بسبب الوفاة القدر اهلل

 عندما يكبر أبنائنا و يتطلعوا قدمًا لتكوين أسرة، نبدأ بالتفكير كيف نستطيع أن
 نساعدهم في أن يخطوا هذه التجربة الهامة، لذلك علينا التفكير في مساعدة

أبنائنا من اآلن

.

.

.

 البرنامج يتيح لنا فرصة التخطيط لمستقبل أبنائنا ، فنحن بال شك نشعر
    بالسعادة عند نجاحهم و نفتخر بذلك أمام الجميع حيث نسعى بأن يحصلوا على

 أعلى مستوى تعليم  مناسب لهم
برنامج األهلي للتعليم يحقق أمنيات أطفالنا

.
.

.
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موظفينا

 

 إننا نسعى ل�رتقاء بمستوى خدمات الموارد البشرية بانتقاء أفضل الممارسات المحلية والدولية التي تتناسب 
 مع احتياجاتنا لدعم الموظفين ، ومساعدتهم على التطوير و ا�رتقاء

 الى مستويات متقدمة  في مسارهم المهني 

,,
لماذا شركة ا�هلي للتكافل

�نها بيئة عمل جاذبة و منتجة
روح العائلة الواحدة
 الرعاية و ا�هتمام

مزايا منافسة للموظفين

مدير إدارة الموارد البشرية و الشئون ا�دارية

%40%75
 معدل توظيف

النساء
 معدل توطين

الوظائف

 أهم انجازات 2018 م إستمرار الشركة في تطوير موظفيها بتقديم الدورات المختلفة لرفع
 المستوى المهني مثل أساسيات التأمين و استكمال برامج                        ا�مريكية ، وأيضا رفع
 مستوى الوعي ا�مني بتقديم دورات مكافحة ا�حتيال و تمويل ا�رهاب و أيضا دورة التعريف

 با�من السيبراني لجميع الموظفين ، إضافة إلى مساندة موظفيها في تغطية رسوم الدراسة
 لمرحلة البكالوريوس

 تحرص إدارة الشركة على الحفاظ على بيئة عمل جاذبة للخريجين الجدد للوصول إلى  أعلى
 مستوى من ا�نتاجية بما يتناسب مع أهداف و خطط الشركة. خلق روح العائلة الواحدة ولخلق

 روح العائلة الواحدة , تحرص شركة االهلي للتكافل على  التعامل بكل ثقة و شفافية بين
 الموظفين و ا�دارة و إزالة الحواجز فيما بينهم من اجل ا�هتمام بالعنصر البشري والذي يعتبر

 ركيزة أساسية في مسيرة النجاح

“LOMA”

،
،

،

.

.

.

“

“
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 أفضل شركة تكافل
 في السعودية لعام

  2017 م
 مجلة المصرفية و

المالية الدولية

 جائزه أفضل شركة
تكافل لعام 2016م
 جائزة التكافل

 العالمية

 أفضل شركة تكافل
 في السعودية لعام

  2018م
 مجلة المصرفية و

المالية الدولية
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1.نبذة عن شركة األهلي للتكافل
1427/11/22هـ  بتاريخ  م/70  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  سعودية  مساهمة  شركة  هي  للتكافل  األهلي  شركة 
تأسست  وقد  2006م(،   /12/11 )الموافق  1427/11/20هـ  بتاريخ   262 رقم  الوزاري  والقرار  2006/12/13م(  )الموافق 
الشركة في مدينة جدة بموجب السجل التجاري رقم 4030171573 الصادر من مدينة جدة بتاريخ 1428/7/21هـ )الموافق 
2007/8/4م( وتمارس الشركة نشاطها بموجب ترخيص مزاولة أعمال التأمين صادر من مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 
) ت م ن/20079/7( بتاريخ 1428/8/29هـ )الموافق 2007/9/11م(، وفقًا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته 

التنفيذية  الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي.

2. نشاط الشركة

تمارس الشركة أعمال التأمين وفقًا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية الصادر عن مؤسسة النقد العربي 
السعودي في مجال تأمين الحماية واإلدخار وذلك من خالل تقديم حلول تأمينية لألفراد والمجموعات.

قطاع األفراد  1-2
تقوم الشركة بتقديم حلول تأمينية لألفراد تتناسب مع إحتياجاتهم الحالية والمستقبلية من خالل منتجات األهلي للحماية 

واإلدخار والمتوافقة مع الضوابط الشرعية ، وهي على النحو التالي:

  برنامج االهلي للحماية واإلدخار.

  برنامج األهلي للتعليم.

  برنامج األهلي للزواج.

  برنامج األهلي للتقاعد. 

2-2 قطاع المجموعات
تقدم الشركة حلول تأمينية للشركات والمؤسسات المتوافقة مع الضوابط الشرعية من خالل المنتجات التالية:

  برنامج حماية األهلي لرعاية المجموعات.

  برنامج حماية األهلي لمديني المجموعات.

رسالة الشركة  .3
نسعى أن نكون شركة تأمين سعودية بمعايير عالمية لتقديم منتجاتنا التأمينية إستنادًا إلى القيم والضوابط الشرعية من خالل 

اإلستخدام األمثل لمواردنا وإستحداث أفضل الحلول لتلبية إحتياجات وتوقعات عمالئنا وشركائنا على حد سواء.

رأس مال الشركة واألسهم الحرة  .4
يبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمصدر 166,666,670 ريال سعودي مكون من 16,666,667 سهم عادي قيمة كل 

سهم منها 10 ريال سعودي. 

العدد / القيمة البيان
166,666,670 ريال 

سعودي
رأس المال المصرح به

16,666,667 سهم عدد األسهم المصدرة
10,354,167 سهم األسهم الحرة

166,666,670 ريال 
سعودي

رأس المال المدفوع

10 ريال سعودي القيمة اإلسمية لكل سهم
10ريال سعودي القيمة المدفوعة لكل سهم
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قائمة المالك الرئيسيين    .5
بناًء على قواعد طرح األوراق المالية واإللتزامات المستمرة يبين الجدول أدناه وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في 
التصويت تعود لألشخاص )عدا مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين( الذين لهم مصلحة ما نسبته )5%( أو أكثر وأي تغيير في تلك 

األحقية خالل السنة:

الفرق % الملكية في 
نهاية 2018م

عدد األسهم في 
نهاية 2018م

الملكية في بداية 
2018م

عدد األسهم في 
بداية  2018م الجنسية االسم

% 0 %29,99 5,000,000 %29,99 5,000,000 شركة سعودية البنك األهلي التجاري
% 0 %8,23 1,370,834 %8,23 1,370,834 هيئة دولية مؤسسة التمويل الدولية  )آي. إف . سي(
% 0 %7,99 1,331,367 %7,99 1,331,367 شركة ألمانية شركة إف. دبليو. يو إيه جي
%100 %0 0 %5.04 839,600 شركة ألمانية شركة في. إتش. في

المزايا التنافسية  .6
تتمتع شركة األهلي للتكافل بجملة من المزايا التنافسية القوية التي من شـأنها أن تعزز قدرة الشركة على المنافسة في سوق 

التأمين في المملكة العربية السعودية، وتشمل تلك المزايا ما يلي:

 الشراكة اإلستراتيجية مع البنك األهلي التجاري تمكن الشركة من الوصول إلى قاعدة عريضة من العمالء )6,7( ماليين 
عميل في جميع انحاء المملكة العربية السعودية بنهاية عام 2018م(  المتواجدين عبر شبكات الفروع البنك في المملكة 
وبالتالي توفير الشركة لقدر كبير من النفقات الثابتة الالزمة إلنشاء شبكة التوزيع التي تعتبر من أهم عوامل النجاح في صناعة 

التأمين. 

 توافق منتجات وأعمال الشركة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

  البنية التقنية المتطورة التى تكفل للشركة تقديم منتجاتها عبر فروع البنك األهلي التجاري حول المملكة من خالل آليات 
ممكننة تكفل لعمالئها الحصول على منتجاتها التأمينية بيسر وسهولة.

 تقدم الشركة منتجات تأمينية مبتكرة تغطي كافة إحتياجات العمالء من مختلف الشرائح.

  تتمتع الشركة بمالءة مالية عالية مما يساعد الشركة على تحقيق نمو مستمر ألعمالها.

7.  أبرز القرارات واألحداث للشركة لعام 2018م

للسنة  للمساهمين  نقدية  توزيعات  االدارة صرف  مجلس  أقترح  2018/04/10م  الموافق  رجب 1439هـ،  بتاريخ 24    
المنتهية فى 2017/12/31م بمقدار 0,75 ريال سعودي لكل سهم من أسهم المساهمين بإجمالي مبلغ 12,5 مليون 
ريال سعودي، تم اعتماد مقترح التوزيعات من قبل المساهمين فى اجتماع الجمعية العامة الغير العادية التي انعقدت بتاريخ 
7 شعبان 1439هـ، الموافق 2018/04/23م وبناء على ذلك تم دفع التوزيعات بتاريخ 21 شعبان 1439هـ ، الموافق 

2018/05/07م .

  تقدم كاًل من األستاذ. بليهيد ناصر البيلهيد و األستاذ  فيصل عمر السقاف باالستقالة من عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ 
29 مايو 2018م، وتم قبول كلتا االستقالتين من قِبل مجلس اإلدارة بتاريخ 30 مايو 2018م.

  تم تعيين الشريف خالد آل غالب بتاريخ 3 ذوالحجة 1439هـ الموافق 14 /08/ 2018م عضوًا في مجلس اإلدارة كما 
عُين الشريف خالد آل غالب رئيسًا لمجلس إدارة الشركة بتاريخ 25 ذوالحجة 1439هـ، الموافق 2018/09/05م.

الموافق 17 يوليو 2018م  عضوًا في مجلس  القعدة 1439هـ  بتاريخ 4 ذو  باشنيني  تم تعيين األستاذ. خالد محمد    
اإلدارة، كما انضم األستاذ. خالد إلى عضوية لجنة االستثمار بتاريخ بتاريخ 25 ذوالحجة 1439هـ، الموافق 2018/09/05م.

 تم تعيين األستاذ حامد فايز كعضو غير تنفيذي في مجلس إدارة الشركة )ممثاًل عن البنك األهلي التجاري في مجلس 
إدارة األهلي للتكافل(، وذلك إعتبارًا من تاريخ 17 يوليو 2018م، ونظرًا إلى الثقة الملكية الكريمة بتعيينه نائبًا لوزير الثقافة 
بتاريخ 2 أغسطس 2018م، وتم قبولها من قِبل  فلقد تقدم األستاذ حامد فايز باالستقالة  من عضوية مجلس اإلدارة 

مجلس اإلدارة في 2 أغسطس 2018م.
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  وافقت الجمعية العامة الغير العادية خالل إجتماعها المنعقد بتاريخ 7 شعبان 1439هـ، الموافق 2018/04/23م على 
التغيرات المقترحة على النظام األساس للشركة، المادة )32( والمتعلقة بنصاب إجتماع الجمعية.

  حازت شركة األهلي للتكافل للسنة الرابعة على التوالي جــائزة أفضل شركة تكافل بالمملكة العربية السعودية لعام 
2018م مقدمة من » المؤتمر الدولي للتأمين التكافلي«.

8.  التوقعات والخطط المستقبلية 

  تسعى الشركة  إلى تعزيز وتطوير قنوات البيع الحالية لتحسين جودة المبيعات من خالل زيادة اإلهتمام بتدريب الكوادر 
وتحسين الخدمات المتعلقة في عملية البيع والتواصل مع العمالء.

  تسعى الشركة إلى نمو حجم محفظتها التأمينية من خالل تفعيل قنوات البيع المباشر والتأمين المصرفي لمنتجات التأمين 
الجماعي للشركات.

  تستهدف الشركة طرح حلول تأمينية جديدة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية لعمالئها مما يمكنها من اإلستحواذ 
على حصة سوقية من شرائح جديدة في  المجتمع.

9. أبرز النتائج المالية
أنهت شركة األهلي للتكافل السنة المالية 2018م بصافي أرباح قبل الزكاة بلغت 10.42 مليون ريال سعودي مقارنة بصافي 
أرباح قبل الزكاة قدرها 38,53 مليون ريال للعام 2017م  أي بإنخفاض وقدره 73 % عن 2017م. كما حققت الشركة إجمالي 
إشتراكات تأمين مكتتبة لعام 2018م بلغت 338,35 مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 353,11 مليون ريال سعودي لعام 

2017م وذلك بإنخفاض وقدره 4,2% مقارنة بالعام السابق.

10. األداء السنوي لشركة األهلي للتكافل للسنة المالية 2018م

مليون ريال سعودي   

 نسبة الفرق 
)2018م/2017م(

 مبلغ الفرق 
)2018م/2017م( 2014م 2015م 2016م 2017م 2018م الوصف

)%4( )14,76(  340,51  361,05  356,28  353,11  338,35 إجمالي إشتراكات التأمين المكتتبة
)%69( )29,89(  37,91  43,45  40,92  43,02  13,12 فائض السنة من عمليات التأمين
)%29( )7,80(  102,82  40,13  19,03  26,67  18,87 نقد في البنوك
)%7( )47,33(  703,57  778,67  749,77  694,41  647,08 إستثمارات مرتبطة بالوحدات لحملة الوثائق
)%11( )34,46(  130,78  234,48  294,30  321,07  286,61 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

)%22( )1,64(  2,12  1,20  6,13  7,62  5,98
قائمة  خالل  من  العادلة  بالقيمة  إستثمارات  من  أرباح 

الدخل
)%8( )55,47(  730,73  798,13  767,61  716,89  661,42 اإلحتياطي الفني لعمليات التأمين

)%73( )28,11(  30,25  34,40  33,34  38,53  10,42 صافي ربح السنة قبل الزكاة
)%2,64( )6,36( 165,55 194,17 215,71 241,10 234,74 إجمالي حقوق المساهمين

)%1( )10,89(  997,56  1,125,53  1,184,37  1,109,51  1,098,62 إجمالي الموجودات
)%1( )4,54( 832,01 931,36 968,66 868,41 863,88 إجمالي المطلوبات

التأمين المكتتبة في عام 2018م مقارنًة بعام  يعود اإلنخفاض في إجمالي إشتراكات   
2017م بشكل عام إلى إنخفاض في إجمالي إشتراكات التأمين المكتتبة لقطاع األفراد 
التأمين  إشتراكات  إجمالي  بلغ  حيث  السابق  بالعام  مقارنة   %14,48 بنسبة  العام  خالل 
بمبلغ  مقارنة  سعودي  ريال  مليون   191,92 2018م  لعام  األفراد  لقطاع  المكتتبة 
إشتراكات  إجمالي  إرتفع  المقابل  وفي  لعام 2017م.  ريال سعودي  مليون   224,40
التأمين المكتتبة لقطاع المجموعات بنسبة 13,8% مقارنة بالعام السابق حيث بلغ إجمالي 
ريال  مليون   146,42 2018م  لعام  المجموعات  لقطاع  المكتتبة  التأمين  إشتراكات 

سعودي مقارنة بمبلغ 128,71 مليون ريال سعودي لعام 2017م.
يعود سبب اإلنخفاض في الفائض من عمليات التأمين للعام الحالي 2018م مقارنة بالعام   
السابق 2017م بشكل عام إلى الزيادة في صافي المطالبات المتكبدة لمنتجات المجموعات.

تعزي اإلنخفاض في رصيد النقد في البنك بشكل عام إلى الزيادة في صافي المطالبات   
المتكبدة.
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يعزى اإلنخفاض في قيمة اإلستثمارات المرتبطة بالوحدات لحملة الوثائق خالل عام 2018م   
إلى إنخفاض إجمالي إشتراكات التأمين المكتتبة.

  يعزى اإلنخفاض في قيمة اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل لحملة الوثائق 
خالل عام 2018م إلى وجود إستردادات إستثمارات بمبلغ 40 مليون ريال سعودي.

يعود سبب إنخفاض األرباح من اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل للعام   
2018م إلى إنخفاض العائد على اإلستثمارات وذلك نتيجة إلعتبارات السوق.

مساهمات  في  اإلنخفاض  إلى  التأمين  لعمليات  الفني  اإلحتياطي  في  اإلنخفاض  يعزى   
اإلستثمارات لحملة الوثائق نتيجة إلنخفاض المحفظة التأمينية لقطاع األفراد لعام 2018م 
، حيث تقوم الشركة بعمل إحتياطي فني مقابل إجمالي مساهمات اإلستثمارات لحملة 

الوثائق.
يعود سبب إنخفاض صافي الربح قبل الزكاة خالل هذا العام مقارنة بالعام السابق بشكل رئيسي إلى قيام الشركة   
فائض  في  اإلنخفاض  ذلك  إلى  إضافة  قائمة  مقابل مطالبات  إضافي  ريال كمخصص  مليون  مبلغ 14,86  بتسجيل 
عمليات التأمين لهذا العام بنسبة 72% وذلك نتيجة إلرتفاع صافي المطالبات المتحملة بنسبة 216% والذي نجم عن 
تحمل الشركة ألعباء إضافية على أحد منتجاتها وهو منتج التأمين لحماية مديني المجموعات. كما إنخفض إجمالي 
أموال  استثمارات  أرباح  إنخفض صافي  أيضًا  السابق.  بالعام  بنسبة 4% مقارنة  العام  المكتتبة لهذا  التأمين  أقساط 

المساهمين و استثمارات حملة الوثائق لهذا العام بنسبة 35% و 12% على التوالي مقارنة بالعام السابق.
يعود اإلنخفاض في إجمالي حقوق المساهمين لعام 2018م مقارنة بعام 2017م بشكل   
عام إلى إنخفاض أرباح السنة باإلضافة إلى وجود توزيعات أرباح بقيمة 12,5 مليون ريال 

سعودي.
يعود اإلنخفاض في إجمالي الموجودات لعام 2018م مقارنة بعام 2017م بشكل عام إلى   

اإلنخفاض في رصيد اإلستثمارات.
يعود اإلنخفاض في إجمالي المطلوبات لعام 2018م مقارنة بعام 2017م بشكل عام إلى   

اإلنخفاض في رصيد اإلحتياطي الفني لعمليات التأمين.
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11. نتائج األداء حسب القطاعات

11-1 منتجات األفراد - الحماية واإلدخار

حققت االشتراكات المنتظمة من مبيعات منتجات الحماية واإلدخار لالفراد للفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 
العام  مع  بالمقارنة   %14,48 بلغ  إنخفاض  بمعدل  ريال،  مليون   191,92 قدرها  إجمالية  مساهمات  2018م 

2017م والبالغ 224,40 مليون ريال، وذلك بسبب إنخفاض مبيعات منتجات الحماية واإلدخار لألفراد.

11-2  منتجات المجموعات

11-2-1  حماية األهلي لرعاية المجموعات

بلغ إجمالي إشتراكات التأمين المكتتبة 14,72 مليون ريال للعام 2018م مقارنًة بـ 13,33 مليون ريال لعام 
2017م بإرتفاع وقدره 10,43% نظرًا إلرتفاع مبيعات المنتج باإلضافة إلى نمو المحفظة التأمينية لهذا المنتج.
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حماية األهلي لمديني المجموعات  2-2-11

بلغ إجمالي إشتراكات التأمين المكتتبة من منتج حماية األهلي لمديني المجموعات 131,70مليون ريال خالل 
وبإرتفاع قدره%14.14  السابق 2017م  العام  ريال خالل  مليون  بمبلغ 115,38  الحالي 2018م مقارنَة  العام 

والناجم عن نمو المحفظة التأمينية لهذا المنتج. 

12. التحليل الجغرافي لإليرادات الموحدة 

تزاول شركة األهلي للتكافل عملياتها تحديدًا في المملكة العربية السعودية فقط، وليس لديها أي شركات تابعة أو فروع 
داخل المملكة أو خارجها، الرسم أدناه يوضح التحليل الجغرافي لإليرادات )إجمالي إشتراكات التأمين المكتتبة الموحدة للسنة 

المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

13.  معايير المحاسبة المتبعة للقوائم المالية 

تقوم الشركة بإعداد قوائمها المالية طبقًا لمعايير المحاسبة الدولية الخاصة بالتقارير المالية، وتؤكد الشركة عدم وجود 
أيّة فروقات جوهرية أو أثر مالي على القوائم المالية نتيجة إلعدادها وفقًا للمعايير التقارير الدولية مقارنة لتلك الصادرة 
بالشكل  المحاسبية  السجالت  وحفظ  إعداد  تم  أنه  اإلدارة  مجلس  ويقر  القانونيين  للمحاسبين  السعودية  الهيئة  عن 

الصحيح.

14. سياسة توزيع األرباح

إن سياسة الشركة تعتمد على توزيع األرباح على المساهمين )بعد خصم الزكاة و ضريبة الدخل و مصاريف وحقوق   
حاملي وثائق التأمين( وذلك من منطلق  تعزيز العائد االستثماري للشركاء بصورة سنوية بناء على دخل الشركة ووضعها 
استثمارية  فرص  توافر  وجود  منها  أخرى،  عوامل  إلى  باإلضافة  العامة  االقتصادية  واألوضاع  السوق  وأحوال  المالي 
التنظيمية  االعتبارات  من  ذلك  غير  إلى  التجارية،  والتوقعات  والمالية  النقدية  واالحتياجات  االستثمار،  إعادة  ومتطلبات 

األخرى.
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وعلى الرغم من توقع الشركة توزيع أرباح سنوية للمساهمين فإنه ال توجد ضمانات لتوزيع فعلي لألرباح كما ال يوجد   
أي ضمان للمبالغ التي سيتم توزيعها في أي سنة في المستقبل ويخضع توزيع األرباح للشروط الواردة في المادة )45( 

من النظام األساس التي تنص على »توزع أرباح الشركة الصافية« على الوجه التالي:

 1- تجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة.

2- تُجنب )20%( من األرباح الصافية لتكوين احتياطٍي نظامٍي، ويجوز للجمعية العامة  العادية وقف هذا التجنيب متى 
بلغ االحتياطي المذكور إجمالي رأس المال المدفوع .

الصافية       السنوية  األرباح  تُجنب نسبة مئوية معينة من  أن  اإلدارة،  اقتراح مجلس  بناًء على  العادية،  العامة  3-للجمعية 
لتكوين احتياطي إضافي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة تقررها الجمعية العامة.

  4- يُوزع من الباقي بعد ذلك دفعًة أولى للمساهمين ال تقل عن )5%( من رأس المال المدفوع، 

األنظمة  مراعاة  اإلدارة، مع  أعضاء مجلس  لمكافأة  الباقي  )10%( من  على  تزيد  ال  نسبة  تقدم  ما  بعد  تُخصص   -  5  
والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة ومؤسسة النقد العربي السعودي بهذا الشأن.

ويُوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح أو يحول إلى حساب األرباح المبقاة.  -6 

األرباح التي تم توزيعها على المساهمين في عام 2018م عن العام المالي 2017م :

للسنة  للمساهمين  نقدية  توزيعات  االدارة صرف  مجلس  أقترح  2018/04/10م  الموافق  بتاريخ 1439/07/24هـ، 
المنتهية فى 2017/12/31م بمقدار 0,75 ريال سعودي لكل سهم من أسهم المساهمين بإجمالي مبلغ 12,50 
مليون ريال سعودي تم اعتماد مقترح التوزيعات من قبل المساهمين فى اجتماع الجمعية العامة الغير العادية التي 
انعقدت بتاريخ 07 شعبان 1439هـ، الموافق 2018/04/23م وبناء على ذلك تم دفع التوزيعات بتاريخ 21 شعبان 

1439هـ، الموافق 2018/05/07م .

2018مالبيان
12,500,000 ريال سعوديإجمالي المبلغ الموزع
0,75 ريال سعوديحصة السهم الواحد

7,5%نسبة التوزيع من القيمة األسمية للسهم
23 أبريل 2018مأحقية األرباح – تاريخ اإلستحقاق

07 مايو 2018متاريخ التوزيع
تحويل للحساب البنكي الخاص طريقة التوزيع

بالمساهم

بيان بعدد األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة و/أو أقاربهم من الدرجة األولى وتغيرها  .15

بيان بعدد االسهم المملوكة ألعضاء مجلس االدارة خالل دورته الحالية في عام 2018م :

صفة العضويةطبيعة العضويةاالسم 
عدد األسهم

2018/1/1م

عدد األسهم

2018/12/31م
نسبة الفرق 

. %--غير تنفيذيرئيس المجلسالشريف خالد آل غالب
. %*1000*1000مستقلنائب الرئيسم. صالح احمد حفني

. %10001000مستقلعضوًاعمرو محمد خاشقجي
. %*1000*1000غير تنفيذيعضوًاعبداهلل علي الفراج

. %--مستقلعضوًاخالد محمد باشنيني
. %*1000*1000مستقلعضوًاجمال جميل مالئكة

. %**1000**1000غير تنفيذيعضوًاد. مانفريد جوزيف ديرهايمر
. %**1000**1000غير تنفيذيعضوًامحمد أويس محمد أنصاري

)100%(-***1000غير تنفيذيعضوًاولفجانج جيموند
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*   أسهم ضمان عضوية محجوزة لصالح العضو من محفظة البنك األهلي التجاري.

FWU أسهم ضمان عضوية محجوزة لصالح العضو من محفظة شركة  **

.VHV أسهم ضمان عضوية محجوزة لصالح العضو من محفظة شركة*** 

بتاريخ   ) )م/3  رقم  الملكي  والمرسوم  1437/1/28هـ  بتاريخ   30 رقم  )بالقرار  المعدل  الشركات  نظام  بموجب 
1437/1/28ه(، لم يذكر النظام الجديد ضرورة تملك اسهم الضمان الخاصة بعضوية مجلس اإلدارة كما في النظام 

السابق.

وال توجد أي حقوق خيارات في أسهم او أي إستثمارات أو إحتياطيات أخرى لفائدة أعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين أو 
العاملين أو أسرهم. 

أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل استخدامات هذه األسهم

ال توجد خالل عام 2018م أي اسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

16. مجلس اإلدارة

للشركة،  المالية  الشاملة واألهداف  الخطط والسياسات  تنفيذ  اإلدارة في وضع وضمان  لمجلس  الرئيسية  المهمة  تتمثل 
المالية والميزانيات ويعمل من خالل لجانه المختلفة على متابعة سير  ويقوم مجلس اإلدارة بإعتماد كافة المخصصات 
العمل ومدى اإللتزام باألهداف وتحقيقها، إلى جانب ذلك يلتزم المجلس بحماية مصالح المساهمين واألطراف المعنيين 
من خالل ضمان التقيد التام بكافة القواعد واللوائح المطبقة حسب ما هو منصوص عليه في عقد تأسيس الشركة 

والئحة حوكمة الشركات التي تم إعتمادها ولم يرد لمجلس اإلدارة اي مقترحات او ملحوظات حيال الشركة وآدائها.

16-1  تكوين مجلس اإلدارة، عضويته والتمثيل فيه 

يتكون مجلس اإلدارة من تسعة أعضاء، وقد تم إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة  لدورته الجديدة بتاريخ 2016/06/26م 
والتي تنتهي في  2019/06/25م.

انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة كاًل من الشريف خالد آل غالب بتاريخ 3 ذوالحجة 1439هـ الموافق 14 أغسطس 2018م و 
األستاذ. خالد محمد باشنيني بتاريخ 4 ذو القعدة 1439هـ الموافق 17 يوليو 2018م  وذلك خلفًا عن كاًل من األستاذ. 

بليهيد ناصر البليهيد واألستاذ. فيصل عمر السقاف. 

يمثلها وعضوياتهم  التي  والجهة  والتصنيف  المنصب  الحالية من حيث  لدورته  اإلدارة  أدناه تكوين مجلس  الجدول  يبين 
الحالية أو السابقة في مجالس إدارة شركات أخرى:

طبيعة اسم العضو
العضوية

صفة 
العضوية

الجهة التي 
يمثلها في 

الشركة

عضويته الحالية 
في مجالس إدارة 

شركات أخرى 

داخل/ خارج 
الكيان القانوني للشركةالمملكة

عضويته 
السابقة 

في 
مجالس 
إدارة 

شركات 
أخرى 

داخل/ 
خارج 

المملكة

الكيان القانوني 
للشركة

بليهيد ناصر 
البليهيد   

)حتى 
30 مايو 
2018م(

الرئيس

سابقًا
غير تنفيذي

البنك األهلي 
التجاري، مساهم 
رئيسي لشركة 
األهلي للتكافل

شركة باكو دبليو 
---ذات مسؤولية محدودةالبحرينإل إل
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الشريف خالد 
آل غالب 

)ابتداءًا 
من 14 

أغسطس 
2018م(

رئيس

المجلس
غير تنفيذي

البنك األهلي 
التجاري، مساهم 
رئيسي لشركة 
األهلي للتكافل

وقف الملك 
عبدالعزيز العين 
العزيزية )جدة(

شركة رؤى المدينة 
القابضة

المملكة 
العربية 

السعودية

المملكة 
العربية 

السعودية

وقف

شركة تطوير عقاري مملوكة 
لصندوق االستثمارات السعودي

بنك تركيا 
فاينانس

هيئة 
المدن 

الصناعية 
ومناطق 

التقنية

صندوق 
أوريكس 

لحساب 
االستثمار 
المشترك

تركيا

المملكة 
العربية 

السعودية

البحرين

شركة مساهمة

هيئة حكومية

شركة مساهمة 
مغلقة

م. صالح 
احمد علي 

حفني

شركة حلواني -مستقلنائب الرئيس
إخوان

شركة مساهمة مدرجةالسعودية
تهامة 
لإلعالن 

والعالقات 
العامة

مساهمة مدرجةالسعودية

شركة حلواني 
إخوان

مساهمة  مقفلةمصر

شركة الشرق 
األوسط للرعاية 

الصحية

مساهمة مدرجةالسعودية

الشركة السعودية 
للخدمات الصناعية 

)سيسكو(

مساهمة مدرجةالسعودية

ذات مسؤولية محدودةالسعوديةشركة لوجي بوينت

هيئة تنمية 
الصادرات السعودية

هيئة حكوميةالسعودية

شركة كنداسة 
لخدمات المياه

مساهمة مقفلةالسعودية
 

عمرو 
محمد خالد 
خاشقجي

-مستقلعضو

شركة ذات مسئولية محدودةالسعوديةالمتحدة للسكر
الجبس 
األهلية

مساهمة مدرجةالسعودية

شركة عمرو 
خاشقجي التجارية

ذات مسئولية محدودةالسعودية

شركة شبكة 
قادرون ألصحاب 
األعمال واالعاقة 

المحدودة

ذات مسئولية محدودةالسعودية

شركة الجبس 
ذات مسئولية محدودةالسعوديةالعالمية

عبداهلل علي 
غير تنفيذيعضوالفراج

البنك األهلي 
التجاري، مساهم 
رئيسي لشركة 
األهلي للتكافل

شركة 
نجم 

لخدمات 
التأمين

مساهمة مقفلةالسعودية
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فيصل عمر 
السقاف

)حتى 
30 مايو 
2018م(

غير تنفيذيعضو

البنك األهلي 
التجاري، مساهم 
رئيسي لشركة 
األهلي للتكافل

شركة الشرق 
األوسط لصناعة 

وإنتاج الورق )مبكو(

شركة مساهمة مدرجةالسعودية
األهلي 
المالية 

)األهلي 
كابيتال)

مساهمة مقفلةالسعودية

بنك تركيا فاينانس 
كاتيليم بانكسي

إيست مساهمة تركية مقفلةتركيا
غيت 

كابيتال 
جروب

محدودة إماراتيةذات مسئولية اإلمارات

شركة معمار 
للمعدات اإلنشائية 
والتجارة المحدودة

ذات مسئولية محدودةالسعودية

شركة محمد 
أحمد صالح باعشن 

وشركاه

مساهمة مقفلةالسعودية

 شركة سمت العربية
 السعودية للمقاوالت

اإلنشاء العامة

ذات السعودية
مسئولية 
محدودة

جمال جميل 
-مستقلعضومالئكة

شركة جي بي 
---شراكةاإلماراتسي إيه

الشركة الوطنية 
للصناعات 

البتروكيماوية 
NATPET

ذات مسئولية محدودةالسعودية

شراكةالسعوديةبي إم سي

د. مانفريد 
جوزيف 
ديرهايمر

غير تنفيذيعضو

شركة إف دبليو 
يو، مساهم 

رئيسي لشركة 
األهلي للتكافل

شركة إف دبليو 
للتأمين على الحياة 
لوكس إس إيه 

ذات مسئولية محدودةلوكسمبورغ
ميليتا 
نورث 

أميريكا
ذات مسئولية أمريكا 

محدودة

شركة إف دبليو 
للتأمين النمسا 

إيه جي
مساهمة مقفلةالنمسا

ناشيونال 
يونون 
اليف 

انشورنس 
)إيه آي 

جي(

مساهمة مدرجةأمريكا 

شركة إف دبليو 
ذات مسئولية محدودةلوكسمبورغلإلستثمار إس إيه 

شركة إف دبليو 
للتكافل جي إم بي 

إتش 
ذات مسئولية محدودةالمانيا

شركة إف دبليو 
ذات مسئولية محدودةالمانياإيه جي 
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محمد أويس 
غير تنفيذيعضوأنصاري

شركة إف دبليو 
يو، مساهم 

رئيسي لشركة 
األهلي للتكافل

شركة إف دبليو 
للتأمين على الحياة 
لوكس إس إيه 

---ذات مسئولية محدودةلوكسمبورغ

شركة إف دبليو 
ذات مسئولية محدودةلوكسمبورغلإلستثمار إس إيه 

شركة إف دبليو 
للتكافل جي إم بي 

إتش 
ذات مسئولية محدودةالمانيا

شركة إف دبليو 
ذات مسئولية محدودةالمانياإيه جي 

شركة باك قطر 
مساهمة باكستانية غير مدرجةباكستانللتكافل العائلي

ولفجانج 
غير تنفيذيعضوجيموند

شركة في إتش 
في، مساهم 

رئيسي لشركة 
األهلي للتكافل

ناشيونالي مساهمة ألمانية مدرجةألمانياشركة يوروبيين
سويزي

مساهمة سويسرا
سويسرية 

مدرجة

شركة إييموبيليير 
إي جوزيف 2

ناشيونالي مساهمة ألمانية مدرجةألمانيا
سويزي 
إس إيه 
فرانس

مساهمة فرنسية فرنسا
مقفلة

ناشيونالي 
سويزي 
إس إيه 
بيلجيوم

مساهمة بلجيكا
بلجيكية مقفلة

خالد محمد 
باشنيني

)17 يوليو 
2018م(

غير تنفيذيعضو 

البنك األهلي 
التجاري، مساهم 
رئيسي لشركة 
األهلي للتكافل

 16-2  اجتماعات مجلس اإلدارة

عقد مجلس اإلدارة خالل العام 2018م عدد )5( إجتماعات من تاريخ أخر إجتماع للجمعية العامة والذي كان في 31 
ديسمبر 2017م ، ويوضح الجدول أدناه إجتماعات مجلس اإلدارة  خالل عام 2018م وعدد اإلجتماعات التي حضرها 

أعضاء المجلس :

صفة طبيعة العضويةاسم العضو
العضوية

االجتماع

األول
-2-19
2018م

االجتماع

الثاني
-4-23
2018م

االجتماع

الثالث          
-8-6

2018م

االجتماع

الرابع
-10-29
2018م

االجتماع

الخامس
-12-17
2018م

عدد اإلجتماعات 
التي حضرها 

العضو

ꭓ√1---غير تنفيذيرئيس المجلسالشريف خالد آل غالب*
2---√√غير تنفيذيرئيس المجلس سابقًابليهيد ناصر البليهيد***

5√√√√√مستقلنائب رئيس المجلسم. صالح احمد حفني
ꭓ√√√4√مستقلعضوًاعمرو محمد خاشقجي

5√√√√√غير تنفيذيعضوًاعبداهلل علي الفراج

عضوًا سابقًا في فيصل عمر السقاف***
ꭓ---1√غير تنفيذيالمجلس

3√√√--غير تنفيذيعضوًاخالد محمد باشنيني**
5√√√√√مستقلعضوًاجمال جميل مالئكة
ꭓ√√ꭓꭓ2غير تنفيذيعضوًاد. مانفريد ديرهايمر
5√√√√√غير تنفيذيعضوًامحمد أويس أنصاري

٤√√√ꭓ√غير تنفيذيعضوًاولفجانج جيموند
نسبة إجمالي حضور األعضاء 

82,4%89%67%100%67%89%إلجتماعات المجلس
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*   عُين الشريف خالد آل غالب رئيسًا لمجلس إدارة الشركة بتاريخ 5 سبتمبر 2018م.

** انضم األستاذ. خالد محمد باشنيني إلى عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ 17 يوليو 2018م. 

*** استقال كاًل من األستاذ. بليهيد ناصر البليهيد و األستاذ. فيصل عمر السقاف من عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ 30 مايو 2018م.

16-3  مكافآت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة

تدفع الشركة مكافآت سنوية وأتعاب حضور إجتماعات والنفقات األخرى ذات العالقة ألعضاء مجلس إدارتها واللجان 
التابعة لها وفقًا لنصوص نظامها األساس واألنظمة األخرى ذات العالقة  كما تدفع الشركة أيضًا لكبار التنفيذيين 
لديها وفق العقود المبرمة معهم وقد تم صرف المكافآت الخاصة بالمجلس واللجان وكبار التنفيذيين وفقًا لسياسة 

مكافآت المجلس واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين.

أواًل: مكافآت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة

تمت الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة واإلدارة التنفيذية من خالل الجمعية العامة 
والتي عقدت بتاريخ 1439/04/12ه الموافق 2017/12/30م، فيما يلي بيان بشأن المكافآت والتعويضات المدفوعة 

ألعضاء مجلس اإلدارة:

ألف ريال سعودي 

طبيعة اسم العضو
العضوية

المكافآت الثابتة

المكافآت 
المتغيرة

مكافأة نهاية 
الخدمة

المجموع 
الكلي

تعويض عن 
 مصروفات 
سفر وإقامة

مكافأة رئيس 
المجلس أو 

العضو

بدل حضور

جلسات المجلس

ما قبضه العضو 
نظير أعمال 

فنية أو إدارية أو 
استشارات

المجموع

أواًل: أعضاء المجلس المستقلين

م. صالح أحمد 
-175--175-15025نائب الرئيسحفني

عمرو محمد 
-170--170-15020عضوًاخاشقجي

جمال جميل 
-175--175-15025عضوًامالئكة

-520--520-45070المجموع

ثانيًا: أعضاء المجلس غير التنفيذيين

بليهيد ناصر 
البليهيد

رئيس 
المجلس 

102,464,9--102,46-92,4610سابقًا

الشريف خالد 
آل غالب 

رئيس 
-91,3--91,3-86,35المجلس

عبداهلل علي الفراج

عضوًا

15025-175--1756,5

فيصل عمر 
-66,6--66,6-61,65عضوًا سابقًاالسقاف

خالد محمد 
-84--84-6915عضوًاباشنيني

د. مانفريد 
-160--160-15010عضوًاديرهايمر

محمد أويس 
1753,3--175-15025عضوًاأنصاري

ولفجانج 
170147,1--170-15020عضوًاجيموند

-1,024--1,024-909,36115المجموع

ع  لمجمو ا
1,544162--1,544-1,359185الكلي
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لم تدفع الشركة أي مكافآت متغيرة تشمل على نسبة من الربح، مكافأة دورية، خطط الحوافز قصيرة األجل، خطط الحوافز 
طويلة األجل، ألي عضو مستقل أو غير تنفيذي في مجلس اإلدارة.

ثانيًا: مكافآت وبدالت أعضاء اللجان

بيان بشأن المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء اللجان:

ألف ريال سعودي 

طبيعة اسم العضو
صفة العضويةالعضوية

المكافآت الثابتة )عدا 
بدل حضور

الجلسات(

بدل حضور 
جلسات

ما قبضه العضو نظير 
أعمال فنية أو إدارية أو 

استشارات
المجموع

تعويض عن 
 مصروفات 
سفر وإقامة

أواًل: اللجنة التنفيذية

-110-7535مستقلرئيسم. صالح أحمد حفني
-85-5035غير تنفيذيعضوًاعبداهلل علي الفراج

-85-5035غير تنفيذيعضوًامحمد أويس أنصاري
ولفجانج جيموند

)ابتداءًا من 27 مايو 2018م(
4549-3015غير تنفيذيعضوًا

32549-205120المجموع

ثانيًا: لجنة المراجعة

رئيسد. صالح خالد الطالب
 من خارج
12028,2-9030المجلس

عضوًاسعيد أحمد الغامدي
 من خارج
10512,5-7530المجلس

-100-7525مستقلعضوًاجمال جميل مالئكة

32540,7-24085المجموع
ثالثًا: لجنة الترشيحات 

والمكافآت

-551570مستقلرئيسعمرو محمد خاشقجي
-85-7015مستقلعضوًام. صالح احمد حفني
-65-5015غير تنفيذيعضوًامحمد أويس أنصاري

-220-17545المجموع

رابعًا: لجنة اإلستثمار
-95-7520مستقلرئيسعمرو محمد خاشقجي

فيصل عمر السقاف

)استقال في 30 مايو 2018م(
-30,5-20,510غير تنفيذيعضوًا

-65-5015مستقلعضوًاجمال جميل مالئكة
خالد محمد باشنيني

)ابتداءًا من 5 سبتمبر 2018م(
-16,11026,1غير تنفيذيعضوًا

-216,6-161,155المجموع

خامسا: لجنة إدارة المخاطر
فيصل عمر السقاف

)استقال في 30 مايو 2018م(
الرئيس 

-35,8-30,85غير تنفيذيسابقًا
ولفجانج جيموند

)ابتداءًا من 5 سبتمبر 2018م(
7849-5820غير تنفيذيالرئيس

عضوًاحسين فيروز علي
من خارج 
-70-5020المجلس

عبداهلل علي الفراج

)ابتداءًا من 5 سبتمبر 2018م(
-31,1-16,115غير تنفيذيعضوًا

214,949-154,960المجموع

1,301138,7-936365المجموع الكلي
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ثالثًا: مكافآت كبار التنفيذين

حيث سياسة الشركة في مكافأت كبار التنفيذيين تتمثل في األتي:

يحدد مجلس اإلدارة بناًء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات مكافأة كبار التنفيذيين وتشمل ما يلي: 

مبلغ ثابت يدفع بصورة راتب وبدالت، وتشمل البدالت بدل السكن وبدل المواصالت والتذاكر السنوية واي بدالت   -1
أخرى والتي تقترحها لجنة المكافآت والترشيحات ويعتمدها مجلس اإلدارة. 

مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات األداء وفقًا للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.  -2

يتم اعتماد خطط وسياسة وأنواع المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين من قبل مجلس اإلدارة بناًءعلى توصية   -3
لجنة المكافآت والترشيحات. 

يجب على لجنة المكافآت والترشيحات اإلشراف على تنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء   -4
الخطط والبرامج والتوجيهات العامة التي يقرها المجلس. 

فيما يلي بيان بشأن المكافآت والتعويضات التي حصل عليها خمسة من كبار التنفيذيين بالشركة بمن فيهم الرئيس 
التنفيذي والمدير المالي، ضمن السياسات المعتمدة:

ألف ريال سعودي

2018مالبيان
2,176رواتب
942بدالت

544مكافآت دورية
145مكافأة نهاية الخدمة

3,807المجموع

لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتها كما أنها لم تضمن أي قرض يعقده واحد 
منهم مع الغير. 

التنازل عن المصالح من قبل أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين أو المساهمين

أو أحد كبار  اللجان  أو أعضاء  اتفاقيات قام بموجبها أي من أعضاء مجلس اإلدارة  أو  لم يتبين وجود أي معلومات عن ترتيبات 
التنفيذيين للتنازل عن أي مكافآت أو أي مساهمي الشركة بالتنازل عن مصالحه أو حقوقه في الحصول على األرباح. 

16-4 سيرة ذاتية موجزة ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان الذين هم من خارج المجلس وكبار 
التنفيذيين بالشركة: 

أواًل : أعضاء مجلس اإلدارة :

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم

الشريف خالد آل 
غالب 

نائب أول الرئيس 
التنفيذي، رئيس المجموعة 

المصرفية لألفراد - البنك 
األهلي التجاري

التنفيذي،  الرئيس  أول  نائب 
المصرفية  المجموعة  رئيس 
األهلي  البنك   - للشركات 

التجاري

التنفيذي،  الرئيس  أول  نائب 
المصرفية  المجموعة  رئيس 
األهلي  البنك   - لألفراد 

التجاري

درجالبكالوريوس  على  حاصل 
من  األعمال  إدارة  في  والماجستير 
المتحدة  الواليات  نوتردام،  كلية 

األمريكية

المناصب  تقلد العديد من 
القيادية في البنك األهلي 
التجاري، خبرة تمتد ألكثر 
المجال  في  عامًا   30 من 

المالي والمصرفي

م. صالح احمد حفني

والرئيس  المنتدب  العضو 
حلواني  لشركة  التنفيذي 

اخوان

والرئيس  المنتدب  العضو 
التنفيذي للشركة السعودية 
الصناعية    للخدمات 

”سيسكو“ 

في  البكالوريوس  درجة 
الهندسة لمنية، الواليات 

المتحدة األمريكية

في  الماجستير  درجة 
البشرية،  الموارد  فلسفة 

المملكة المتحدة

خبرة تمتد ألكثر من 20 
الخدمات  مجال  في  سنة 
وصناعة المنتجات الغذائية

التجاري
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عمرو محمد خاشقجي

لشركة  التنفيذي  الرئيس 
العيسائي  قاسم  عمر 
المحدودة  شركاه  و 

”أوماكو“

المديرين  مجلس  رئيس 
العالمية  الجبس  لشركة 

المحدودة

لشئون  الرئيس  نائب 
المجموعة - شركة الزاهد

البكالوريوس  درجتي  على  حاصل 
األعمال،  إدارة  في  والماجستير 

الواليات المتحدة األمريكية

خبرة تمتد ألكثر من 40 
سنة في المجال الصناعي 

والتجارة

عبداهلل علي الفراج

التنفيذي  الرئيس  نائب 
للمالية  الشركة السعودية 

للنقل الجماعي ”سابتكو“

للمالية في  التنفيذي  الرئيس 
الشركة السعودية للخدمات 

األرضية

من  المحاسبة  في  الماجستير  درجة 
الجامعة األمريكية بواشنطن

المحاسبة  في  البكالوريوس  درجة 
سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة  من 

اإلسالمية بالقصيم

خبرة تمتد ألكثر من 25 
البنكي  المجال  في  سنة 
التأمين  مجال  الى  إضافًة 
الخدمات  في  وكذلك 

العامة

جمال جميل مالئكة

ورئيس  التنفيذي  الرئيس 
الشركة   - العمليات 
للصناعات  الوطنية 

البتروكيماوية

إدارة شركة  عضو مجلس 
للبتروكيماويات  الخليج 

والكيماويات.

عضو مجلس إدارة ناتبت.

عضو مجلس إدارة الشركة 
البتروكيميائية.

)التسويق  الرئيس  نائب 
والمبيعات(

المدير  العام،  المدير  نائب 
 - أول  عام  مدير  العام،     
للصناعات  الوطنية  الشركة 

البتروكيماوية

اإلدارة  في  البكالوريوس  درجة 
الصناعية

خبرة تمتد ألكثر من 25 
اإلداري  العمل  في  سنة 

والشركات النفطية

د. مانفريد جوزيف 
ديرهايمر

رئيس مجلس إدارة شركة 
إف دبليو يو.

رئيس مجلس إدارة شركة 
على  للتأمين  يو  دبليو  إف 

الحياة لوكس إس إيه.

لشركة  التنفيذي  الرئيس 
إف دبليو يو.

العضو المنتدب لشركة إف 
دبليو يو للتكافل.

في  أول   أبحاث  مسؤول 
معهد اإلدارة )IIM( برلين 

داالس،  جامعة  في  أستاذ 
الواليات المتحدة األمريكية

درجة الدكتوراه في االقتصاد من 
جامعة كونستانز، ألمانيا

درجة الماجستير في االقتصاد من 
جامعة كونستانز، ألمانيا

درجة البكالوريوس في االقتصاد من 
جامعة كونستانز، ألمانيا

من  ألكثر  تمتد  خبرة 
من  العديد  في  سنة   35
كاالقتصاد  القطاعات  
و  التأمين  و  االستثمار  و 
العديد  وتقلد  التكافل 
هذه  في  المناصب  من 

القطاعات.

محمد أويس أنصاري

نائب رئيس مجلس إدارة 
شركة إف دبليو يو

عضو مجلس إدارة ومدير 
شركة إف دبليو يو. 

للتكافل 

مدير الخدمات االكتوارية – 
باكستان

المدير اإلكتواري - شركة 
ساب للتكافل السعودية

مستشار التأمين - مؤسسة 
النقد العربي السعودي

مستشار أول - شركة 
برايس ووترهاوس كوبرز 

البريطانية

من  العلوم  في  البكالوريوس  درجة 
جامعة كراتشي

 15 من  ألكثر  تمتد  خبرة 
سنة في مجاالت متعدده 
والتكافل  كالتأمين 

وكذلك خبير إكتواري

لشركات محاميولفجانج جيموند تنفيذي  رئيس 
تأمين مختلفة

خبرة تمتد ألكثر من 40 درجة البكالوريوس في القانون
سنة في قطاع التأمين

خالد محمد باشنيني

النقد رئيس المصرفية التجارية مصرفية  رئيس 
األهلي  البنك   – والتجارة 

التجاري

بالمنطقة  إقليمي  مدير 
تمويل  مجموعة  الغربية  
األهلي  البنك   - الشركات 

التجاري

المالية  العلوم  في  الماجستير  درجة 
العربية  االكاديمية  من  والمصرفية 

للعلوم المالية والمصرفية، األردن

المحاسبة من  البكالوريوس في  درجة 
جامعة الملك عبد العزيز

من  أكثر  إلى  تمتد  خبرة 
في  عامًا  عشر  خمسة 

المجال المالي والمصرفي
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ثانيًا : أعضاء اللجان الذين هم من خارج المجلس:

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاسم العضو

د. صالح خالد البخيت 
الطالب

رئيس  مستشار 
العامة  الهيئة 
والتراث  للسياحة 

الوطني

مجلس  رئيس 
الشركة  إدارة 
السعودية للضيافة 

التراثية

نائب الرئيس المشرف 
برنامج  على  العام 

التطوير الشامل

لقطاع  الرئيس  نائب 
والتطوير  االستثمار 

السياحي

في  الدكتوراه  درجة 
جامعة   – والمالية  المحاسبة 
الواليات   – واشنطن،  جورج 

المتحدة األمريكية

في  الماجستير  درجة 
 ، ميامي  جامعة   – المحاسبة 
المتحدة  الواليات   – فلوريدا 

األمريكية

سنة   25 من  ألكثر  تمتد  خبرة 
و  التدقيق  و  المحاسبة  في 

االدارة

سعيد أحمد سعيد 
الغامدي

في  مستشار 
شركة بي إي سي

في  مستشار مالي الماجستير  درجة 
المحاسبة

في  البكالوريوس  درجة 
المحاسبة

سنة   25 من  ألكثر  تمتد  خبرة 
و  التدقيق  و  المحاسبة  في 

االستشارات المالية

حسين فيروز علي

قسم   رئيس 
ت  ما لخد ا
في  االكتوارية  
دبليو  إف  شركة 
يو. لحلول التكافل 

العالمية

مدير أول  في شركة 
مرشد  حيدر  سيدات 
المحدودة - باكستان 

خبرة تمتد ألكثر من 15 سنة في  زمالة جمعية اإلكتواريين
التأمين و الخدمات اإلكتوارية

                       ثالثًا : كبار التنفيذيين بالشركة:

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاسم العضو

عبدالرحمن 
صالح العبره

الرئيس 
التنفيذي

رئيس لجنة 
الحماية واإلدخار  
لشركات التأمين

عضو اللجنة 
التنفيذية 

لشركات التأمين

نائب الرئيس التنفيذي 
للمبيعات وقنوات التوزيع  

في شركة الجزيرة 
تكافل تعاوني

درجة البكالوريوس في االقتصاد من 
جامعة الملك سعود بالرياض

خبرته تمتد ألكثر من 15 
سنوات في مجال التأمين

هــانــي فريد 
ضمره

المسئول المالي 
األول

مدير مالي في شركة 
المحمل التجاري

درجة الماجستير  في العلوم المالية 
والمصرفية من المعهد العربي 

للدراسات المالية والمصرفية بعمان 
األردن و درجة البكالوريوس في إدارة 

األعمال من جامعة الملك عبدالعزيز 
بجدة ،وهو محاسب عربي قانوني 
معتمد من المجمع الدولي العربي 

للمحاسبيين القانونيين باألردن

خبرته تمتد ألكثر من 26 
عامًا في مجال اإلدارة المالية 

والمحاسبية

محمد حسان 
عقيل 

مسؤول إدارة 
العمليات األول

مسؤول قسم التراخيص 
)بالتكليف( في السوق 

المالية السعودية 
)تداول(

درجة الماجستير في ادارة المخاطر 
المالية من جامعة سيمون فريزر في 

كندا ودرجة البكالوريوس في العلوم، 
قسم  المحاسبة من جامعة الملك 

سعود بالرياض

خبرته تمتد ألكثر من 10 
سنوات في مجال المحاسبة 
والمالية وأسواق المال و 

أنظمة مؤسسة النقد العربي 
السعودي

محمد ثاقب 
ألطاف

مدير اإلدارة 
الفنية

رئيس عمليات التأمين 
المصرفي  في شركة إي 
إف يو للتأمين على الحياة 

بباكستان

درجة الماجستير  في إدارة األعمال من 
جامعة فيرتشوال، باكستان

خبرته تمتد ألكثر من 16 
عامًا في مجال التأمين على 

الحياة والتأمين الصحي 
لألفراد والمجموعات، 

والتأمين التكافلي، وإعادة 
التأمين، وإكتتابات التأمين، 
وخدمات العمالء ومراكز 
اإلتصال ونظم تشغيل 

عمليات
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لينا جالل 
القيسي 

مدير إدارة 
الحوكمة وأمين 

سر مجلس 
اإلدارة

مدير قسم عالقات 
الحوكمة في شركة بوبا 

العربية للتأمين

حاصلة على درجتي الماجستير و 
البكالوريوس في اإلدارة المالية من 

جامعة األعمال والتكنولوجيا، المملكة 
العربية السعودية، تحمل شهادات 

مهنية متخصصة بسوق األوراق المالية 
CME 1 - 2 تحمل عدة شهادات 
مهنية في الحوكمة حاصلة على 
شهادة مسؤول التزام معتمد 

خبرة تمتد ألكثر من 6 
سنوات في مجال الحوكمة 

وعالقة المساهمين

محمود موحد 
الصواف 

مدير إدارة 
الموارد البشرية 

والشئون 
اإلدارية 

مدير عام شركة دامكو 
العربية السعودية

بكالوريوس دراسات إسالمية من 
جامعة الملك عبد العزيز

دبلوم عالي في إدارة الموارد البشرية 
من جامعة الملك عبد العزيز يحمل عدة 
شهادات مهنية تختص بإدارة الموارد 

البشرية

خبرة تمتد ألكثر من 13 سنة 
في إدارة الموارد البشرية 

والشؤون اإلدارية.

عصام أحمد 
محمد

مدير مبيعات 
الشركات

مدير وحدة المبيعات في 
درجة البكالوريوس في المحاسبةشركة دراية للتأمين

خبرته تمتد ألكثر من 
18 سنة في المبيعات و 
الوساطة و التأمين  على 

الحياة 

مدير ادارة محمد عثمان 
تقنية المعلومات

مدير تكنولوجيا 
المعلومات

في شركة وقاية للتأمين

درجة البكالوريوس في التجارة وعلوم 
الحاسب اآللي من الجامعة العثمانية في 

حيدر أباد، الهند

خبرته تمتد ألكثر من 
33 عامًا في مجال تقنية 
المعلومات للعديد من 
القطاعات مثل الرعاية 

الصحية والتوزيع، 
والمؤسسات المالية والبنوك 
وشركات التأمين )الحياة / 

العام(

عبير محمد 
بافيل 

مدير ادارة 
اإللتزام 

ومكافحة غسل 
األموال

مسؤولة إدارة االلتزام 
والحوكمة في شركة 

عناية للتأمين

درجة البكالوريوس في األدب 
الفرنسي، حاصلة على شهادة مسؤول 

التزام معتمد

خبرتها تمتد ألكثر من 10 
سنوات في شركات تأمين 

سابقة

دارين خلف 
المطيري

مديرة إدارة 
العناية بالعمالء

مسؤولة إدارة وحدة 
الوكالء في شركة 

التعاونية للتأمين
درجة البكالوريوس في علم اإلجتماع

خبرتها تمتد ألكثر من 10 
سنوات في مجال خدمة 
العمالء و الوساطة في 

شركات تأمين سابقة

 16-5  لجان مجلس اإلدارة

  أعتمد مجلس إدارة الشركة عدة لجان لمساعدته على أداء مهامه ومسئولياته ورفع مستوى اإلشراف والرقابة وضوابط 
اتخاذ القرارت ضمن إطار حوكمة الشركات  حيث يضم أعضاء من المجلس وأعضاء مستقلين من خارج مجلس 

اإلدارة وكانت على النحو التالي:

   16-5-1  اللجنة التنفيذية

تعمل اللجنة التنفيذية على تسهيل األعمال أثناء الفترات ما بين إجتماعات مجلس اإلدارة ووضع التوجهات اإلستراتيجية 
للشركة بعد الموافقة عليها من المجلس، ووضع الخطط المالية والتجارية بناًء على التوجه اإلستراتيجي للشركة. 

وعقدت اللجنة التنفيذية عدد )7( إجتماعات خالل عام 2018م وتتكون اللجنة من أعضاء من داخل مجلس اإلدارة برئاسة 
المهندس / صالح أحمد حفني و بعضوية كاًل من األستاذ / عبداهلل علي الفراج واألستاذ/ محمد أويس أنصاري واألستاذ 
/ ولفجانج جيموند والذي انضم إلى اللجنة في تاريخ 27 مايو 2018م، ويوضح الجدول أدناه عدد األعضاء وحضورهم 

إلجتماعات اللجنة خالل عام 2018م حيث بلغت نسبة الحضور %96,4.
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طبيعة اسم العضو
صفة العضويةالعضوية

االجتماع

 األول
 /1/ 15
2018م

االجتماع

 الثاني
 /3/ 5
2018م

االجتماع

 الثالث
 /5/ 7
2018م

االجتماع

 الرابع
 /8/ 6

2018م 

االجتماع

 الخامس
 /9/ 17
2018م

االجتماع

السادس

 /10/ 29
2018م

االجتماع

 السابع
 /12/ 4
2018م

عدد 
اإلجتماعات 

التي حضرها 
العضو

م. صالح احمد 
7√√√√√√√مستقلرئيسًاحفني

عبداهلل علي 
7√√√√√√√غير تنفيذيعضوًاالفراج

محمد أويس 
7√√√√√√√غير تنفيذيعضوًاأنصاري

ꭓ3√√√---غير تنفيذيعضوًاولفجانج جيموند
تتولى األستاذة لينا جالل القيسي )أمين سر المجلس ومدير إدارة الحوكمة( مهام أمين السر اللجنة.

16-5-2 لجنة المراجعة

إعداد  وعملية  الداخلية  والضوابط  والمراقبة  بالتقييم  يتعلق  فيما  واجباتها  أداء  على  اإلدارة  مجلس  بمساندة  المراجعة  لجنة  تقوم 
التقارير المالية واإلفصاح وصحة البيانات المالية ومدى كفاية أعمال المراجعة الداخلية والخارجية ومؤهالت المراجعين الخارجيين ومدى 
إستقالليتهم والتوصيات الصادرة عنهم وإدارة المخاطر المتعلقة بالعمل والمخاطر التشغيلية، باإلضافة إلى ذلك تراجع لجنة المراجعة 

السياسات المحاسبية المطبقة وتقدم التوصيات لمجلس اإلدارة في هذا الشأن.

للتكافل في  األهلي  اإلدارة وشركة  بدعم مجلس  بإلتزامها  للوفاء  العام  اإلجتماعات خالل  المراجعة سلسلة من  لجنة  حيث عقدت 
تطوير وهيكلة الشركة، حيث إجتمعت اللجنة مع المراجعين الداخليين والخارجيين وقامت بمراجعة كافة األمور المالية على مدار 
العام للتأكد من أنها تفي بالمتطلبات من حيث اإلفصاح قبل تقديمها للجهات المختصة وقبل نشر النتائج وقد تم تزويد المجلس وإدارة 

الشركة بتقارير كاملة طوال العام. 

كما تقوم لجنة المراجعة بالتوصية إلى مجلس اإلدارة في إختيار المراجعين الخارجيين، وتقوم بدعم وتطوير خطة تطوير المراجعة 
الداخلية وتنفيذها وتأكدت من تطبيق اإلجراءات التصحيحية الواردة في تقرير المراجعة. 

تتكون لجنة المراجعة من )3( أعضاء برئاسة الدكتور / صالح خالد البخيت الطالب وعضوية كاًل من األستاذ / سعيد أحمد سعيد الغامدي 
بتاريخ 1437/10/07ه  و األستاذ/ جمال جميل صالح مالئكة، حيث تم التصويت في إجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت 

الموافق 2016/07/12م على تشكيل لجنة المراجعة لدورته الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2016/06/26م ولمدة ثالث سنوات.

بمثابة قيمة مضافة لشركة  المالية والمحاسبية والتدقيق مما يعد  بالشئون  المراجعة بخبرات عالية تختص  يتمتع جميع أعضاء لجنة 
األهلي للتكافل، وتؤكد لجنة المراجعة بأنه اليوجد تعارض بين قرارتها وقرارت مجلس اإلدارة. 

وقد عقدت اللجنة عدد )6( اجتماعات تشمل أيضًا حضور اإلجتماع السنوي لمجلس اإلدارة والذي عقد في تاريخ 17 ديسمبر 2018م 
لعرض خطة عمل المراجعة الداخلية وعرض مالحظات اللجنة، ويوضح الجدول أدناه عدد األعضاء وحضورهم إلجتماعات اللجنة حيث 

بلغت نسبة الحضور %100.

طبيعة اسم العضو
صفة العضويةالعضوية

االجتماع

 األول
24 يناير

2018م

االجتماع

 الثاني
20 فبراير

2018م

االجتماع

 الثالث
30 أبريل

2018م

االجتماع

 الرابع
25 يوليو

2018م

االجتماع

 الخامس
24 أكتوبر

2018م

االجتماع

 السادس
17 ديسمبر

2018م

عدد اإلجتماعات 
التي حضرها 

العضو

من خارج رئيسًاد. صالح خالد البخيت الطالب
6√√√√√√المجلس

من خارج عضوًاسعيد أحمد سعيد الغامدي
6√√√√√√المجلس

6√√√√√√مستقلعضوًاجمال جميل صالح مالئكة
يتولى األستاذ وليد بامعروف ) مدير إدارة التدقيق الداخلي( مهام أمين السر اللجنة.
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16-5-3 لجنة الترشيحات والمكافآت

اللجنة مجلس اإلدارة والشركة في ضمان أن يكون المجلس مكونًا من أفراد يمتلكون أفضل القدرات  تساعد هذه 
في أداء مسئوليات أعضاء مجلس اإلدارة وفي تعيين كبار التنفيذيين المؤهلين وضمان توفر اإلجراءات الالزمة لتقييم 

المكافآت التي تدفع للمديرين وأعضاء اللجان وموظفي الشركة. 

وذلك باإلضافة إلى المهام والمسؤوليات الواردة في الئحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية والئحة عمل اللجنة.

والمكافآت  الترشيحات  لجنة  تشكيل  على  2016/06/26م  بتاريخ  المنعقد  االدارة  مجلس  إجتماع  في  التصويت  تم 
لدورته الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2016/06/26م ولمدة ثالث سنوات، وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من )3( 
أعضاء من داخل المجلس برئاسة األستاذ عمرو محمد خاشقجي وعضوية كاًل من المهندس/ صالح أحمد حفني واألستاذ/ 
محمد أويس أنصاري، حيث تم إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت خالل عام 2018م وعين األستاذ عمرو محمد 
خاشقجي رئيسًا للجنة المكافآت والترشيحات إعتبارًا من 18 أكتوبر 2018م وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس اإلدارة 
والتي ستنتهي في 25 يونيو 2019م هذا وعقدت اللجنة عدد )3( اجتماعات خالل عام 2018م، ويوضح الجدول أدناه 

عدد األعضاء وحضورهم إلجتماعات اللجنة حيث بلغت نسبة الحضور %100.

صفة العضويةطبيعة العضويةاسم العضو

االجتماع

 األول
12 فبراير

2018م

االجتماع

 الثاني
6 يونيو

2018م

االجتماع

 الثالث
12 ديسمبر

2018م

عدد اإلجتماعات 
التي حضرها 

العضو

3√√√مستقلرئيسًاعمرو محمد خاشقجي
3√√√مستقلعضوًام. صالح احمد حفني
3√√√غير تنفيذيعضوًامحمد أويس أنصاري

  تتولى األستاذة لينا جالل القيسي )أمين سر المجلس ومدير إدارة الحوكمة( مهام أمين السر اللجنة.

16-5-4  لجنة اإلستثمار

تتولى لجنة االستثمار مسئولية مساعدة مجلس اإلدارة في تطوير سياسات وإستراتيجيات اإلستثمار لموجودات الشركة 
وحملة الوثائق ومراقبة أداء اإلستثمار وضمان أن تلك اإلستثمارات مطابقة لقواعد الشريعة اإلسالمية ولألنظمة واللوائح 
المطبقة في المملكة العربية السعودية، ولقد انضم األستاذ/ خالد محمد باشنيني بدياًل عن األستاذ/ فيصل عمر السقاف 

ابتداءًا من تاريخ 5 /2018/9م.

وتتكون لجنة اإلستثمار من األستاذ/ عمرو محمد خالد خاشقجي رئيسًا وعضوية كال من األستاذ/ خالد محمد باشنيني و األستاذ/ جمال جميل 
صالح مالئكة وهم  من  أصحاب الخبرات المميزة في مجال اإلستثمار والشئون المالية. باإلضافة إلى ذلك، فإن أعضاء لجنة االستثمار على دراية 
تامة للضوابط الشرعية المتعلقة باإلستثمار. حيث قامت بمراجعة اإلرشادات واإلستراتيجيات الحالية المتعلقة باإلستثمار ، حيث تم 
التصويت في  إجتماع مجلس االدارة المنعقد بتاريخ 2016/06/26م على تجديد عضوية اللجنة لدورته الجديدة والتي 
اجتماعات خالل عام 2018م، ويوضح  اللجنة عدد )4(  تاريخ 2016/06/26م ولمدة ثالث سنوات. وعقدت  تبدأ من 

الجدول أدناه عدد األعضاء وحضورهم إلجتماعات اللجنة حيث بلغت نسبة الحضور %92.

طبيعة اسم العضو 
العضوية

صفة 
العضوية

االجتماع

 األول
11مارس

2018م

االجتماع

الثاني

13مايو

2018م

االجتماع

 الثالث
13 سبتمبر

2018م

االجتماع

 الرابع
10 ديسمبر

2018م

عدد 
اإلجتماعات 

التي حضرها 
العضو

4√√√√مستقلرئيسًاعمرو محمد خاشقجي
2--√√غير تنفيذيعضوًافيصل عمر السقاف

ꭓ√3√√مستقلعضوًاجمال جميل مالئكة
2√√--غير تنفيذيعضوًاخالد محمد باشنيني

تتولى األستاذة لينا جالل القيسي )أمين سر المجلس ومدير إدارة الحوكمة( مهام أمين السر اللجنة.



35 مالتقرير السنوي لعام 2018

16-5-5  لجنة إدارة المخـاطـــر

التأمين.  الواردة في الئحة حوكمة شركات  للمادة رقم )107(  اللجنة خالل عام 2016م وفقًا  إنشاء هذه  تم 
بتاريخ 2016/06/26م على تكوين وتشكيل عضوية  المنعقد  التصويت في إجتماع مجلس االدارة  وقد تم 
اللجنة لدورته التي تبدأ من تاريخ 2016/06/26م ولمدة ثالث سنوات، حيث تتولى لجنة إدارة المخاطر مسئولية 
تحديد المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والمحافظة على مستوى مقبول من المخاطر الخاصة بالشركة كما 
تقوم باإلشراف على أنظمة إدارة المخاطر وتقييم فاعليتها باإلضافة إلى وضع إستراتيجيات شاملة إلدارة المخاطر 
واإلشراف على تطبيقها ومراجعتها وتحديثها بشكل دوري ورفع تقارير مفصلة إلى مجلس اإلدارة حول المخاطر 
المحتملة مع تزويدها بالتوصيات الالزمة للحد منها أو سبل إدارتها، ولقد انضم األستاذ عبداهلل علي الفراج إلى لجنة 

المخاطر ابتداءًا من تاريخ 5 /2018/9م.
 وتتكون لجنة المخاطر من األستاذ/ ولفجانج جيموند رئيسًا وعضوية كال من األستاذ/ عبداهلل علي الفراج واألستاذ/ 

حسين فيروز علي.

عقدت اللجنة عدد )4( اجتماعات خالل عام 2018م، ويوضح الجدول أدناه عدد األعضاء وحضورهم إلجتماعات 
اللجنة حيث بلغت نسبة الحضور %92.

طبيعة اسم العضو
صفة العضويةالعضوية

االجتماع

 األول
19 فبراير

2018م

االجتماع

الثاني

17 سبتمبر

2018م

االجتماع

 الثالث
28 أكتوبر

2018م

االجتماع

 الرابع
17 ديسمبر

2018م

عدد اإلجتماعات 
التي حضرها 

العضو

فيصل عمر عباس 
1---√غير تنفيذيرئيسًا سابقًاالسقاف

4√√√√غير تنفيذيالرئيس الحاليولفجانج جيموند

من خارج عضوحسين فيروز علي
ꭓ√√3√المجلس

3√√√-غير تنفيذيعضوعبداهلل علي الفراج
    يتولى األستاذ أنس علي باسودان )مشرف قسم المخاطر( مهام أمين السر اللجنة.

16-5-6  اللجنة الشرعية

تقوم اللجنة الشرعية بدور مهم في تقديم المشورة الشرعية الالزمة للشركة، حيث أشرفت على تنفيذ إجراءات المراجعة الشرعية السنوية 
على المنتجات المجازة من اللجنة الشرعية والتي أظهرت أن أعمال الشركة المتعلقة بهذه المنتجات متوافقة مع قرارات اللجنة الشرعية، وعدم 
ظهور مخالفات شرعية مؤثرة، وتضم اللجنة أربعة من أصحاب الفضيلة الفقهاء بالمملكة العربية السعودية برئاسة فضيلة الشيخ/ عبد اهلل بن 
سليمان المنيع وعضوية كاًل من فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد اهلل بن عبد العزيز المصلح وفضيلة الشيخ الدكتور / عبداهلل بن محمد المطلق 

وفضيلة الشيخ الدكتور/ محمد بن علي القري.

معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة  .17

تتمثل الجهات ذات العالقة في المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للشركة والمنشآت التي تسيطر عليها 
الشركة أو التي تسيطر عليها الشركة سيطرة مشتركة أو لها تأثير جوهري على تلك الجهات. تتم جميع المعامالت مع تلك الجهات ذات 

العالقة وفقًا للضوابط والشروط اإلعتيادية وتتم الموافقة عليها من إدارة الشركة.

فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع الجهات ذات العالقة خالل السنة المنتهية في 31   1-17
ديسمبر 2018م:

الف ريال 
سعودي

طبيعة عضو مجلس اإلدارة الممثل عن الجهةالجهة ذات العالقة
مدة العقدقيمة المعاملةطبيعة الحسابطبيعة المعاملةالعالقة
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البنك األهلي التجاري

بليهيد ناصر البليهيد - )حتى 30 مايو 2018م(

فيصل عمر السقاف - )حتى 30 مايو 2018م(

الشريف خالد آل غالب -)ابتداءًا من 14 أغسطس 
2018م(

خالد محمد باشنيني – ا)بتداءًا 17 يوليو 2018م(

عبداهلل علي الفراج 

مساهم

إجمالي إشتراكات 
سنة واحدة137,150عمليات التأمينتأمين للمجموعة

إجمالي المطالبات 
المدفوعة

سنة واحدة106,137عمليات التأمين

شركة األهلي 
لتسويق خدمات 
التأمين المحدودة

بليهيد ناصر البليهيد - )حتى 30 مايو 2018م(

فيصل عمر السقاف - )حتى 30 مايو 2018م(

الشريف خالد آل غالب -)ابتداءًا من 14 أغسطس 
2018م(

خالد محمد باشنيني – ا)بتداءًا 17 يوليو 2018م(

عبداهلل علي الفراج 

شركة تابعة 
لمساهم

عمولة وكالة توزيع 
منتجات وتكاليف 
حمالت التسويق

عشر  سنوات432عمليات التأمين

إف دبليو يو
د. مانفريد جوزيف ديرهايمر

محمد أويس محمد أنصاري
غير محددة 1,888عمليات التأمينأتعاب إدارةمساهم

المدة

شركة األهلي المالية 
)األهلي كابيتال(

بليهيد ناصر البليهيد - )حتى 30 مايو 2018م(

فيصل عمر السقاف - )حتى 30 مايو 2018م(

الشريف خالد آل غالب -)ابتداءًا من 14 أغسطس 
2018م(

خالد محمد باشنيني – ا)بتداءًا 17 يوليو 2018م(

عبداهلل علي الفراج 

شركة تابعة 
لمساهم

الجزء المسترد من 
رسوم إدارة صندوق 

اإلستثمار
غير محددة 5,096عمليات التأمين

المدة

موظفي اإلدارة العليا 
موظفي -بالشركة

الشركة

سنة واحدة3,662عمليات التأمينمزايا قصيرة االجل

غير محددة 145عمليات التأمينمكافآت نهاية الخدمة
المدة

/ )إلى( جهات ذات عالقة كما في 31 ديسمبر 2018م لم يتم اإلفصاح  الرصيد المستحق من   2-17
عنها بالتفصيل في القوائم المالية وهي كما يلي:

الف ريال سعودي

عضو مجلس اإلدارة الممثل الجهة ذات العالقة
عن الجهة

طبيعة 
طبيعة الحسابطبيعة الرصيدالعالقة

قيمة الرصيد مستحق 
القبض / )مستحق 

الدفع(
مدة العقد

البنك األهلي التجاري

بليهيد ناصر البليهيد - )حتى 
30 مايو 2018م(

فيصل عمر السقاف - )حتى 
30 مايو 2018م(

الشريف خالد آل غالب 
-)ابتداءًا من 14 أغسطس 

2018م(

خالد محمد باشنيني – ا)بتداءًا 
17 يوليو 2018م(

عبداهلل علي الفراج 

مساهم

صافي إشتراكات تأمين  
سنة واحدة66,932عمليات التأمينالمستحقة

إجمالي المطالبات 
سنة واحدة)60,891(عمليات التأمينالقائمة المستحقة

عبداهلل علي الفراج 

عبداهلل علي الفراج 
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شركة األهلي 
لتسويق خدمات 
التأمين المحدودة

بليهيد ناصر البليهيد - )حتى 
30 مايو 2018م(

فيصل عمر السقاف - )حتى 
30 مايو 2018م(

الشريف خالد آل غالب 
-)ابتداءًا من 14 أغسطس 

2018م(

خالد محمد باشنيني – ا)بتداءًا 
17 يوليو 2018م(

عبداهلل علي الفراج 

شركة تابعة 
لمساهم

عموالت وكالة توزيع 
المنتجات وحمالت 
التسويق المستحقة

عشر سنوات)2,206(عمليات التأمين

إف دبليو يو
د. مانفريد جوزيف 

ديرهايمر

محمد أويس محمد أنصاري
غير محددة )143(عمليات التأمينأتعاب إدارة مستحقةمساهم

المدة

شركة األهلي المالية 
)األهلي كابيتال(

بليهيد ناصر البليهيد - )حتى 
30 مايو 2018م(

فيصل عمر السقاف - )حتى 
30 مايو 2018م(

الشريف خالد آل غالب 
-)ابتداءًا من 14 أغسطس 

2018م(

خالد محمد باشنيني – ا)بتداءًا 
17 يوليو 2018م(

عبداهلل علي الفراج 

شركة تابعة 
لمساهم

جزء من رسوم إدارة 
صندوق اإلستثمار 

غير محدد المدة429عمليات التأمينمستحقة 

قدمت شركة األهلي للتكافل تقرير عن صفقات األطراف ذوي العالقة مع تقرير خاص من المحاسب القانوني للجمعية العمومية، حيث تم 
الموافقة في إجتماع الجمعية العامة الغير عادية والمنعقدة بتاريخ 24 إبريل  2018م على صفقات األطراف ذوي العالقة التي تمت بين شركة 
األهلي للتكافل والبنك األهلي التجاري وشركة األهلي لتسويق خدمات التأمين المحدودة و شركة إف. دبليو. يو و األهلي كابيتال وكافة 

األطراف ذات العالقة األخرى.

18.  بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة السداد لعام 2018م مع وصف موجز 
لها وبيان أسبابها

ألف ريال سعودي

2018م

األسباب وصف موجز المستحق حتى نهاية السنة 
ولم يسدد المبلغ المسدد البيان

يتضمن زكاة مستحقة السداد عن أعوام سابقة  
1,04 مليون ريال وفقًا  للربوطات الزكوية 

طبقًا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل كما 
يتضمن مبلغ 5,6 مليون ريال زكاة مستحقة 
عن عام 2018م، علمًا بأن الشركة قد قامت 
بتكوين مخصص للزكاة يبلغ 23,55 مليون 
ريال وهي كافية لتغطية المستحقات الزكوية

الزكاة السنوية طبقا ألنظمة الهيئة العامة 
للزكاة والدخل 6,644 3,778 الزكاة

ضريبة مستحقة عن عام 2018م والتي سيتم 
سدادها خالل 2019م

الضربية السنوية طبقا ألنظمة الهيئة العامة 
للزكاة والدخل 634 1,116 الضربية

مستحق عن شهر ديسمبر 2018م وقد تم 
سدادها في يناير 2019م تدفع لمؤسسة النقد العربي السعودي 259 719,1

مؤسسة النقد العربي 
السعودي - رسوم اإلشراف 

والتفتيش
مستحق عن شهر ديسمبر 2018م وقد تم 

سدادها في يناير 2019م
إشتراكات التأمينات اإلجتماعية لموظفي 

الشركة 87 1,144 المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية

يتم سدادها أول بأول رسوم إصدار تأشيرات وجوازات ورسوم 
حكومية للشركة وموظفيها والعاملين بها - 149 تأشيرات وجوازات ورسوم 

حكومية

يتم سدادها أول بأول رسوم اإلدراج في السوق المالية السعودية 
تدفع لهيئة السوق المالية - 267 هيئة السوق المالية

7,624 8,173 اإلجمالي
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        19.الموارد البشرية 

بلغت نسبة التوطين 75% وتصنف شركة األهلي للتكافل ضمن النطاق البالتيني في برنامج نطاقات التابع لوزارة العمل ، كما بلغت 
نسبة الوظائف التي تشغلها الموظفات السعوديات 40% من إجمالي عدد الموظفين في الشركة.

 تعمل الشركة على استقطاب و توظيف الكوادر السعودية المتمكنة في مختلف االدارات، ومن ثم العمل على تطوير مهاراتهم 
لتتماشى مع آلية التعيين للمناصب القيادية من داخل الشركة.

التدريبية الالزمة آلداء اعمالهم على أكمل وجه،  بالدورات  الحاقهم  وتركز الشركة على تطوير مهارات منسوبيها من خالل 
حيث تمنح الشركة موظفيها على وجه مستمر دورات متخصصة في مجال التأمين كدورة أساسيات مهنة التأمين المقدمة من 
المعهد المالي السعودي ودورة تأمين الحياة المتقدمة من  جمعية إدارة مكتب تأمين الحياة )لوما( األمريكية والمتخصصة في 
إلى منح الشركة  باإلضافة  العمالء،  الحياة والمطالبات واإلكتتاب وخدمة  البشرية في مجال تأمين على  تعليم وتأهيل الكوادر 
لكافة موظفيها دورة خاصة في نظم مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب، هذا و اليوجد إستثمارات أو إحتياطات أعدت 

لصالح موظفي الشركة.

20.المسؤولية االجتماعية

وأفراد  الوطن  هذا  رفعة  تحقيق  في  والمشاركة  اإلجتماعية  والتنمية  المجتمع  خدمة  في  المساهمة  بأهمية  الشركة  تؤمن 
مجتمعه من خالل برامج تحقق النفع العام للمجتمع، وإستيعاب عدد من طلبة المدارس والمعاهد في برامج للتدريب الصيفي 
سنويًا، وتنفيذ برامج التدريب التعاوني لعدد من طلبة الجامعات وتسعى الشركة من خالل تدريب موظفيها على خلق ثقافة 

المسؤولية االجتماعية وأهميتها.

المزايا المقدمة لموظفي الشركة   .21

إستمرت شركة األهلي للتكافل في تقديم برنامج »حماية األهلي لرعاية المجموعات« لصالح موظفيها، وهو البرنامج الذي يتم 
بموجبه دفع تعويض يتراوح من 350,000 إلى 2,500,000 ريال سعودي في حال وفاة الموظف أو عجزه ال قدر اهلل، علمًا أن 
هذا البرنامج يتوافق تمامًا مع أحكام الشريعة اإلسالمية، ويتم دفع كامل اإلشتراكات من جانب الشركة نيابة عن موظفيها، 

علمًا بأن الشركة لم تقم بإنشاء أي استثمارات أو احتياطيات لمصلحة الموظفين.

22. القرارات وفقًا لما ورد في قواعد التسجيل واإلداراج و الئحة حوكمة الشركات الصادرة من قبل هيئة 
السوق المالية 

  فيما عدا ما تم اإلفصاح عنه أعاله بشأن الصفقات المبرمة مع األطراف ذوي العالقة، لم تدخل الشركة كطرف في أي عقد 
توجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو ألي من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس 

التنفيذي أو المدير المالي أو أي شخص ذي عالقة بأي من المذكورين.
  إلتزمت الشركة بكافة البنود اإللزامية لالئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.

  ال توجد لدى الشركة أي أسهم ممتازة أو أسهم لها أولوية خاصة في التصويت سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس 
اإلدارة أو العاملين، وإن جميع األسهم هي أسهم عادية ذات قيمة إسمية متساوية وتتساوى في حقوق التصويت وغيرها 

من الحقوق حسب النظام األساسي للشركة. 
  فيما عدا ما تم اإلفصاح عنه في الجدوال الواردة بالتقرير، ال توجد أي مصلحة أو خيارات أو حقوق إكتتاب ألعضاء مجلس 
اإلدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأطفالهم القصٌر في أي من األسهم أو سندات الدين الخاصة بالشركة للسنة المالية 

2018م .
  تقر الشركة بعدم وجود أي قروض أو مديونيات غير مسددة.

  لم تصدر الشركة ولم تمنح أي سندات دين قابلة للتحويل أو خيارات أو شهادات تفويض أو ما إلى غير ذلك من حقوق 
مماثلة خالل السنة المالية.

  ال يوجد أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي سندات دين قابلة لإلسترداد.

  تقر الشركة بعدم وجود أي شركات تابعة لها.

  يقر مجلس اإلدارة أنه تم إعداد وحفظ السجالت المحاسبية بالشكل الصحيح.

  يقر مجلس اإلدارة أنه تم إعداد نظام للرقابة الداخلية على أسس سليمة ويتم تنفيذه بفاعلية.
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  يقر مجلس اإلدارة أنه ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطاتها.

23. المخاطر التي قد تواجهها الشركة )مخاطر نشاط الشركة(

تنطوي أنشطة الشركة على مخاطر ولكن هذه المخاطر تدار من خالل عملية تحديد وقياس ومراقبة مستمرة للمخاطر 
تخضع لضوابط الحد من المخاطر وضوابط أخرى. إن عملية إدارة المخاطر هذه في غاية األهمية لضمان استمرار ربحية 
الشركة وكل فرد في الشركة مسئول عن التعرض للمخاطر فيما يتعلق بمسئولياته أو مسئولياتها. إذ أن من سياسة 

الشركة مراقبة المخاطر على األعمال من خالل عملية تخطيط استراتيجي.

هيكل ادارة المخاطر

تم تأسيس هيكل تنظيمي محكم داخل الشركة لتحديد وتقييم وضبط ومراقبة المخاطر.

مجلس االدارة 

إن مجلس االدارة هو الجهة العليا المسئولة عن حوكمة المخاطر حيث يقوم بتقديم التوجيه وإعتماد اإلستراتيجيات والسياسات 
لتحقيق األهداف المحددة للشركة .

اإلدارة العليا

اليومية من أجل تحقيق األهداف اإلستراتيجية ضمن سياسة محددة مسبقًا من قبل  العمليات  العليا مسؤولة عن  إن اإلدارة 
مجلس إدارة الشركة بشأن قبول المخاطر.

لجنة المراجعة

لجنة المراجعة تساعد مجلس اإلدارة فيما يتعلق بتنفيذ جودة ونزاهة التقارير المالية ومخاطر اإلدارة من خالل مراجعة الحسابات 
لتحسين الرقابة الداخلية في الشركة.

المراجعة الداخلية

يتم تدقيق كافة العمليات الرئيسية والمالية وإدارة المخاطر داخل الشركة من قبل إدارة المراجعة الداخلية والتي تقوم بالتأكد 
من كفاية اإلجراءات ومن اإللتزام بهذه اإلجراءات، تقوم إدارة المراجعة الداخلية ببحث ومناقشة كافة نتائج عمليات التقويم مع 

اإلدارة العليا، وتقديم تقرير بالنتائج والتوصيات مباشرة الى لجنة المراجعة. 

وفيما يلي ملخص للمخاطر التي تواجهها الشركة وطريقة قيام الشركة بتقليل هذه المخاطر: 

23-1 مخاطر التأمين التكافلي

أنشطة  الحتياطي  الدفترية  القيمة  عن  الوثائق  لحملة  المستحقة  المطالبات  قيمة  تجاوز  مخاطر  التكافلي هي  التأمين  مخاطر 
للمطالبات طويلة األجل. لذا فإن هدف  المدفوعة والتطورات الالحقة  المطالبات  المخاطر بعدد  التكافلي. وتتأثر هذه  التأمين 
عمليات التأمين هو التأكد من وجود احتياطيات كافية لتغطية هذه المطلوبات. وتدار عمليات التأمين التكافلي هذه المخاطر 

عن طريق التأكد من وجود غطاء إعادة تأمين كافي للحد من أقصى خسارة مستحقة مقابل أي مطالبة فرديه.

التركيز الجغرافي للمخاطر

تتركز المخاطر الناجمة عن عقود التأمين لحملة الوثائق بشكل أساسي في المملكة العربية السعودية.

االفتراضات الرئيسية

واالقتصادية،  البيئية  والعوامل  والفيضانات  الطبيعية  الكوارث  مثل  عوامل  بعدة  المطالبات  وشدة  وتيرة  تتأثر  أن  يمكن 
واضطرابات الغالف الجوي، وتركيز المخاطر، واعمال الشغب المدني، وما إلى ذلك. تقوم الشركة بإدارة هذه المخاطر من خالل 

استراتيجيات االكتتاب المحافظة وإستخدام ترتيبات إعادة التأمين.

 تكرر وحجم المطالبات 

بالنسبة للتكافل العائلي لألفراد ، تتمثل المخاطر الرئيسية في الوفاة والعجز)الدائم او المؤقت( للمؤمن عليهم. يتم إدارة هذه 
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للفرد. هناك مستويات وإجراءت  التأمينية  الوثيقة  المعالم عند اكتتاب  تأمين فعالة ومحددة  المخاطر من خالل إستراتيجيات 
مختلفة ماقبل التغطية والتي تشتمل على اإلعالن عن الصحة الجيدة، وإجراء إستبيان طبي، والحصول على تقارير من اإلخصائيين/ 
اإلستشاريين وإجراء فحوصات طبية شاملة . كما تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي ومستوى المعيشة واألخطار المهنية 

للتأكد من درجة المخاطر المؤمن عليها، واذا كان من الممكن تصنيفها كـ »حياة عادية«

بالنسبة للتكافل العائلي للمجموعات ، تتمثل المخاطر الرئيسية في الوفاة والعجز )الدائم او المؤقت( للمؤمن عليهم. تعتبر مخاطر 
الوفاة مركبة بسبب تركز المخاطر مثل تواجد الموظفين في أماكن العمل . لدي الشركة إستراتيجية تأمين واضحة المعالم 
عند اكتتاب وثائق التأمين للمجموعات وهناك مستويات مختلفة ما قبل التغطية والتي تشتمل على اإلعالن عن الصحة الجيدة، 
وإجراء إستبيان طبي، والحصول على تقارير من اإلخصائيين/ اإلستشاريين وإجراء فحوصات طبية شاملة. كما تقوم الشركة 
الثقافية،  والخلفية  الجغرافية،  المنطقة  حسب  والسكان  المجموعة،  وحجم  المجموعة،  به  تقوم  الذي  العمل  طبيعة  بدراسة 

والعمالة اليدوية/ غير اليدوية.

يتم حماية محفظة التكافل العائلي لألفراد والمجموعات بموجب ترتيبات إعادة تأمين فعالة. وهذا يحمي الشركة من أي أثار 
عكسية نتيجة للوفاة / العجز .

حساسية المطالبات

تتأثر مطالبات التأمين بمختلف اإلفتراضات كما هو مذكورة في اإليضاح أعاله. ومن غير الممكن تحديد آثار بعض اإلفتراضات 
مثل التغيرات التشريعية اوعدم التأكد من عملية التقديرات. إن التغير اإلفتراضي بواقع 5% في صافي نسبة المطالبات وافتراض 
ثبات العوامل األخري سيؤثر على الدخل بمبلغ اجمالي قدره 3,560 الف ريال سعودي تقريبًا )2017م : 3,769 الف ريال 

سعودي( في السنة .

23-2  مخاطر إعادة التأمين

تقوم  المدفوعة  المطالبات  الزيادة في عدد  الناتجة عن  المالية  للمخاطر  التعرض  ولتقليل  التأمين  لدى شركات  الحال  كما هو 
عمليات التأمين في سياق نشاطها المعتاد بإبرام عقود مع اطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين.إن إتفاقيات إعادة التأمين التعفي 
الشركة من إلتزاماتها تجاه حملة الوثائق ولذلك تظل الشركة ملتزمة بحصتها من المطالبات تحت التسوية المعاد التأمين عليها 

بالقدر الذي لم تفي به شركة إعادة التأمين بإلتزاماتها بموجب إتفاقيات إعادة التأمين.

ولتقليل تعرضها لخسائر كبيرة نتيجة اعسار مدراء إعادة التأمين. تقوم إدارة عمليات التأمين بتقييم الوضع المالي لمدراء إعادة 
التأمين. ولدى عمليات التأمين إتفاقية حصة إعادة تأمين مع شركات إعادة تأمين عالمية مقرها في كل من ألمانيا والواليات 
التأمين جميع  المتحدة األمريكية والمملكة العربية السعودية  تصنيفها اإلئتماني )أ أ –( أو أعلى. كما تغطي إتفاقية إعادة 

العقود الفردية والمجموعات الصادرة عن الشركة في المملكة العربية السعودية. 

المسجلة  الشركات  على  يقتصر  ذلك،  ومع  ائتماني.  تصنيف  أي  تحمل  ال  التي  المحلية  الشركات  التصنيف  عملية  من  يستثنى 
والمعتمدة من المنظمين لنشاط التأمين المحلييين. وباإلضافة الى ذلك يتم مراجعة القدرة المالية والخبرة اإلدارية والفنية فضاًل 
عن األداء التاريخي من إدارة الشركة متى ما كان ذلك مالئمًا ومطابقته مع قائمة المتطلبات المحددة مسبقًا قبل الموافقة على 

تبادل عمليات إعادة التأمين.

وبموجب اإلتفاقية تحتفظ عمليات التأمين بنسبة 30 % من غطاء التأمين عن كل فرد )2017م : 30%( ) بحد أقصى قدره 
56,520 ريال سعودي( )2017م : 56,250 ريال سعودي(و 10% الى 20% فيما يتعلق بتأمين حماية المجموعات وتأمين 

حماية اإلئتمان. وأي فائض في صندوق إعادة التأمين عن مخاطر التأمين ( مخاطر الوفاة ) يسدده وكيل إعادة التأمين في 
صندوق األهلي للتكافل ليتم توزيعه على حملة الوثائق.

23-3 المخاطر المتعلقة باألنظمة

على  بالحصول  فقط  تقضي  ال  األنظمة  هذه  إن  السعودية.  العربية  المملكة  أنظمة  لمتطلبات  أيضًا  الشركة  عمليات  تخضع 
الموافقة على األنشطة ومراقبة هذه األنشطة بل إنها تفرض بعض القيود )مثل كفاية رأس المال( لتقليل مخاطر التعثر في 
سداد االلتزامات واالعسار من جانب شركات التأمين لمواجهة أي مطلوبات غير متوقعة حال نشوئها والشركة ملتزمة باألنظمة 

المتعلقة بذلك.
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23-4 مخاطر إدارة رأس المال )االعسار(
تحدد األهداف من قبل الشركة للحفاظ على معدالت رأس المال الجيدة لدعم أهداف الشركة وتعظيم القيمة للمساهمين.

وتدير الشركة احتياجاتها من رأس المال عن طريق تقييم النقص بين مستويات رأس المال المسجلة والمستويات المطلوبة 
على أساس منتظم. ويتم إجراء تعديالت على مستويات رأس المال الحالية على ضوء التغيرات في أحوال السوق وخصائص 
مخاطر أنشطة الشركة. وللمحافظة على مستويات رأس المال أو تعديله ربما تعمل الشركة على تسوية التوزيعات المدفوعة 

للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة. 

وفقًا لتوجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي المادة 67 من الالئحة التنفيذية لشركات التأمين، يتطلب من الشركة اإلحتفاظ  
الحماية لألفراد  المال في خطر تأمين  المال ، 0,3% و 0,1% من مخاطر رأس  للمالءة بما يعادل إدنى متطلبات رأس  بهامش 
والمجموعات على التوالي بعد خصم محدد والتقيد بسقف 50% من خطر إجمالي رأس المال والشركة ملتزمة باألنظمة المتعلقة 

بذلك.

23-5 المخاطر المالية
تتمثل األدوات المالية الرئيسية للشركة في النقد وما في حكمه واالستثمارات المرتبطة بالوحدات واإلستثمارات بالقيمة العادلة 
التأمين  القائمة وحصة معيدي  المطالبات  المستحقة واجمالي  للبيع واإلشتراكات  المتاحة  الدخل واإلستثمارات  من خالل قائمة 
في المطالبات القائمة واإليرادات المستحقة والذمم المدينة األخرى والمستحق من عمليات التأمين واألرصدة المستحقة الدفع 
لمعيدي التأمين والمستحق الى جهات ذات عالقة والمستحق لعمليات المساهمين والذمم الدائنة األخرى. ال تقوم الشركة بإبرام 

أية معامالت تتعلق بمشتقات األدوات المالية.

التامين وعمليات المساهمين هي مخاطر اسعار السوق  الناشئة عن األدوات المالية للشركة في عمليات  الرئيسية  إن المخاطر 
ومخاطر العمالت االجنبية و مخاطر أسعار العمولة ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة. تقوم اإلدارة بمراجعة السياسات المتعلقة 

بإدارة كل من هذه المخاطر وإعتمادها. وفيما يلي ملخص بهذه المخاطر:

مخاطر سعر السوق
مخاطر سعر السوق هي مخاطر تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة للتقلبات في أسعار السوق. 

إن عمليات التأمين وعمليات المساهمين عرضة لمخاطر السوق فيما يتعلق بإستثمارات المتاجرة العائدة لها في وحدات صناديق 
،صكوك  أسهم  استثمارات  هي  اإلختيارية  والمحافظ  بها  المتعلقة  المشتركة  الصناديق  إستثمارات  إن  مفتوحة.  مشتركة 
لهذه  السوق  أسعار  الحركة في  على  للصندوق  الوحدة  وعالمية ويعتمد سعر  محلية  أسواق  ومرابحة في مشتريات سلع في 
السلع. يعمل مدير الصندوق على الحد من مخاطر السوق عن طريق مراقبة التطورات في األسواق ذات العالقة بهذه األدوات. 

وتتعرض االستثمارات في حصص األسهم المدرجة المصنفة كاستثمارات متاحة للبيع أيضا لمخاطر التغير في أسعار السوق.

بقاء  مع  الدخل  قائمة  العادلة من خالل  بالقيمة  اإلستثمارات  قيمة  نقص في   / زيادة   % بنسبة 5  أوالنقصان  بالزيادة  تغيرًا  إن 
المتغيرات األخرى ثابتة من شأنه أن يؤثر بالزيادة اوالنقصان على قائمة الدخل بمبلغ 1,497 ألف ريال )2017م  : 3,847 الف 

ريال سعودي(.

مخاطر العملة األجنبية

مخاطر العملة هي مخاطر تذبذب قيمة أداة مالية بسبب التقلبات في أسعار العمالت األجنبية.

وعمليات  التأمين  عمليات  ألن  نظرًا  العملة  سعر  في  التذبذب  بسبب  خسائر  حدوث  في  ضئيلة  مخاطر  هناك  أن  اإلدارة  تعتقد 
المساهمين تتم بشكل رئيس بالريال السعودي والدوالر األمريكي، نظرًا إلرتباط سعر الريال السعودي بالدوالر األمريكي فإن 

األرصدة  أو المبالغ بالدوالر األمريكي التشكل أي مخاطر جوهرية تتعلق بمخاطر العملة األجنبية. 

مخاطر اسعار العمولة 

لألدوات  العادلة  القيم  أو  المستقبلية  الربحية  على  العمولة  أسعار  تذبذب  يؤثر  أن  احتمال  العمولة من  أسعار  تنشأ مخاطر 
المالية. ونظرا الن الشركة ليس لديها أي موجودات تدفع عليها عمولة فهي غير معرضة لمخاطر اسعار العمولة.
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مخاطر اإلئتمان

مخاطر اإلئتمان هي مخاطر عدم قدرة طرف ما على الوفاء ما والتسبب في تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية. تقوم الشركة بالحد 
من مخاطر اإلئتمان بتحديد سقف ائتماني للعمالء ومراقبة االرصدة المدينة القائمة.

التكافل  بالوحدات، يتحمل حامل وثيقة  المرتبطة  بالوحدات. وفي حالة األنشطة  بإصدار وثائق إستتثمار مرتبطة  الشركة  تقوم 
مخاطر إستثمارية بشأن الموجودات المملوكة في الصناديق اإلستثمارية المرتبطة بالوحدات الن مزايا وثائق التأمين مرتبطة بقيمة 

موجودات الصندوق. وبناًء عليه، التتعرض الشركة لمخاطر إئتمان هامة بشأن اإلستثمارات المالية المرتبطة بالوحدات.

يبين الجدول التالي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بعناصر قائمة المركز المالي:

2017م2018م
ألف ريال سعوديألف ريال سعودي

18,85926,662نقد لدى البنك
40,69021,094حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
74,13314,107إشتراكات مستحقة وذمم معيدي التأمين

365563سلف عاملين
429439ايرادات مستحقة 
54615,107ذمم مدينة أخرى

139,93767,972
تركز مخاطر االئتمان

يوجد تركز لمخاطر االئتمان عند توفر عدد من التغيرات في العوامل االقتصادية أو الصناعية التي تؤثر في مجملها على مجموعات تؤثر 
مخاطر إئتمانها بصورة جوهرية على االئتمان الكلي للشركة.

تتركز مخاطر االئتمان من نقد لدى البنوك واإلشتراكات المستحقة في أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة )البنك األهلي التجاري( 
وشركاته التابعة.

جودة االئتمان

يتم اإلحتفاظ بأرصدة البنوك واإلشتراكات المستحقة لدى المساهم الرئيسى في الشركة )البنك األهلي التجاري( الذي يحمل تصنيف 
بالقيمة العادلة من خالل قائمة  بالوحدات واإلستثمارات  إئتماني )أ+( من قبل وكالة تصنيف االئتمان العالمية. اإلستثمارات المرتبطة 

الدخل لم يتم تصنيفها.

مخاطر السيولة

للوفاء  الالزمة  الحصول على األموال  التأمين  والمتمثل في صعوبة  المساهمين وعمليات  السيولة هي مخاطر تواجه عمليات  مخاطر 
بإلتزاماتها المرتبطة باألدوات المالية . قد تنتج مخاطر السيولة من عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة. تتم 
مراقبة احتياجات السيولة على أساس شهري وتعمل اإلدارة على التأكد من وجود أموال كافية للوفاء بأي إلتزامات حال نشوئها. إن 
جميع موجودات عمليات التأمين وعمليات المساهمين هي موجودات متداولة باستثناء األثاث والتجهيزات والمعدات المكتبية والوديعة 

النظامية فهي موجودات غير متداولة.

تتكون المطلوبات المالية لعمليات التأمين من مطالبات قائمة وأرصدة مستحقة الدفع لمعيدي التأمين والمبالغ المستحقة الى الجهات 
ذات العالقة وذمم دائنة أخرى. وتتكون المطلوبات المالية لعمليات المساهمين ذمم دائنة أخرى. ان جميع المطلوبات المالية ال تخضع 

الي فوائد ومن المتوقع سدادها خالل 12 شهرًا من تاريخ قائمة المركز المالي .

24.تطبيق الئحة حوكمة الشركات 

قامت الشركة بوضع األسس واإلجراءات الكفيلة للتوافق مع بنود الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية 
وتم اعتماد الئحة داخلية لحوكمة الشركة استرشادًا بالئحة حوكمة الشركات بالمملكة العربية السعودية ، وتطبق الشركة ما جاء 

في الالئحة من خالل منظومة النظام األساس واللوائح واإلجراءات الداخلية واألنظمة واللوائح النظامية ذات العالقة. 



43 مالتقرير السنوي لعام 2018

يشرف مجلس اإلدارة على التزام الشركة بمعايير الحوكمة كما تعمل إدارة الحوكمة بالتنسيق مع اإلدارة التنفيذية على مراجعة 
وتحديث سياسات الحوكمة بهدف تعزيز ثقافة الشفافية وااللتزام.

المالية و تطبيق كافة أحكام الئحة  السوق  الصادرة عن هيئة  الشركات  بتطبيق كافة أحكام الئحة حوكمة  الشركة  قامت 
واإلفصاحات  المعايير  كافة  اإلدارة  مجلس  تقرير  يتضمن  كما  المعتمدة،  واإلجراءات  والسياسات  للشركة  الداخلية  الحوكمة 
الصادرة عن الئحة قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة المادة )65( وكذلك المادة )90( من الئحة حوكمة الشركات 

باستثناء التالي:

السببالوصفرقم المادة / الفقرة

المادة )90( / الفقرة )7(
في  اإلدارة  مجلس  عليها  إعتمد  التي  الوسائل  ينطبق  حيثما 
تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه ، والجهة الخارجية التي قامت 

بالتقييم وعالقاتها بالشركة ، إن وجدت

والمعايير  األسس  وإعداد  دراسة  على  العمل  جاري 
الخاصة بتقييم المجلس ولجانه للسنوات القادمة.

المادة )95(
تشكيل لجنة حوكمة الشركات

بمهام  اإللتزام  إدارة  تقوم   - استرشادية  المادة 
مدى  دراسة  وجاري  بالحوكمة  المتعلقة  واألعمال 

الحاجة إلى تشكيل لجنة مختصة بالحوكمة.

25. تقرير المحاسب القانوني 

لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أية تحفظات على القوائم المالية السنوية لعام 2018م .

26. مراجعي الحسابات الخارجيين

وافقت الجمعية العامة الغير العادية المنعقدة بتاريخ 7 شعبان 1439هـ الموافق 24 إبريل 2018م على إقتراح لجنة المراجعة 
بالتعاقد مع كل من السادة/ إرنست ويونغ وشركاه والسادة/ بيكرتيلي للقيام بدور مشترك كمراجعين لحسابات الشركة عن 

الربع الثاني، الربع الثالث، الربع الرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع األول من العام المالي 2019م . 

توصيات مجلس اإلدارة بإستبدال مراجع الحسابات وأسباب ذلك

لم يقم مجلس اإلدارة بالتوصية بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء فترته المقررة.

توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة، أو التي رفض المجلس األخذ بها 
بعين االعتبار بشأن مراجع الحسابات

ال توجد توصيات بهذا الشأن.

27.العقوبات المفروضة على الشركة من هيئة السوق المالية والجهات اإلشرافية األخرى   

لم تفرض أي غرامة مالية أو غير مالية على الشركة خالل عام 2018م.

وأسماء  2018م  األخيرة  المالية  السنة  خال  المنعقدة  للمساهمين  العمومية  الجمعيات  بتواريخ  بيان   .28
أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

  عقدت خالل عام 2018م اجتماع واحد ويوضح الجدول أدناه أسماء حضور أعضاء مجلس اإلدارة إلجتماع الجمعية العمومية خالل   
عام 2018م:
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صفة طبيعة العضويةاسم العضو
العضوية

إجتماع الجمعية

  )االجتماع األول(
24 إبريل

2018م

)الغير العادية(

عدد اإلجتماعات 
التي حضرها العضو

1√غير تنفيذيرئيس المجلس سابقًابليهيد ناصر البليهيد
1√مستقلنائب رئيس المجلسم. صالح احمد علي حفني

0-مستقلعضوأعمرو محمد خاشقجي
1√غير تنفيذيعضوًاعبداهلل علي الفراج

0-غير تنفيذيعضوًافيصل عمر السقاف
1√مستقلعضوًاجمال جميل مالئكة

1√غير تنفيذيعضوًاد. مانفريد جوزيف ديرهايمر
0-غير تنفيذيعضوًامحمد أويس أنصاري

0-غير تنفيذيعضوًاولفجانج جيموند

حيال  وملحوظاتهم  المساهمين  بمقترحات  أعضائه  إلحاطة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  اتخذها  التي  االجراءات 
الشركة وأدائها

تقدم إدارة الحوكمة تقارير دورية لإلدارة العليا تتضمن تقريرًا مفصاًل عن المساهمين وحركة األسهم، كما تقوم الشركة بالرد 
عن كافة استفسارات المساهمين أو مالحظاتهم.

29.عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

خالل العام 2018م تم طلب سجل المساهمين )7( مرات ويوضح الجدول أدناه أسباب الطلب:

أسباب الطلبتاريخ الطلبعدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
إجراءات الشركة15 إبريل 2018مطلب رقم 1
الجمعية العامة23 إبريل 2018مطلب رقم 2
إجراءات توزيع األرباح26 إبريل 2018مطلب رقم 3
إجراءات الشركة2 يوليو 2018مطلب رقم 4
إجراءات الشركة1 أغسطس 2018مطلب رقم 5
إجراءات الشركة4 أكتوبر 2018مطلب رقم 6
إجراءات الشركة28 أكتوبر 2018مطلب رقم 7

30.نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

قامت المراجعة الداخلية خالل عام 2018م  بعمليات مراجعة دورية حسب خطة المراجعة المعتمدة من لجنة المراجعة والتي 
لجنة  إلى  تقاريرها  ترفع  ثم  من  و  الداخلية  الرقابة  فاعلية  من  للتحقق  المالية  و  اإلدارية  و  التشغيلية  العمليات  انشطة  شملت 

المراجعة و اإلدارة التنفيذية متضمنة المالحظات والتوصيات التي يتم التوصل لها. 
كما يقوم مراجعوا الحسابات الخارجييين بعملية تقييم لفاعلية نظام الرقابة الداخلية، ضمن مهمة مراجعتهم للبيانات المالية 
الختامية لشركة. اضافة لذلك يقوم مستشار ادارة المخاطر بتنفيد تقييم مستمر لجميع انواع المخاطر و مراجعة فاعلية تنفيد 

سياسات إدارة المخاطر.
تقوم اإلدارة التنفيذية بالعمل على تنفيذ اإلجراءات التصحيحية، و لم تظهر عمليات المراجعة المشار اليها مالحظات جوهرية 

في نظام الرقابة الداخلية للشركة. 
وقد أظهرت نتائج المراجعة السنوية فاعلية إجراءات إدارة اإللتزام ومكافحة غسل األموال بالشركة خالل عام 2018م، وقد 
قامت الشركة بتعزيز إجراءات التطبيق والسعي على ضمان تنفيذها على أكمل وجه حيث تقوم إدارة االلتزام ومكافحة غسل 
األموال بتقييم أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة للتأكد من تنفيذ األهداف المرجوة واالنسجام مع األنظمة والتعليمات 

المعمول بها بالمملكة.  

من جانبها تقوم اإلدارة التنفيذية بمراجعة وتقييم دوري لنظم المعلومات و اجراءات غسل األموال و التأكد من التطبيق الفعال 
و التزام الشركة بجميع اللوائح واألنظمة ذات العالقة. 
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وتقوم لجنة المراجعة بمتابعة جميع اإلجراءات المتخذة من قبل إدارة الشركة إلقفال المالحظات ومعالجتها بالصورة التي تضمن 
عدم تكرارها كما تقوم لجنة المراجعة بالتأكد من متابعة المالحظات المستلمة من جميع الجهات الرقابية حتى إقفالها بما يعزز 

قناعة لجنة المراجعة بفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية المتبعة بالشركة.
يقر مجلس اإلدارة أنه تم إعداد نظام للرقابة الداخلية على أسس سليمة ويتم تنفيذه بفاعلية، و أنه ال يوجد أي شك يذكر بشأن 

قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. 

31. حقوق مساهمي الشركة

البنود  تضمين  تم  فقد  واإلفصاح  الشفافية  بمبدأ  للعمل  وتطبيقًا  مساهميها،  حقوق  على  وللحفاظ  الشركة  إدارة  من  حرصًا 
المذكورة أدناه في النظام األساسي للشركة ولوائحها الداخلية:

حقوق المساهمين العامة

يلتزم مجلس اإلدارة بالعمل على حماية حقوق المساهمين بما يضمن العدالة والمساواة بينهم.  

  يلتزم مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة بعدم التمييز بين المساهمين المالكين لذات فئة األسهم ، وبعدم حجب 
أي حق عنهم.

المساهمين  جميع  ممارسة  لضمان  الالزمة  االجراءات  الداخلية  ولوائحها  وسياساتها  أنظمتها  في  الشركة  تبين   
لحقوقهم. 

 الحقوق المرتبطة باألسهم

  حق المساهم في الحصول على نصيب من األرباح التي يتقرر توزيعها.

حق المساهم في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية.  

  حق المساهم في حضور الجمعيات العامة واإلشتراك في مداوالتها والتصويت على قرارتها.

  حق التصرف في األسهم.

حق مراقبة اعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس.  

حق االستفسار وطلب المعلومات وطلب اإلطالع على دفاتر الشركة ووثائقها ويشمل ذلك البيانات والمعلومات الخاصة   
بنشاط الشركة واستراتيجيتها التشغيلية واالستثمارية بما ال يضر بمصالح الشركة وال يتعارض مع  نظام الشركات ونظام 

السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.

مساءلة أعضاء مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولية في مواجهتهم والطعن ببطالن قرارات الجمعية العامة والخاصة   
وفق الشروط والقيود الواردة في نظام الشركات ونظام الشركة األساس.

أولوية االكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية ما لم توقف الجمعية العامة غير العادية العمل بحق   
األولوية إذا نص ذلك في نظام الشركة األساس وفقًا للمادة األربعين بعد المائة من نظام الشركات.

  تقييد أسهمه في سجل المساهمين في الشركة.

طلب االطالع على نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها األساس ما لم تنشرهما الشركة في موقعها إللكتروني.  

ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة و انتخابهم.  

حق حصول المساهم على المعلومات

يلتزم مجلس اإلدارة بتوفير المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة لتمكين المساهم من ممارسة حقوقه   
على أكمل وجه وتقدم هذه المعلومات في الوقت المناسب ويجري تحديثها بانتظام.

يجب ان توفر الشركة المعلومات للمساهم بوضوح، حيث توفرها لعموم المساهمين من ذات الفئة.  

يجب اتباع أكثر الوسائل فعالية في التواصل مع المساهمين وعدم التمييز بينهم في توفير المعلومات.  



التقرير السنوي لعام2018 م46

التواصل مع المساهمين.  

يضمن مجلس اإلدارة تحقيق تواصل بين الشركة وبين مساهميها مبنيًا على الفهم المشترك لألهداف االستراتيجية   
للشركة ومصالحها.

يعمل رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي على اطالع بقية أعضاء مجلس اإلدارة على آراء المساهمين ومناقشتها   
معهم.

اليجوز ألي من المساهمين التدخل في أعمال مجلس اإلدارة أو أعمال اإلدارة التنفيذية للشركة ما لم يكن عضوًا في   
مجلس اإلدارة أو من اإلدارة التنفيذية أو التدخل من خالل الجمعية العامة للشركة وفقًا الختصاصها أو في حدود األوضاع 

التي يجيزها مجلس اإلدارة.
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 ـةيالتنظـــيم واألنشـطة الرئيس. 1
التجاري رقم شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل هي "( الشركة")شركة األهلي للتكافل 

 . وفيما يلي عنوان الشركة المسجل:(م2007أغسطس  4الموافق )هـ 1428رجب  21تاريخ ب 4030171573
 

 48510ص. ب 
 مركز الخالدية لألعمال

 شارع األمير سلطان
 21582جدة 

 المملكة العربية السعودية
 

ة به في المملكة العربية السعودية. بدأت الشركة نشاطها التجاري تتمثل أهداف الشركة في مزاولة أعمال التأمين التعاوني واألنشطة المتعلق
 م.2007أغسطس  18بتاريخ  الشركة في السوق المالية السعوديم، وتم إدراج 2008فبراير  4بتاريخ 

  
 داإلعداس اأس .2

 والقياس اإلعدادأساس أ( 
من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي )"مؤسسة النقد"( للمحاسبة عن  ةعدلالم لتقرير الماليلوفقا للمعايير الدولية تم إعداد القوائم المالية 

 الزكاة وضريبة الدخل والتي تتطلب تطبيق جميع المعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ـ باستثناء
والصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير  ( "الرسوم"21) التفسير للمعيار( "ضرائب الدخل" و12تطبيق معيار المحاسبة الدولي )

م والتعديالت الالحقة 2017بريل أ 11تاريخ  381000074519رقم  النقد ؤسسةفيما يتعلق بالزكاة وضريبة الدخل. وفقاً لتعميم مالمالي 
مؤسسة النقد"(، فإنه يتم احتساب مستحقات الزكاة من خالل بعض التوضيحات المتعلقة بالمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل )"تعميم 

  وضريبة الدخل على أساس ربع سنوي من خالل حقوق المساهمين تحت بند األرباح المبقاة.
ً القوائم المالية  يتم إعداد ة المركز لمبدأ االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء قياس االستثمارات بقيمتها العادلة. يتم عرض قائم وفقا

والعائد المستحق المتعلق بهذه , النظامية، والوديعةالمالي للشركة حسب ترتيب السيولة. باستثناء األثاث والتركيبات والمعدات المكتبية، 
فنية لعمليات االحتياطيات ال، ولم يتم اإلبالغ عنهااحتياطي مطالبات متكبدة ، والمطالبات القائمة، وللموظفين نهاية الخدمة ومكافأة الوديعة

 خالف ذلك.  يذكرجل، ما لم لوبات األخرى ذات طبيعة قصيرة األن جميع الموجودات والمطفإالتأمين، 
 

لـ "عمليات التأمين" و مستقلة (، تحتفظ الشركة بسجالت محاسبية ية"وائح التنفيذالل")وفقاً ألحكام نظام التأمين في المملكة العربية السعودية 
إلى عمليات التأمين أو عمليات بوضوح العائدة والمصروفات ، يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات وبالتالي". "عمليات المساهمين

مستقل قوائم المركز بشكل تعرض كانت القوائم المالية السنوية للشركة ، 2017ديسمبر  31حتى تاريخ في الحسابات المعنية. المساهمين 
 والتدفقات النقدية لكل من عمليات التأمين وعمليات المساهمين.شامل، المالي، والدخل، والدخل ال

 
القوائم المالية التوضيحية،  في المملكة العربية السعودية. وباتباع قطاع التأمينقوائم مالية توضيحية لأصدرت مؤسسة النقد  م2018خالل 

 القوائمعند إعداد ومالية على مستوى الشركة.  قوائمعداد إلالتأمين  عملياتمع المالية بعد دمج عمليات المساهمين  قوائمهاأصدرت الشركة 
يات التأمين وعمليات المساهمين. أرصدة ومعامالت كل من عملفقد تم دمج ، ركة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير الماليالمالية على مستوى الش

لعمليات التأمين المتعلقة بينها، إن وجدت، بالكامل. إن السياسات المحاسبية  الخسائر غير المحققة وأتم استبعاد األرصدة والمعامالت واألرباح 
 وعمليات المساهمين موحدة بالنسبة للمعامالت واألحداث المشابهة في ظروف مماثلة.

 
 الحالية للسنةع العرض لتتوافق م عمليات المساهمين وعمليات التأمينبعد دمج  المقارنةمعلومات  عرض، تم القوائم المالية  عداد هذهعند إ

تماشيا مع متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي ولم يكن العادة التبويب اي اثر على صافي االرباح المعلن عنها سابقا او على االرباح 
مل والتدفقات النقدية بالمركز المالي وقوائم الدخل والدخل الشا قائمة( حول هذه القوائم المالية يقدم 30ومع هذا، فإن اإليضاح ) المبقاة.

 .مستقللعمليات التأمين وعمليات المساهمين بشكل 
 عملة التشغيل والعرضب( 

تم عرض القوائم المالية باللاير السعودي الذي يمثل عملة التشغيل للشركة وقد تم تقريب كافة األرقام إلى ألف لاير سعودي صحيح ما لم 
 خالف ذلك.  يذكر
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 (أساس اإلعداد )تتمة .2
 المحاسبية الهامةاألحكام والتقديرات واالفتراضات ج( 

 
والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على  االحكاممن اإلدارة إجراء بعض  وفقأً لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب إعداد القوائم المالية

المرفقة. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. تتم  المبالغ المسجلة لإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات
 مراجعة التقديرات واالفتراضات واألحكام على أساس مستمر. يتم إدراج فروقات التقديرات بعد مراجعتها بأثر رجعي. 

المدرجة في هذة القوائم المالية  ان المعلومات حول االحكام والتقديرات واالفتراضات الغير مؤكدة والتي لها تاثير جوهري على المبالغ
 مبينة ادناه:

 مخصص المطالبات القائمة
تستند  إن اإلدارة مطالبة بممارسة االجتهاد في تقديرها للمبالغ المستحقة لحملة الوثائق الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين.

ي على درجات متفاوتة من التقدير وعدم التأكد وقد تختلف النتائج الفعلية هذه التقديرات بالضرورة إلى افتراضات حول عوامل عديدة تنطو
ً على خبرتها السابقة ف ي عن تقديرات اإلدارة مما ينشأ عنه في المستقبل تغيرات في المطلوبات التقديرية. وتقدر الشركة مطالباتها بناءا

حكمة أو هيئة تحكيم، إن وجدت على أساس كل مطالبة على حدة. وتقوم محفظة التأمين. ويتم تقدير المطالبات التي تحتاج إلى قرار من م
، والمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها. وأي فرق بين المتكبدةاإلدارة على أساس ربع سنوي بفحص مخصصاتها مقابل المطالبات 

للسنة. كما يتم الدخل لتالية يتم إدراجه في قائمة المخصصات في تاريخ قائمة المركز المالي وأي مبالغ مسددة أو مخصصات في السنة ا
 ديسمبر، والمصادقة عليه من قبل الخبير االكتواري المستقل. 31التحقق من مخصص المطالبات القائمة، كما في 

 
 إحتياطي عجز األقساط

نسبة الخسارة المتوقعة للجزء  الىث انه يستند يتأثر تقدير عجز األقساط كثيراً بعدد اإلفتراضات المتعلقة باألحداث والظروف المستقبلية، حي
 بعين اإلعتبار الخبير اإلكتواريويأخذ الساري المفعول من مخاطر وثائق التأمين المكتتبة. وللوصول الى تقدير نسبة الخسارة المتوقعة، 

 عالقة المطالبات واألقساط المتوقع تطبيقها في المستقبل .
 

 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
يتم تكوين مخصص لالنخفاض في قيمة اإلشتراكات المستحقة إذا كان هناك دليل موضوعي على أن الشركة لن تكون قادرة على تحصيل 

رات المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلية للذمم المدينة. ويعتبر وجود مصاعب مالية كبيرة لدى المدين أو تعثره أو تخلفه عن السداد مؤش
 المدينة. شتراكاتخفاض في قيمة اإلعلى وجود ان

 
 مبدأ االستمرارية

ور. أعدت إدارة الشركة تقييماً لقدرة الشركة على االستمرار في النشاط وهي على قناعة أن لديها الموارد لمواصلة العمل في المستقبل المنظ
على القدرة في االستمرار في العمل. لذا فقد تم إعداد عالوة على ذلك ال يوجد لدى الشركة علم عن أية شكوك مهمة األمر الذي يلقي بالشك 

 .هالااعممزاولة القوائم المالية على أساس مبدأ استمرار الشركة في 
 

 القيم العادلة لألدوات المالية
عندما تكون القيم العادلة  السوق. المتداول في سعرالالمالية يتم تداولها عبر السوق النشط في تاريخ التقرير يعتمد على  دواتالقيمة العادلة لأل

في قائمة المركز المالي التستطيع أن تستمد من السوق النشط  ويتم تحديدها باستخدام تقنيات مختلفة  مسجلةللموجودات والمطلوبات المالية 
ا كانت ممكنة ، أما اذا للتقييم والتي تتضمن استخدام الطرق الرياضية. مدخالت هذه الطرق تستمد من بيانات السوق القابلة للمالحظة اذ

 كانت غير موجودة ، وقد يتطلب تقدير اإلدارة لتكوين القيم العادلة.
 

 خسائر انخفاض القيمة العادلة على موجودات مالية متاحة للبيع
في القيمة العادلة تقوم الشركة بتحديد اإلنخفاض في قيمة استثمارات األسهم المتاحة للبيع عندما يكون هناك انخفاض كبير أو لفترة طويلة 

ييم ضمن إلى أقل من تكلفتها. هذا التحديد لما هو مهم أو لفترة طويلة يتطلب التقدير من قبل الشركة. وإلبداء هذا التقدير، تقوم الشركة بالتق
ت في التكنولوجيا، عوامل أخرى، التقلب الطبيعي في سعر السهم، الوضع المالي للشركة المستثمر فيها، الصناعة، أداء القطاع، التغيرا

. قد يكون انخفاض القيمة مناسباً عندما يكون هناك دليل على تراجع في الوضع المالي للشركة المستثمر ةالنقدي اتالعمليات، التمويل و التدفق
 فيها، الصناعة، أداء القطاع ، التغيرات في التكنولوجيا، التمويل والتدفقات النقدية التشغيلية.
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 )تتمة(أساس اإلعداد  .2
   )تتمة( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامةج( 

 المكتبية والمعدات والتركيباتاالعمار االنتاجية لألثاث 
لألثاث والتجهيزات والمعدات ألغراض احتساب االستهالك. ويتم تحديد هذه التقديرات بعد التقديرية تحدد إدارة الشركة األعمار اإلنتاجية 

االعتبار االستعمال المتوقع للموجودات والتلف الطبيعي. وتقوم اإلدارة سنوياً بفحص القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية ويتم تعديل  األخذ في
 مبلغ االستهالك إذا كانت اإلدارة ترى أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

 
 السياسات المحاسبية الهامة . 3

امة المطبقة في اعداد هذه القوائم المالية حيث يتم تطبيق وعرض هذه السياسات بشكل مستمر على هالسياسات المحاسبية الفيما يلى ملخص 
والسياسة المحاسبية  15كل سنة من السنوات عدا اعتماد التعديالت على المعايير المحاسبية والمعيار الدولي العداد التقرير المالي رقم 

 :بالموظفين كما هو مبين ادناه ة الخدمةمكافأة نهايالمتعلقة 
 
 الشركةالمطبقة من قبل المالي الجديدة وتعديالتها للتقرير لمعايير الدولية الجنة تفسيرات وتفاسير ي المعايير الدولية للتقرير المال (أ

 
الدولية معايير الالتي صدرت عن مجلس الحالية المعايير على  مراجعاتالتعديالت والالتفسيرات والمعايير الجديدة وقامت الشركة بتطبيق 

   : لمحاسبةل
 الـبـيـان المعيار/ التعديالت

 الدفع على أساس السهم"  معامالت( "تصنيف وقياس 2تعديالت على المعيار ) (2المعيار الدولي للتقرير المالي )

 ( "العقارات االستثمارية"40معيار )التعديالت على  ( 40معيار المحاسبة الدولي )

 المعامالت بعملة أجنبية والعوض المستلم أو المدفوع مقدما (22)تفسير المعايير الدولية تفسير لجنة 

 ) انظر ادناه( اإليراد من العقود مع العمالء (15المعيار الدولي للتقرير المالي )

( ومعيار 1المعيار الدولي للتقرير المالي )
 م 2016-م  2014 للمعايير الدولية للتقرير المالي، دورة التحسينات السنوية (28المحاسبة الدولي )

 
 على هذه القوائم المالية. تأثير جوهري التي تنطبق على الشركة لم يكن لها أي والتفاسير هذه المعايير الجديدة والتعديالت تطبيق ن إ

 من العقود مع العمالء  اتاإليراد - (15)للتقرير المالي المعيار الدولي 

ً  (15)معيار اليوضح  إليرادات، التوجيهات الحالية بخصوص اللمحاسبة عن اإليرادات عن العقود مع العمالء ويحل محل منفرداً شامالً  نموذجا
ال ينطبق على "اإليرادات ( 15). ولكن المعيار والذي تم تأسيسه عبر العديد من المعايير والتفسيرات في نطاق المعايير الدولية للتقرير المالي

على اإليرادات من غير عقود التأمين )أو مكونات عقود التأمين(. ( 15)عقود التأمين". ومع ذلك، ستحتاج المنشآت إلى تطبيق المعيار  من
 .تحتاج شركات التأمين لتقييم نطاق هذا المعيار بعنايةسوبالتالي، 

 

جراء تقييم واستنتجت بعدم وجود تأثير جوهري على المبالغ وعلى الرغم من وجود تغيرات في السياسة المحاسبية إال أن اإلدارة قامت بإ
 م.2018يناير  1( في 15التي سبق اإلفصاح عنها عند التحّول إلى المعيار )

 
 مكافأة نهاية الخدمة 

 
وهذا  المخططة.يتم تحديد تكلفة المنافع للموظفين بموجب برامج محددة المنافع بشكل منفصل لكل برنامج باستخدام طريقة وحدة االئتمان 

يتضمن  وضع العديد من االفتراضات التى قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل وهذا يتضمن تحديد معدالت الخصم وزيادة الرواتب 
، والتي يتم االعتراف بإعادة القياسفي المستقبل ومعدل الوفيات وحركة التوظيف. تتم مراجعه جميع االفتراضات في تاريخ التقرير المالي. 

ة تتكون من المكاسب والخسائر اإلكتوارية، على الفور في قائمة المركز المالي وضمن األرباح المبقاة من خالل الدخل الشامل اآلخر في فتر
 حدوثها. ال يتم إعادة تصنيف إعادة القياس في قائمة الربح أوالخسارة في الفترات الالحقة.

 
 ى القوائم المالية للسنوات السابقه غير جوهري.ان ثأثير السياسه المحاسبية اعاله عل
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()تتمة. السياسات المحاسبية الهامة  3 
 

 لم تدخل حيز التنفيذ هاصادرة ولكن وتفسيرات معاييرب( 
عندما  لمعاييرتعتزم الشركة تطبيق هذه اوالصادرة ولم يبدأ سريانها حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة والتفسيرات  فيما يلي المعايير

 تصبح نافذة.
 

  (( "عقود التأمين"4التعديالت على المعيار )) يشمل ايضا  األدوات المالية –( 9)المعيار الدولي للتقرير المالي 
عيار "االدوات المالية" والذي يحل محل م (9)لتقرير المالي الدولي لمعيار ال، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار 2014ي يوليو ف

ويقدم جديدة للموجودات المالية، القياس التصنيف والالمعيار متطلبات يدمج والقياس". االعتراف "االدوات المالية:  (39)المحاسبة الدولي 
 المحاسبة على، ومتطلبات (39)معيار الفي  الخسارة المتكبدةنموذج سيحل محل والذي االئتمان المتوقعة  خسائرنموذج لالنخفاض في قيمة 

  :(9)معيار العلى  وبناءً  .جديدةالتحوط ال

األعمال  نموذجساس التصنيف يعتمد على أن إ. التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة بطريقةجميع الموجودات المالية سيتم قياسها إن  •
تلك باستثناء لمطلوبات المالية ل (39)معيار المعظم متطلبات على المعيار  أبقىوخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية. 

الذي يجب االئتمان يعود على ذات في القيمة العادلة  التغيرن هذا الجزء من أحيث و الخسارة أالقيمة العادلة من خالل الربح بالمحددة 
 من قائمة الدخل. بدالً األخر في الدخل الشامل إدراجه 

 
لديون األخرى الموجودات المالية لوالمتوقعة لجميع القروض سائر االئتمان خمخصص تسجل ن أالمنشآت من يتطلب  (9)معيار إن ال •

غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بجانب الذمم المدينة من عقود اإليجار التمويلي، مع التزامات القروض وعقود 
التالية عشر شهرا  يثنالاخالل التعثر احتمالية المرتبطة مع عة خسارة االئتمان المتوقنموذج على مبني ن المخصص الضمانات المالية. إ

مبكراً عما كان يتم  (9) معياريتم تسجيل خسائر االئتمان بموجب ال. من تاريخ البدءفي مخاطر االئتمان زيادة جوهرية كان هناك  إذااال 
 .(39)معيار تسجيلها بموجب ال

ً منهجتتبع ومخاطر إدارة ال تممارسامتوافقة مع ان متطلبات محاسبة التحوط  •  مبني على المبادئ. ا
 

ثار المحاسبية اآل" والذي يعالج عقود التأمين" (4) معيارالتعديالت على ال، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بنشر م2016في سبتمبر 
ن لشركات التأمين: يالتعديالت خيارقدمت هذه  التأمين.لعقود  الالحقالمحاسبي  معيارال نشرعلى شركات التأمين قبل  (9) معياراللتطبيق 
تاريخ سريان حتى  (9)معيار المؤقت من تطبيق  بإعفاءكانت مؤهلة،  إذا، المنشآتفي التأجيل أسلوب طبق ي .اإلحاللأو التأجيل أسلوب 

من الربح او عدم التوافق المحاسبي أثر بعض حاالت بحذف  للمنشأة فيسمحأسلوب اإلحالل ما أم. 2022حتى و أمين الجديد أالت معيار عقود
 . الخسائر والتي قد تحدث قبل تطبيق معيار عقود التأمين الجديد

، التأميننشاطها األساسي بيتعلق التي ، المنشآت(، إمكانية قيام 4، كما هو موضح في التعديالت على المعيار )ويتضمن االعفاء المؤقت
 م.2022يناير  1أقصاه حتى تاريخ الحق  (9)معيار ال تأجيل تطبيقتطبيق وقررت الثار آتقييم بقامت الشركة  . (9)معيار التطبيق بتأجيل 

 
. المرتقبمع معيار عقود التأمين ، وبشكل كبير، التداخالت االعتبار بعينيأخذ  أن يجبللشركة على القوائم المالية ( 9)معيار التطبيق  أثران 

 كامل.بال (9) معيارال تقييم أثر تطبيقليس من الممكن وبالتالي 
 

ويلغي المعيار الجديد نموذج  ،م  2019يناير  1ينطبق على الفترة التى تبدأ في او بعد   "عقود االيجار" (16المعيار الدولي للتقرير المالي )
اليجار التمويلية داخل قائمة ( والذي  كان يميز بين عقود ا17المحاسبة المزدوج الحالي لعقود االيجار بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم )

( نموذج 16يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) ،المركز المالي وعقود االيجار التشغيلية خارج قائمة المركز المالي. عوضا عن ذلك 
 قررت الشركة عدم التطبيق المبكر لهذا المعيار الجديد. محاسبي داخل قائمة المركز المالي . 

 
و سوف يحل محل المعيار  ،م 2022يناير  1"عقود التأمين "  ينطبق على الفترة التى تبدأ في او بعد  (17دولي للتقرير المالي )المعيار ال

( " 15( "عقود التأمين " . يسمح باالتباع المبكر اذا تم ايضا تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )4الدولي للتقارير المالية رقم )
( " االدوات المالية". تتوقع الشركة حدوث اثر جوهري 9ات الناشئة من التعاقدات مع العمالء"  و المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )االيراد

على القياس و االفصاح للتأمين واعادة التأمين والذي سيكون له اثر على كل من قائمة الدخل وقائمة المركز المالي. قررت الشركة عدم 
 ق المبكر لهذا المعيار الجديد. التطبي
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
  القوائم المالية: هذه أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعدادفيما يلى ( ج

 حكمه وما في النقد
 . البنوك لدى واألرصدة النقد في الصندوق من حكمه وما في يتكون النقد

 اإلشتراكات المستحقة 
. يتم مراجعة القبض المستحقة عند استحقاقها وتقاس عند االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم أو المستحق شتراكاتاإل يتم إدراج

انخفاض القيمة متى ماحصلت األحداث أو الظروف والتي تشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد.  لفحصالقيمة الدفترية للذمم 
 غاء األعترافعند استيفاء معايير الباإلشتراكات المستحقة  لغاء اإلعتراف. يتم إالدخلالقيمة في قائمة في م تسجيل أي خسائر انخفاض يت
 األصول المالية.ب

  اإلعتراف والقياس  –األدوات المالية 
تأمين ، وديعة نظامية، إستثمارات مرتبطة بالوحدات، معيدي الذمم مدينة األصول المالية تتمثل في النقد وما في حكمه، أشتراكات مستحقة، 

و الموجودات األخرى. ، المستحق من عمليات التأمين إستثمارات يتم قيد التغير في قيمتها العادلة في قائمة الدخل، إستثمارات متاحة للبيع 
، مستحق لعميات ذات عالقة  جهاتين، مستحق الى لمعيدي التأم الدفع اإللتزامات المالية تتمثل في المطالبات القائمة، أرصدة مستحقة

 والمطلوبات األخرى.المساهمين 

 تاريخ االعتراف

تلتزم فيه  يتم إثبات أو التوقف عن إثبات كافة العمليات اإلعتيادية المتعلقة بشراء و بيع الموجودات المالية بتاريخ التداول ، أي التاريخ الذي
لعمليات اإلعتيادية المتعلقة بشراء و بيع الموجودات المالية هي العمليات التي تتطلب أن يتم سداد تلك الشركة بشراء أو بيع الموجودات. ا

 الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق.

 اإلعتراف و القياس لألدوات المالية

عندما يكون على الشركة اإللتزام كطرف تعاقدي لتلك االدوات. يتم قياس جميع األدوات يتم اإلعتراف باألدوات المالية في القوائم المالية 
، أي تكاليف المالية مبدئيا بالقيمة العادلة ، في حالة الموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

نيف األدوات المالية عند االعتراف األولي يعتمد على الغرض الذي تم شراؤها من األدوات إضافية تعزى مباشرة من اقتناء أو قضية. تص
،اإلستثمارات عدا اإلستثمارات المرتبطة بوحداتالمالية وخصائصها. الحاقا لإلعتراف المبدأي يتم اثبات األدوات المالية بالتكلفة المطفأة  فيما 

 التغير في قيمتها العادلة في قائمة الدخل والتي تظهر بالقيمة العادلة. المتاحة للبيع واإلستثمارات التي يتم قيد

 اإلعتراف الغاء
 الموجودات المالية

اإلعتراف بالموجودات المالية )أو حسب مقتضى الحال جزء من موجودات مالية أو جزء من مجموعة مماثلة من الموجودات  الغاءيتم 
 المالية( في حالة:

 
  على التدفقات النقدية من الموجودات. انتهاء حقوق الحصول  •
أن تكون الشركة قد تنازلت عن حقوقها في الحصول على التدفقات النقدية من الموجودات أو أنها تعهدت بالتزام دفع التدفقات  •

لت فعلياً عن النقدية التي يتم الحصول عليها كاملة ودون تأخير إلى طرف ثالث بموجب ترتيبات "تحويل" أو )أ( إما أنها قد تناز
، أو )ب( أنها لم تتنازل عن الموجودات ولم تحتفظ بالمنافع والمخاطر الفعلية للموجودات ولكنها اتكافة مخاطر ومنافع الموجود

 .تنازلت عن السيطرة عن الموجودات
 

برمت اتفاقية تحويل فإنها تقوم بتقييم وإذا كانت الشركة قد تنازلت عن حقوقها في الحصول على التدفقات النقدية من الموجودات أو أنها قد أ
ما إذا كانت احتفظت بمخاطر ومنافع ملكية الموجودات وإلى أي حد كان ذلك. وعندما تكون الشركة ال هي تنازلت عن كافة مخاطر ومنافع 

تسجيلها في حدود استمرار  الموجودات وال هي احتفظت بها فعلياً وال هي تنازلت عن السيطرة على الموجودات فإن الموجودات حينئذ يتم
زل مشاركة الشركة في الموجودات. وفي تلك الحالة فإن الشركة تسجل التزاماً مقابل استمرار مشاركتها. ويتم قياس الموجودات الذي تم التنا

اركة الذي يأخذ شكل وااللتزام المتصل بها على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها الشركة. إن االستمرار في المش اعنه
 ضمان على الموجودات المتنازل عنها يقاس بالقيمة الدفترية للموجودات وأعلى مبلغ مقابل قد تكون الشركة مطالبة بدفعه، أيهما أقل.   
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
  :تتمة() القوائم المالية هذه أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعدادفيما يلى ( ج

 المطلوبات المالية

 اإلعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم ابراء االلتزام بموجب المطلوبات المالية أو الغاؤه أو انتهائه. الغاءيتم 
 
ستثمارات مرتبطة بالوحداتإ   

العقد،  على حامل أساس بشكل يهاف اإلستثمار تعود مخاطر التي العقود المرتبطة ببعض الموجودات بالوحدات المرتبطة تمثل اإلستثمارات
ً  الفوري، للتداول األجل قابلة رةقصي مرابحة قاديصن في إستثمارات وتمثل هذه اإلستثمارات  الحقًا قياسها ويعاد بالتكلفة وتسجل مبدئيا

 األصل بالرجوع إلى صافي قيمة ةالعادل القيمة تحديد يتم العادلة. يتم تحويل األرباح غير المحققة لإللتزامات على عقد اإلستثمار. بالقيمة
 المرجح. أساس المتوسط على اإلستثمارات تكلفة تحتسب اإلستثمار من جزء بيع حالة الصندوق. في مدير قبل من المعلنة

 
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلإستثمارات     

خاصة لعمليات المساهمين وكذلك اإلستثمارات الخاصة بعمليات  إختيارية محفظة في بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلإإلستثمارات  تمثل
اإلستثمارات التي يتم قيد التغير في قيمتها  تقييم يتم . السعودي النقد العربي مؤسسة إلرشادات وفقًا التأمين في صناديق اإلستثمار والتي تتم

 يتم الدفترية. قيمتها من بدالً  موجوداتها قيمة محفظة صافيال تعكس إلى سوق حيث سوق سعر طريقة بإستخدام العادلة في قائمة الدخل
 يتم المقتناة اإلستثمارات من جزء بيع حالة وفي ،على التواليالدخل  قائمة في الناتجة المحققة وغير المحققة والخسائر المكاسب تسجيل

  المرجح. المتوسط أساس على تكلفة اإلستثمارات إحتساب
  إستثمارات متاحة للبيع

اة حتى تم قياس وتصنيف اإلستثمارات المتاحة للبيع ، بعد إقتنائها بالقيمة العادلة ، اإلستثمارات المتاحة للبيع هي اإلستثمارات غير المقتني
يرات تدرج األرباح أو الخسائر غير المحققة الناتجة عن التغ، تاريخ اإلستحقاق أو ألغراض المتاجرة ، بالنسبة لإلستثمارات المتاحة للبيع 

لحين التوقف عن إثباتها أو إنخفاض قيمتها ، وعندئذ يتم إدراج الربح أو  للمساهميين الشامل الدخلفي قيمتها العادلة مباشرة ضمن قائمة 
إظهار  يتم والذي يتم ادراجة ضمن قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة. للسنة، الدخل الشامل الخسارة المتراكمة المدرجة سابقاً في قائمة

 اإلستثمارات المتاحة للبيع والتى اليمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به، بالتكلفة ناقصاً مخصص اإلنخفاض في القيمة.
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية  
ال حدوث انخفاض في قيمة أصل إجراء تقييم في تاريخ كل قائمة مركز مالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على احتمب تقوم الشركة

الغير  مالي معين أو مجموعة أخرى يتم قياس جميع األدوات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة باإلضافة، في حالة الموجودات والمطلوبات المالية
ألدوات المالية عند اإلعتراف مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل أي تكاليف إضافية تعزى مباشرة من اإلقتناء أو اإلصدار. تصنيف ا

المبدئي يعتمد على الغرض الذي من اجله تم الحصول على هذه األدوات المالية وكذلك خصائصها. في حالة وجود مثل هذا الدليل فإن أي 
 . يتحدد االنخفاض في القيمة على الوجه التالي:الدخلخسارة ناتجة عن االنخفاض في القيمة تدرج في قائمة 

 
الة الموجودات المدرجة بالقيمة العادلة فإن االنخفاض في القيمة هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة، ناقصاً خسارة اإلنخفاض في حأ ( 

  . او قائمة التغيرات في حقوق الملكية الدخلالمثبتة سابقاً في قائمة 
ق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية في حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة فإن االنخفاض في القيمة هو الفرب( 

  المخصومة طبقاً لسعر السوق الحالي لموجودات مالية مماثلة.
ية في حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة فإن االنخفاض في القيمة هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدج( 

  مخصومة طبقاً لسعر الفائدة األصلي المطبق.ال
 القيم العادلة

بالنسبة للموجودات  المتداولة بالرجوع إلى أسعار السوقمنظمة يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية التي يتم تداولها في أسواق نشطة 
كانت األسعار المتداولة في السوق ليست متاحة، يشار إلى وسيط  وأسعار العرض للمطلوبات، في ختام أعمال في تاريخ التقارير المالية. إذا

 ر المورد.اسعأض وأو عر

خدام عمليات بالنسبة للموجودات المالية التي ال يتوفر لها سوق نشط، يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم. وتشمل هذه التقنيات است
 قيمة السوقية الحالية ألداة أخرى والتي لها جوهريا نفس و / أو تحليل التدفقات النقدية تجارية بحتة حديثة، وذلك بالرجوع إلى ال
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
  )تتمة( القوائم المالية هذه أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعدادفيما يلى ( ج

   القيم العادلة )تتمة( : 
أفضل تقدير اإلدارة ومعدل الخصم  علىتدفقات النقدية المخصومة، ترتكز التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لتقنيات الوبالنسبة المخصومة. 

  المستخدم هو معدل السوق ذات الصلة ألصول مماثلة.
 مصاريف مدفوعة مقدما 

تم قيد المدفوعات المقدمة كأصل على اساس المبلغ تتمثل المصاريف المدفوعة مقدما في نفقات تم سدادها نقداً وتتعلق بفترات الحقة. مبدئياً ي
  على أساس الفترة التي تخص تلك النفقات. الدخلالنقدي المدفوع. وفي وقت الحق، تحمل هذه النفقات على قائمة 

  االثاث والتركيبات والمعدات المكتبية
المتراكم وأي إنخفاض في القيمة. يحتسب االستهالك بطريقة  هالكاإلست ناقًصا بالتكلفة المكتبية والمعدات والتركيبات األثاث قيمة قياس يتم

  اليتم إحتساب إستهالك لإلنشاءات تحت التنفيذ وتدرج بالتكلفة.  . للموجودات التقديرية القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية
 فيما يلي األعمار االنتاجية التقديرية للموجودات ألغراض احتساب االستهالك:

 
 سنوات 10سنوات إلى  5    والتركيباتثاث أ 

 سنوات  4  أجهزة حاسب آلي ومعدات مكتبية 
 

الموجودات تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار االنتاجية وطريقة االستهالك وتعديلها إذا كان ذلك مالئماً في نهاية كل سنة مالية. يتم مراجعة 
تشير ألحداث أو التغيرات في الظروف إلى احتمال عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية. يسجل  في ما إذا كان هناك إنخفاض في قيمتها عندما

على أساس االستهالك الفعلي. وبالمثل فإن الخسائر من االنخفاض في القيمة، إن وجدت،  الدخلاالستهالك المحمل على الفترة في قائمة 
  .الدخلتسجل في قائمة 

ذات عالقة  منافع إقتصاديةيكون من المحتمل تدفق  فقط عندما تحسينات. يتم رسملة الالدخلصيانة في قائمة تسجل مصروفات اإلصالح وال
     .بالتدفقات على الشركة
  اصول غير ملموسة 

االستهالك يتم قياس األصول غير الملموسة ، بما في ذلك البرامج التي حصلت عليها الشركة ولها أعمار إنتاجية محددة بالتكلفة ناقًصا 
  .التخريديةعلى أساس تكلفة األصل ، أو أي مبلغ آخر يتم استبداله بالتكلفة ، ناقًصا قيمته  االطفاءيتم احتساب  .وأي إنخفاض في القيمةالمتراكم 

تاريخ الذي تكون اإلطفاء في قائمة الدخل على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لألصول غير الملموسة من ال يسجل
ان متاحة فيه لالستخدام. وذلك ألن هذا يعكس على نحو أوضح النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المضمنة في األصل. 

 سنوات. 4العمر اإلنتاجي المقدر لبرنامج الكمبيوتر هو 
 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
 

ئمة مركز مالي بتقييم ما إذا كان هناك دليل على احتمال حدوث انخفاض في قيمة موجودات ما. وفي حالة وجود تقوم الشركة في تاريخ كل قا
ت. مثل هذا الدليل أو إذا كان مطلوباً إجراء فحص انخفاض قيمة سنوي عندئذ تقوم الشركة بتقييم المبلغ الممكن استرداده من قيمة الموجودا

قيمة الموجودات هي القيمة العادلة للموجودات أو وحدة تحقيق النقد ناقصاً تكاليف بيعها وقيمتها قيد االستعمال إن المبلغ الممكن استرداده من 
ة أيهما أعلى ويتم تحديدها لكل موجودات على حدة إال إذا كانت الموجودات ال تحقق تدفقات نقدية مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدي

أخرى من الموجودات. وإذا تجاوزت القيمة الدفترية لموجودات ما أو وحدة تحقيق النقد قيمتها أو المبلغ الممكن لموجودات أخرى أو مجموعة 
م استرداده من قيمتها فإن الموجودات تعتبر عندئذ على أنه قد انخفضت قيمتها ويتم تخفيض قيمتها إلى القيمة الممكن استردادها. وفي تقيي

لتدفقات النقدية المستقبلية التقديرية يتم خصمها إلى قيمتها الحالية باستعمال معدل خصم ما قبل الضريبة يعكس القيمة قيد االستعمال فإن ا
ً تكاليف بيع الم وجودات التقييمات الحالية في السوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة بالموجودات. عند تحديد القيمة العادلة ناقصا

لمعامالت التي تمت مؤخراً في السوق إن توفرت. وإذا لم تتوفر مثل هذه المعامالت يستخدم نموذج تقييم مالئم. ويتم تؤخذ في االعتبارات ا
 تأييد هذه الحسابات بمضاعفات تقييم وأسعار األسهم المعلنة لشركات تابعة مدرجة في التداول ومؤشرات القيمة العادلة األخرى المتوفرة.
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 ة الهامة )تتمة(. السياسات المحاسبي3
  :)تتمة( القوائم المالية هذه أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعدادفيما يلى ( ج

 )تتمة( انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
 

ستقل لكل تستند الشركة في إحتسابها لالنخفاض في القيمة إلى الموازنات التقديرية التفصيلية وحساب التوقعات والتي يتم إعدادها بشكل م
وحدة من الوحدات المحققة للنقد والتي يتم تخصيص الموجودات لكل وحدة وتغطي هذه الموازنات التقديرية وحسابات التوقعات عموماً فترة 
خمس سنوات. أما الفترات التي هي أطول من خمس سنوات فيتم احتساب معدل نمو طويل األجل ويطبق على التدفقات النقدية المتوقعة بعد 

 سنة الخامسة.ال

في فئات المصروف  لكيةالدخل و قائمة التغييرات في حقوق المالخسائر من العمليات المستمرة من االنخفاض في القيمة في قائمة  سجلت
 .قيمته انخفضت صل الذيالمتفقة مع وظيفة األ

أي دليل على أن الخسائر من االنخفاض في القيمة التي وفيما يتعلق بالموجودات فإن التقييم يتم في تاريخ كل قائمة مركز مالي إذا كان هناك 
ه سبق تسجيلها لم تعد موجودة أو أنها قد تكون انخفضت. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل تقوم الشركة عندئذ بتقدير المبلغ الممكن استرداد

فقط إذا كان قد حدث تغير في االفتراضات من قيمة الموجودات. ويتم عكس قيد الخسارة من االنخفاض في القيمة التي سبق تسجيلها 
المستخدمة لتحديد المبلغ الممكن استرداده من قيمة الموجودات منذ تم تسجيل آخر خسارة من االنخفاض في القيمة. ويتم تقييد عكس القيد 

د القيمة الدفترية التي كان من الممكن بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية للموجودات المبلغ الممكن استرداده من قيمتها وال يتجاوز عكس القي
تحقيقها، بعد طرح االستهالك، فيما لو لم يتم قيد خسارة من االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية في السنوات السابقة. ويسجل عكس 

لة فإن عكس القيد يعتبر زيادة من إعادة ما لم تكن الموجودات قد تم تسجيلها بالقيمة المعاد تقييمها وفي مثل هذه الحاالدخل القيد في قائمة 
 التقييم.

 
 الدخل وضريبة الزكاة

يتم تكوين مخصص الزكاة وضريبة الدخل، التي تمثل  السعودية. العربية للمملكة لألنظمة المالية وفقًا الزكاة وضريبة الدخل إحتساب يتم
. وبناءاً عليه، فإن مبالغ الزكاة وضريبة الملكية للمساهمينات في حقوق مطلوبات من المساهمين، ويحمل على األرباح المبقاة في قائمة التغير
 الدخل القابلة لالسترداد من المساهمين تقيد في حساب األرباح المبقاة.

 
لية  تتعلق لم يتم إجراء تسويات علي القوائم الما لذا من المساهمين سيتم إستردادها كافة المصاريف المحملة للزكاة وضريبة الدخلعلماً بأن 

بحسب في المملكة العربية السعودية  ةغير مقيم لجهاتبتأثير الضرائب المؤجلة. تقوم الشركة بإستقطاع الضرئب على بعض المعامالت 
 نظام الزكاة وضريبة الدخل بالمملكة.  متطلبات
 

 المبالغ المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى
ا من به المطالبة تسدادها في المستقبل لقاء البضاعة والخدمات التي يتم الحصول عليها سواء تم تسجل المطلوبات المتعلقة بالمبالغ المطلوب

 لم يتم. اوقبل المورد 
 

 المخصصات
ضمني( يمكن تقدير مبلغه بشكل موثوق نتيجة ألحداث سابقة و من المحتمل  أو )قانوني إلتزام الشركة لدى يكون عندما المخصصات تدرج

 خارجة لمنافع إقتصادية لتسوية هذا اإللتزام. أن يتطلب تدفقات

 األجنبية العمالت
 تاريخ في الصرف السائد بسعر األجنبية بالعمالت تتم التي المعامالت تسجيل تمسك الشركة السجالت المحاسبية باللاير السعودي. يتم

 تسجل . المالي المركز قائمة في تاريخ السائد الصرف بسعر ةاألجنبي بالعمالت المسجلة النقدية والمطلوبات الموجودات يتم تحويل . المعاملة
 المرتبطبالدوالر األمريكي  أساسية بصفة هي األجنبية بالعملة الشركة التي تتم معامالت جميع ألن نظًرا .في قائمة الدخل الفروقات جميع

 مستقلة. عنها بصورة اإلفصاح ميت ولم جوهرية ليست األجنبية العملة تحويل وخسائر اللاير السعودي فإن مكاسبب
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 :)تتمة( القوائم المالية هذه أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعدادفيما يلى ( ج
 

 المنتج تصنيف
 تأمين إستثمار وعنصر ود عنصرالعق تضمنت استثمار. وإذا بعقود والتي تكون مرتبطة الحياة على التأمين عقود بإصدار الشركة تقوم

خالل  من التأمين بعنصر إشتراكات متعلقة أي إحتساب  بهما. يتم المتعلقة جمع المبالغ يتم فال متميزة العنصرين من النقدية التدفقات وكانت
 لعمليات التأمين. المالي المركز خالل قائمة من المتبقي العنصر ويحتسب الدخل قائمة

 
 التأمين عقود
بقبول وتحمل مخاطر تأمين كبيرة عن طرف آخر )حملة  التي التي قامت الشركة )شركة التأمين( العقود تلك بأنها التأمين عقود تعرف

الوثائق( وذلك من خالل الموافقة على تعويض حملة الوثائق عن األخطار الغير متوقعة والمحددة فى المستقبل )األخطار المتوقعة للمؤمن 
سلباً على حملة الوثائق وكمبدأ عام تحدد الشركة ما إذا كان لديها مخاطر تأمين جوهرية من خالل تقييم ما إذا كان الخطر عليهم( والتي تؤثر 

 التأمين وحجم حدوث إحتمال التأمين على مخاطر حجم يعتمد المؤمن عليه قد يتسبب لشركة التأمين بأن تقوم بسداد منافع إضافية كبيرة.
 . المحتمل تأثيره

 
 مخاطر في إنخفاض كبير حدث ولو الوثائق حتى فترة من المتبقية المدة تأمين طوال كعقد تأمين فإنه يبقي عقد أنه على العقد تصنيف دعن

  . الفترة هذه خالل التأمين
 . ذات العالقة للوثائق اإلشتراك سداد فترة مدى على كإيرادات التأمين بعقود المتعلقة اإلشتراكات تسجل

 
 تثماراإلس عقود

 اإلستثمار لعقود وفقًا المستردة المبالغ كعقود إستثمار. تحتسب للتقارير المالية الدولية المعايير بموجب عقود تأمين تعتبر ال عقود أي تصنف
 ويتم التأمين من عمليات إجمالي اإلشتراكات للسنة من كخصم من اإلشتراك االستثماري المسترد الجزء إظهار ويتم الدخل قائمة خالل من

 . بالوحدات( المرتبطة )العقود اإلستثمار عقود مطلوبات إلى تحويله
 

  التأمين اإلحتياطي الفني لعمليات
  لوحدات الصندوق. الحالي بإستخدام السعر اإلكتواري التقييم أساس على اإلستثمار عقود مطلوبات مخصص إحتساب يتم

  لحملة الوثائق. الشركة تدفعه أن يتوقع الذي المبلغ وهو مطالبات التأمين مخصص اإلكتواري التقييم يتضمن
اف يتم تحديد االحتياطي الفني من خالل التقييم االكتواري لسياسة المطالبات المستقبلية. وتشمل االفتراضات االكتوارية هامش سلبي لالنحر

 .على الخبرة ياالنسحاب االفتراض ويراعي بشكل عام  نوع  الوثيقة، سنة اإلصدار وفترة الوثيقة. تستند الوفيات ومعدل
 

 التأمين إعادة
المعتمدين  إعادة التأمين شركات مع الشركة عالمية مستقلة. تتعامل تأمين إعادة شركات مع تأمين إعادة حصة إتفاقية لدى الشركة ترتيبات

 لعالمية.ا التصنيف بواسطة وكاالت أعلى بتصنيف ب( أو ب )ب األقل بدرجة لدى اإلدارة والمصنفة على
 

المستحقة إلى أو المبالغ المستحقة من شركة اعادة  شتراكاتإن أي أصل أو التزام يسجل في قائمة المركز المالي لعمليات التأمين يمثل اإل
يتم مراجعة التأمين. يتم تقدير المبالغ المستحقة من شركة إعادة التأمين بشكل يتفق مع التزام المطالبة المتعلقة باألطراف المؤمن عليهم. 

 اإلنخفاض في قيمة الذمم المدينة الناتجة عن عقود إعادة التأمين ضمن الفحص الذي يتم على الذمم المدينة.  
 

 المطلوبات كفاية فحص
هذه  عقود التأمين. وإلجراء كفاية مطلوبات من مدى للتأكد المطلوبات كفاية لمعرفة فحوصات إجراء يتم مالي مركز قائمة كل تاريخ في

 اإلدارية المطالبات والمصروفات معالجة ومصروفات المستقبلية التعاقدية للتدفقات النقدية الحالية التقديرات أفضل اإلدارة تستخدم لفحوصاتا
 كفاية فحوص عن الناتجة مخصص مقابل الخسائر تكوين طريق عن الدخل قائمة على فور حدوثه الدفترية القيمة في أي عجز يتم تحميل .

 . )القائمة المخاطر )مخصص اتالمطلوب
 

 السلبي( هوامش لإلنحراف اإلفتراضات )بدون هذه مثل فإن افتراضات جديدة ألفضل التقديرات إتباع المطلوبات كفاية فحص يتطلب عندما
 المطلوبات الحقاً. تلك لقياس إستخدامها يتم
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
  :)تتمة( القوائم المالية هذه محاسبية المتبعة في إعدادأهم السياسات الفيما يلى ( ج

 المطالبات
الدخل  قائمة على بتعديل الخسارة المصروفات المتعلقة تحميل ويتم والجهات األخرى الوثائق لحملة المستحقة المبالغ من المطالبات تتكون

 تاريخ في عنها لم يبلغ التي وتلك للشركة عنها المبلغ بالمطالبات لقةالمتع الدفع المستحقة التقديرية المبالغ وتشمل المطالبات تكبدها. عند
  المالي. المركز قائمة
ً على مطالباتها بتقدير عموًما الشركة تقوم ً  تكوين مخصص ذلك ويتضمن اإلكتوارية، المدخالت بناءا  سداد وتكلفة تقدير اإلدارة على بناءا

اإللتزامات الناتجة عن المطالبات في نهاية المطاف بالزيادة  ختلفالمالي.قد ت المركز تاريخ قائمة في عنها يبلغ لم والتي المتكبدة المطالبات
 المسددة. غير المطالبات إلتزامها مقابل بخصم الشركة ال تقوم أو النقصان عن مبلغ المخصص المكون.

 

  اإلكتساب رسوم
 . عقدال لشروط وفقًا إستحقاقها حال على المصروف وتحمل الموزع إلى المساهم اإلكتساب رسوم تدفع

 

 اإلدارية التسجيل واألتعاب رسوم
اإلدارية المستحقة إلى المساهمين الفنيين والموزعين والتي هي عبارة عن تكاليف تم تحملها مباشرة  تسجل الشركة رسوم التسجيل واألتعاب

  عقد. العلى المصروف عندما تستحق وفقاً لشروط وأحكام  للحصول على المساهمات من شهادات التأمين، حال انفاقها ويتم تحميلها
 تالعموال

 على مركز االتصال، ويتم تحميلها المبيعات وموظفي موظفي ت لشركة األهلي لتسويق خدمات التأمين المحدودة )الوكيل(،عموالاليتم سداد 
 إستحقاقها. ات حالفرولمصا

 
 المقاصة

 المبلغ لتسوية نظامي نافذ عند وجود حق فقط قائمة المركز المالي في الصافي المبلغ وتسجيل يةوالمطلوبات المال الموجودات تتم مقاصة
الوقت.ال يتم مقاصة  نفس في وسداد المطلوبات الموجودات تحقيق أو الصافي أساس على إما للتقاص الشركة لدى نية هناك ويكون المسجل

ً في ما لم يكن ذلك م الدخلالدخل والمصروفات في قائمة  ً به بموجب معيار محاسبي أو تفسير له مفصح عنه تحديدا ً أو مسموحا طلوبا
 السياسات المحاسبية للشركة. 

 
 التقارير القطاعية

القطاع هو عنصر مميز من محفظة الشركة و التي تعمل في مجال توريد المنتجات أو تقديم الخدمات )قطاع األعمال( والذي يخضع لمخاطر 
منافع ومخاطر القطاعات األخرى. يتم فحص النتائج التشغيلية للقطاع بصورة دورية بواسطة رئيس قسم التشغيل وذلك  ومنافع مختلفة عن

  لتوزيع الموارد وتحديد الكفاءة التشغيلية.
 عقود اإليجار

ي. تسجل عقود اإليجار التشغيلي إذا احتفظ المؤجر فعلياً بجميع مخاطر ومنافع الملكية )المتعلقة بأالصل( فإن األصل يصنف كإيجار تشغيل
 على أساس القسط الثابت على مدى مدة عقد اإليجار. الدخلكمصروف في قائمة 
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  النقد وما في حكمه. 4
 االجمالي  عمليات المساهمين  عمليات التأمين م2018

       ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
 12  -  12 نقد في الصندوق

       18,859  2,417  16,442 (1-4نقد لدى البنك )اإليضاح 
 18,871  2,417  16,454 االجمالي

 
 االجمالي  عمليات المساهمين  عمليات التأمين م2017

       ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
 9  -  9 نقد في الصندوق

       26,662  357  26,305 (1-4نقد لدى البنك )اإليضاح 
 26,671  357  26,314 االجمالي

  
 ( 23) البنك االهلي التجاري( ) ايضاح  جهة ذات عالقةفي حسابات بنكية لدى  لدى البنك محتفظ به النقد 4-1
 

 معيدي التأمين، بالصافيلوذمم مدينة تامين مستحقة اشتراكات  .5
 

 م2017  م2018 
     ف لاير سعوديأل  ألف لاير سعودي 

 5,142  5,489 بالصافي -حاملي وثائق التأمين
 822  66,932 (23)اإليضاح  بالصافي -جهات ذات عالقة

 7,313  1,652 بالصافي ،ذمم مدينة من معيدي التأمين
 74,073  13,277 
 

  هي كما يلي: خالل العام ديون مشكوك في تحصيلها ان حركة مخصص   1-5
 م2017  م2018   

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   
 508  830   يناير 1في       

 322  (770)   إضافات
 830  60   ديسمبر 31في 

 
 ديسمبر فيما يلي: 31يتمثل جدول تحليل اعمار اشتراكات تامين مستحقة وذمم مدينة لمعيدي التأمين كما في 

 
لم تتجاوز  

 موعد
استحقاقها ولم 

 هاتهبط قيمت

 ارصدة تجاوزت موعد استحقاقها ولم تهبط قيمتها 

  
الى  من شهر

  اشهر 3

 3اكثر من 
اشهر ولغاية 

  اشهر 6

 6اكثر من 
اشهر ولغاية 

  شهر 12
 12من  أكثر

 االجمالي  شهر
 ألف لاير سعودي 
            2018 1,652  72,207  74  140  -  74,073 

2017 7,036  5,964  -  277  -  13,277 
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 غير مكتسبة  تأمين اشتراكات. 6
 

  م2018 
 الصافي  التامين حصة معيدي  اإلجمالي 

       ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
 1,686  (3,312)  4,998 السنة الرصيد في بداية 

 232,735   (105,611)   338,346  السنةخالل  )مسندة(اشتراكات مكتتبة / 
 ()232,634  105,736   (338,370)   السنةمدفوعة أو معدلة خالل /)مكتسبة(اشتراكات 

 1,787  (3,187)  4,974  السنةالرصيد في نهاية 
 

 م 2017 
 الصافي  التامين حصة معيدي  اإلجمالي 

       ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
 127  (158)  285  السنةالرصيد في بداية 

 258,580  (94,533)   353,113  السنةخالل  )مسندة(اشتراكات مكتتبة / 
 (257,021)  91,379  (348,400)  السنةمدفوعة أو معدلة خالل /)مكتسبة(اشتراكات 

 1,686  (3,312)  4,998  السنةالرصيد في نهاية 
 

 إستثمارات مرتبطة بالوحدات . 7
مساهم لمقومة بالدوالر األمريكي وتدار من قبل شركة تابعة ل االستثمار المرتبطة بالوحدات من وحدات في صناديق ماراتاالستثتتكون 

 .المملكة العربية السعوديةومقرها في  رئيسي في الشركةال
 م2017  م2018 
     ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

    رتبطة بالوحدات:استثمارات محتفظ بها لتغطية المطلوبات الم
 381,095   356,326  صندوق األهلي متعدد األصول المتحفظ
 176,647   165,177  صندوق األهلي متعدد األصول المتوازن

 136,667   125,572  صندوق األهلي متعدد األصول للنمو
 647,075  694,409 
 

 مما يلي:   ةالسنخالل  المرتبطة بالوحدات االستثماراتتتألف الحركة في 
 م2017  م2018 
     سعودي لاير ألف  ألف لاير سعودي 

 749,771  694,409 الرصيد في بداية السنة
 (116,057)  (43,000) استرداد خالل السنة

 60,695  (4,334) ب(()13)اإليضاح ح غير محققة خالل السنة أربا)خسائر( / 
 694,409  647,075 الرصيد في نهاية السنة

    
 

 استثمارات. 8
 م2017ديسمبر  31  م2018ديسمبر  31 
     سعودي لاير ألف  ألف لاير سعودي 

    االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 76,942  47,805 (1-8عمليات التأمين )االيضاح 

 244,128  238,808 (2-8عمليات المساهمين )االيضاح 
 286,613  321,070 
    
 
 متساوية.لهذه االستثمارات والقيمة العادلة  الدفتريةن القيمة إ
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 . استثمارات )تتمة(8
 

 دخل المن خالل قائمة بالقيمة العادلة االستثمارات  - عمليات التأمين 8-1
متداول للدخل( يدار من قبل  للمتاجرة باللاير السعودي )صندوق المتنوع في صندوق األهلي ستثماراتالاعمليات التأمين  استثماراتتمثل 

بالقيمة العادلة من خالل قائمة  كاستثمار االستثمارهذا في المملكة العربية السعودية. تم تحديد ومقرها بالشركة شركة تابعة لمساهم رئيسي 
 .نشطةبصورة  أدائهة ساس القيمة العادلة وتتم مراقبأعلى ألنه يدار وذلك األولي االعتراف  عندالدخل 

 

  
ديسمبر  31م وللسنة المنتهية في 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في إن الحركة في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

  يلي:  م هي كما 2017
 م2017  م2018 
     ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   
    عمليات التأمين 

 122,156  76,942 الرصيد في بداية السنة
 65,000  - مشتريات

 (49,000)  (40,000) إستردادات
عمليات المساهمين بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الى( ( / منمحول 

 (62,563)  9,667 )انظر ادناه( 
 1,349  1,196 أرباح غير محققة

 76,942  47,805 الرصيد في نهاية السنة
 

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  -عمليات المساهمين  2- 8
 م2017  م2018 
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   
    

 215,876  219,877 )أ( محفظة األهلي تكافل الخاصة
 6,997  6,832 إستثمار في صندوق عقاري

 21,255  12,099 صندوق األهلي المتنوع للمتاجرة باللاير السعودي
 238,808  244,128 
    

إن محفظة األهلي تكافل الخاصة تدار من قبل شركة تابعة لمساهم رئيسي في الشركة. وتستثمر المحفظة في أوراق مالية صادرة عن 
 باللاير السعودي والدوالر األمريكي. مةمقو وهيئات حكومية، وصناديق استثمار مشتركة وهيمؤسسات مالية، 

  
 م2017  م2018 
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   

    عمليات المساهمين
 172,146  244,128 الرصيد في بداية السنة

 49,721  - مشتريات
 (46,000)  - إستردادات

)انظر يات التامين بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل عملمن  /(إلى)محول 
 ( أعاله

 
(9,667)  62,563 

 5,698  4,347 أرباح غير محققة 
 244,128  238,808 الرصيد في نهاية السنة

 
 

 م2017  م2018 
     ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
    

 76,942  47,805 صندوق األهلي المتنوع للمتاجرة باللاير السعودي
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 . استثمارات )تتمة(8

 تتمة((استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  -عمليات المساهمين  8-2
 

 ظة االهلى تكافل الخاصة تتالف من :حفمأ( 
 م2017  م2018 
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   
    

 44,551  56,010 صناديق استثمار مشتركة 
 98,348  55,519 ودائع مرابحه

 4,392  7,340 استثمارات بحقوق الملكية 
 68,585  101,008 استثمارات في صكوك 

 291,877  215,876 
    

 
  مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات أخرى -9

 م2017  م2018 
عمليات  

 التأمين
عمليات 

 االجمالي  المساهمين
عمليات  

 التأمين
عمليات 

 االجمالي  المساهمين
         ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

 65 - 65  65 - 65 مقدًما مدفوع إيجار
 ً  917 153 764  784 304 480 للموردين مبالغ مدفوعة مقدما

 563 - 563  365 - 365 سلف عاملين 
 4,014 3,997 17  3,997 3,997 - تأمينات ضمانات بنكية

المسترد من الهيئة العامة 
 للزكاة وضريبة الدخل 

 
- 

 
269 

 
269 

  
- 

 
- 

 
- 

         - - -  13 13 - ضريبة القيمة المضافة
 910 4,583 5,493  1,409 4,150 5,559 
          

 مكتبية ومعدات تركيبات و أثاث -10
 

 
  وتركيباتاثاث 

 حاسب آلي  
 مكتبية ومعدات

 
 المجموع 2018

 
 المجموع 2017

 ألف لاير سعودي 
        :التكلفة

 8,642  9,483  7,468  2,015   يناير 1في 
 841  541  455  86 إضافات

         9,483  10,024  7,923  2,101 ديسمبر     31في 
        :اإلستهالك المتراكم

 6,819  7,483  5,942  1,541 يناير      1في 
 664  829  756  73 للسنة  المحمل

 7,483  8,312  6,698  1,614 ديسمبر  31في 

        القيمة الدفترية:
   - 1,712  1,225  487 ديسمبر  31في 

 2,000    - 1,526  474 ديسمبر     31في 
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 موجودات غير ملموسة -11
  
 م2017  م2018 
     ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   

    :التكلفة
 8,482  8,989 الرصيد في بداية السنة

 507  293 اضافات
    

     8,989  9,282 ديسمبر  31في 
    :المتراكم االطفاء

 3,523  5,180 الرصيد في بداية السنة
 1,657  1,755 للسنة  محملال
    

     5,180  6,935 ديسمبر  31في 
    القيمة الدفترية:

 3,809  2,347 ديسمبر  31في 
 

 .تتألف الموجودات الغير ملموسة من برامج كمبيوتر 
 
 وديعة نظامية -12
 

لاير سعودي  مليون 16,67من رأسمالها المدفوع ومقداره  %10وفقاً لمتطلبات نظام التأمين بالمملكة العربية السعودية فقد اودعت الشركة 
ان هذه الوديعه محتفظ بها مع احد  مؤسسة النقد العربي السعودي ال يمكن سحب الوديعة دون موافقة مؤسسة النقد.في بنك معين من 

 المساهميين المؤسسين.
 
 االحتياطي الفني لعمليات التأمين -13
 

 :كما يلياالكتواري خبير الالتأمين بناًء على التقرير المستلم من  لعمليات( تم تكوين االحتياطي الفني أ
  
 م2017  م2018 
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   

احتياطي فني متعلق باستراتيجيات االستثمار للمشاركين )التزام مرتبط 
 703,336  650,843 بالوحدات(

 7,289  3,382 مخصص مقابل المخاطر المبقاة
 654,225  710,625 
 
 كاالتي:  ت التأمينيااالحتياطي الفني لعملفي حركة الب( 
 م2017  م2018 
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   
    

 762,306  710,625 الرصيد كما في بداية السنة
 (89)  (3,907) التغير في المخصص مقابل المخاطر المبقاة

 60,695  (4,334) ( 7ستثمارات مرتبطة بالوحدات )اإليضاح رباح غير محققة من اأ/)خسائر(
 184,902  161,430 اشتراكات تأمين قابلة لالستثمار
 (297,189)  (209,589) إعادة وإستحقاق وثائق التكافل
 710,625  654,225 الرصيد كما في نهاية السنة
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 عنهامطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ ومطالبات قائمة   -14    
 م2017  م2018 

 االجمالي 
حصة معيدي 

 االجمالي  الصافي التأمين
حصة معيدي 

 الصافي التأمين
         ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

        يناير  1كما في 
 5,167 (39,801) 44,968  2,606 (21,094) 23,700 مطالبات تم االبالغ عنها 

 5,305 - 5,305  6,268 - 6,268 غ عنهامطالبات متكبدة ولم يتم اإلبال
        
     29,968 (21,094) 8,874     50,273 (39,801)     10,472 

 11,300 (80,202) 91,502      35,656 (125,694) 161,350 المتكبد خالل السنة 
 (12,898) 98,909 (111,807)  (26,033) 91,213 (117,246) المسترد خالل السنة   /)المسدد(

        
 8,874 (21,094) 29,968      18,497 (55,575) 74,072 ديسمبر 31في 

        
مستحقة مطالبات تعديالت : مخصص 

  * القبض من معيدي التامين
 

14,885      
  40,690()      

        ديسمبر 31في 
 2,606 (21,094) 23,700     11,300 (55,575) 66,875 مطالبات تم االبالغ عنها 

 6,268     - 6,268     7,197 - 7,197 مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها
        
 74,072 (55,575) 18,497     29,968 (21,094)      8,874 
        

مستحقة مطالبات تعديالت : مخصص 
      14,885  *من معيدي التامين القبض

  40,690()      
 للخسائر المتعلقة باإلشعار المؤقت لإللغاء الخاص باتفاقية إعادة التأمين من قبل معيد التأمين. مخصص *
 

  المطالبات تطور   جدول - 15
بلية. تسعى الشركة إلى الحفاظ على احتياطيات كافية فيما يتعلق بنشاط التأمين التكافلي من أجل الحماية من ظهور المطالبات السلببية المستق

أن المطالبات تتطور وتصبح التكلفة النهائية للمطالبات أكثر تحديداً، فإنه سيتم التخلص من المطالبات السلبية التي تؤدي إلى رد  وبما
االحتياطيات من حوادث سنوات سابقة. ومن أجل الحفاظ على احتياطيات كافية، تقوم الشركة بتحويل الكثير من هذا الرد إلى احتياطيات 

 ترتبط بالتكلفة النهائية للمطالبات. عدم تيقن بدرجة كبيرةة وذلك عندما يكون تطور المطالبات أقل استحقاقاً بكثير وأن هناك السنة الحالي
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 )تتمة(المطالبات تطور   جدول - 15
 

 تم إعداد التحليل المثلثي للمطالبات حسب سنوات الحوادث ، على مدى عدد من السنوات المالية كما يلي :
  اجمالي

 اإلجمالي م2018 م2017 م2016 م2015 م2014 سنة الحادث
 
 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي

  113,089 93,177 61,860 45,069 67,510 في نهاية سنة الحادث      
   - 121,994 91,024 75,850 99,850 بعد سنة 

   -  - 91,173 77,758 102,592 نتينبعد س
   -  -  - 77,828 104,845 بعد ثالث سنوات 
   -  -  -  - 107,332 بعد اربعة سنوات

التقدير الحالي للمطالبات 
 المتكبدة المتراكمة 

 
107,332 

 
77,828 

 
91,173 

 
121,994 

 
113,089 

 
511,416 

الدفعات المسددة المتراكمة حتى 
 (444,541) (68,711) (107,289) (90,074) (77,237) (101,230) تاريخه

 66,875 44,378 14,705 1,099 591 6,102 المبلغ عنها مطالبات إجمالي

مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ 
 7,197      عنها

          اجمالي المطالبات القائمة
 74,072      (14) ايضاح 

 
 صافي

 جمالياإل م2018 م2017 م2016 م2015 م2014 سنة الحادث
 
 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي

  21,967 9,018 9,774 6,375 10,944 في نهاية سنة الحادث      
   - 11,850 14,281 9,515 16,386 بعد سنة 

   -  - 14,315 9,764 16,923 بعد سنتين
   -  -  - 9,778 17,138 بعد ثالث سنوات 
   -  -  -  - 17,309 بعد اربعة سنوات

التقدير الحالي للمطالبات المتكبدة 
 المتراكمة 

 
17,309 

 
9,778 

 
14,315 

 
11,850 

 
21,967 

 
75,219 

الدفعات المسددة المتراكمة حتى 
 (63,919) (13,032) (10,271) (14,149) (9,709) (16,758) تاريخه

 11,300 8,935 1,579 166 69 551 المبلغ عنها مطالبات إجمالي

مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ 
 7,197      عنها

          اجمالي المطالبات القائمة
 18,497      (14) ايضاح 
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 أرصدة مستحقة الدفع ومطلوبات اخرى -16
 

 م2017  م2018 
عمليات  

 التأمين
عمليات 

 االجمالي  المساهمين
عمليات  

 التأمين
ليات عم

 االجمالي  المساهمين
         ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

 مصروفات مستحقة الدفع 
 12,546 4,868 7,678  16,860 3,894 12,966 *وذمم دائنة أخرى

 7,588 - 7,588  13,080 - 13,080 مصروفات اإلكتتاب 
 2,458 - 2,458  2,315 - 2,315 وثائق متنازل عنها

امين مدفوعة اشتراكات ت
         4,235 - 4,235  3,469 - 3,469 مقدما 

 26,827 4,868 21,959  35,724 3,894 31,830 المجموع
        
:  2017لاير سعودي )    3,143ى بمبلغاإلدارة وأعضاء اللجان األخر العضاء مجلس أخرى مستحقة الدفع مكافأة ومصروفاتتشمل  *

 .(23ح )إيضالاير سعودي (  3,153
 

    مكافأة نهاية الخدمة -17
التزام المنافع عند بينما يتم صرف مدفوعات .  المخططهالمستحقات وفقاً للتقييم االكتواري بموجب طريقة وحدة اإلئتمان  احتساب يتم 

 . استحقاقها
 : بناء على قيمتها الحالية هي كما يلى  خالل السنة اتيتم االعتراف بالمبالغ في قائمة المركز المالي وان الحركة على االلتزام 17-1

  
 م2018   
 ألف لاير سعودي   

 القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة
 
  1,809 

 
 ان حركة التزامات المنافع المحددة هي كما يلى :  17-2
 م2018   
       ألف لاير سعودي   

 1,758   االفتتاحيالرصيد 
 503   خل المحمل على قائمة الد

 (24)   المحمل على قائمة الدخل الشامل االخر 
 (428)   منافع مدفوعة خالل السنة 
 1,809   الرصيد كما في نهاية السنة

 
 تزامات المنافع المحددة : لفيما يلى تسوية القيمة الحالية ال  17-3
 م2018   
       ألف لاير سعودي   

 1,758   كما في بداية السنة الرصيد 
 433   تكلفة الخدمة الحالية 

 70   تكاليف الفوائد
 (24)   خسائر اكتوارية 

 (428)   منافع مدفوعة خالل السنة 
 1,809   الرصيد كما في نهاية السنة
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 تتمة(( مكافأة نهاية الخدمة -17
 

  االفتراضات االكتوارية الرئيسية  17-4
من اجل تقييم التزامات المنافع المحددة كتوارية االساسية والتى تم استخدامها من قبل الشركة فيما يلى مجموعة من االفتراضات ال  

  المستحقة: 
 م2018   

 %4   معدل الخصمتقييم 
  %5   معدل زياده الرواتب المتوقع عبر مختلف االعمار

  : حددةالتزامات المنافع الماثر التغير في الحساسية على القيمة الحالية فيما يلي 
 م2018   
   ألف لاير سعودي   

    معدل الخصمتقييم 
 1,656   %1زيادة بواقع -
 1,989   %1نقص بواقع -

    معدل زياده الرواتب المتوقع عبر مختلف االعمار
 1,985   %1زيادة بواقع -
 1,655   %1نقص بواقع -

    معدل الوفيات
 1,809   %10زيادة بواقع -
 1,809   %10قع نقص بوا-

    معدل دوران الموظفين 
 1,789   %10زيادة بواقع -
   1,831   %10نقص بواقع -

   سنة.  15الى  10من ان فترة المتوسط المرجح اللتزام المنافع المحددة في نهاية فترة التقرير 
 ساس غير مخصوم هي كالتالي:التي يتم تقييمها على أوالتدفقات النقدية المتوقعة على مدى السنوات القادمة 

 
 م2018   
   ألف لاير سعودي   

 166   سنة واحدة 
 448   سنوات  5الى  2
 769   سنوات  10الى  6

      1,362   سنوات  10اكثر من 
 . الزكاة وضريبة الدخل18

 اإلدارة.تحتسب الزكاة وضريبة الدخل المستحقة الدفع على الشركة بناًء على أفضل تقديرات لدى 

 م:2017ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31فيما يلي الحركة في الزكاة وضريبة الدخل المستحقة للسنة المنتهية في 
 م2017 م2018 م2018 الضريبة م2018 الزكاة 

 ألف لاير سعودي 
 19,380 22,422 729 21,693 الرصيد في بداية السنة

 5,148 6,333 664 5,669 محمل للسنة
      (2,106) (4,895) (1,118) (3,777) وضريبة الدخل المدفوعة الزكاة 

 22,422 23,860 275 23,585 الرصيد في نهاية السنة
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 تتمة((. الزكاة وضريبة الدخل18
 وضع الربوط

م والسنوات المنتهية 2007ديسمبر  31في تم تقديم اإلقرارات الزكوية والضريبية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل )الهيئة( عن الفترة المنتهية 
 م.2017م وحتى 2008ديسمبر  31في 
 

م 2009م و2008ديسمبر  31م وللسنتين المنتهيتين في 2007ديسمبر  31أصدرت الهيئة الربوط الزكوية والضريبية للفترة المنتهية في 
ي. وقد تقدمت الشركة بإعتراض على الزكاة اإلضافية البالغ سعود ألف لاير 3,997حيث طالبت فيها بزكاة إضافية وضريبة استقطاع بمبلغ 

ألف  26لاير سعودي باإلضافة إلى غرامة تأخير بمبلغ  ألف 76سعودي، وقامت بسداد ضريبة االستقطاع اإلضافية بمبلغ  ألف لاير 3,921
هيئة. وتقدمت الشركة بإعتراض ضد قرار اللجنة سعودي تحت االعتراض. أصدرت لجنة اإلعتراض اإلبتدائية قرارها بتأييد إجراءات ال لاير

ها اإلبتدائية إلى لجنة اإلستئناف العليا وقامت بإصدار ضمان بنكي بقيمة المبالغ المتنازع عليها وقد أصدرت لجنة اإلستئناف العليا قرار
ديوان المظالم. وإن إدارة الشركة على ثقة  لصالح الشركة بشأن بعض البنود. وقدمت الشركة اعتراضها ضد قرار لجنة اإلستئناف العليا إلى

 بأن قرار ديوان المظالم سيكون في صالحها.
 

ألف لاير سعودي وضريبة استقطاع  3,680م حيث طالبت فيها بزكاة اضافية بمبلغ 2012م حتى 2010أصدرت الهيئة ربوطاً للسنوات من 
ة على هذه الربوط وإن إدارة الشركة على ثقة بأن نتيجة اإلعتراض ألف لاير سعودي.تقدمت الشركة بإعتراض إلى الهيئ 1,189بمبلغ 

ألف لاير سعودي في حين قامت  3,052م بمبلغ 2012م وحتى 2010ستكون في صالحها ومع ذلك قامت الشركة بسداد الزكاة عن السنوات 
 400م  مطالبة فيها بزكاة اضافية بمبلغ 2012م حتى 2010قامت الهيئة بإصدار ربوط مراجعة للسنوات من باالعتراض على بعض البنود.

.فيما يتعلق بضريبة االستقطاع،ال لتعيين جلسة للمناقشة صلةذات  لجنةتم تحويل اعتراض الشركة على الزكاة والضريبة إلى ألف لاير سعودي.
 يزال اعتراض الشركة قيد الدراسة.

 
الف لاير سعودي على  2,622و  2,585البت فيها بزكاة اضافية بمبلغ م حيث ط2014م و 2013أصدرت الهيئة ربوطاً أولية عن السنتين 

 التوالي. تقدمت الشركة باعتراض على هذه الربوط وإن إدارة الشركة على ثقة بأن نتيجة االعتراض ستكون في صالح الشركة.

 م2017م و2016م و2015لم تقم الهيئة بإصدار أي ربوط عن السنوات  
 

  رأس المال -19
 16,67:  م2017)  مليون سهم عادي 16.67مليون لاير سعودي مكون من  166.7مال الشركة األولى المصرح به والمصدر  أسيبلغ ر

 :موزعة كما يلى  لاير سعودي 10قيمة كل سهم منها  مليون لاير سعودي(
 م2017  م2018  نسبة التملك 
         ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي    م2017  م2018 

 85,418  77,022  51,26  46,22 المساهمون المؤسسون
 81,249  89,645  48,74  53,78 االكتتاب العام

 100  100  166,667  166,667 
 

  االحتياطي النظامي -20
من  %100 من صافي دخل المساهمين كاحتياطي نظامي لتكوين احتياطي يساوي %20وفقاً لمتطلبات نظام التأمين السعودي يجب تجنيب 

 . للشركة رأس المال المدفوع
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  عمومية وادارية مصاريف -21
 م2017  م2018 
عمليات  

 التأمين
عمليات 

 االجمالي  المساهمين
عمليات  

 التأمين
عمليات 

 االجمالي  المساهمين
         ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

 12,430 - 12,430  12,005 - 12,005 تكاليف موظفين
 345 - 345  406 - 406 إصالح وصيانة مصاريف

 375 - 375  221 - 221 اتصاالتمنافع و
 714 - 714  714 - 714 إيجار مكتب

 3,130 3,103 27  2,665 2,455 210 أتعاب قانونية ومهنية
 2,666 - 2,666  4,529 - 4,529 مصاريف حاسوب
 664 - 664  829 - 829 (10إستهالك )إيضاح 

 1,657 - 1,657  1,755 - 1,755 (11)إيضاح طفاءات إ
 - - -  573 124 449 ضريبة القيمة المضافة

 1,850 642 1,208  1,428 470 958 مصاريف اخرى 
 335 335 -  326 326 - رسوم نظامية 

 اإلدارة  مجلس مكافأت
 2,184 2,184 -  1,917 1,917 - (23)إيضاح 

 حضور مجلس االدارة بدل
 470 470 -  560 560 - (23)إيضاح 

مجلس االدارة   مصاريف
 346 346 -  - - - اللجانو

 27,166 7,080 20,086  27,928 5,852 22,076 المجموع
         
 وفقًا للنظام الداخلي للشركة. واللجان  مجلس اإلدارةاعضاء  يتم دفع مكافآت أ(   

 بدالت مقابل حضور اجتماعات مجلس االداره واللجان. واللجانحضور مجلس االداره  بدلب(  تمثل 

 اللجان مصاريف سفر واقامة ومصاريف اخرى ذات عالقة.مجلس االدارة و ج(  تشمل مصاريف 
 ايرادات اخرى  -22
 

 م2017  م2018 
     ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   

 2,749  2,039 فائض إعادة التأمين
 -  5,821 نهاانتهى الغرض ممخصصات 

 267  - مستلمة ارباح توزيعات 
 7,860  3,016 
 

 ذات عالقة جهاتمعامالت وارصدة . 23
 اعليهالتي تسيطر والمنشآت دارة وموظفي اإلدارة العليا في الشركة ساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلذات العالقة في الم الجهاتتتمثل 

ً عليها  تمارسو أشتركة مسيطرة  الشركة تسيطر عليها وأ الشركة ً  تأثيرا تتم جميع المعامالت مع تلك الجهات ذات العالقة وفقا  .جوهريا
 دارة. قبل اإلوتتم الموافقة عليها من العادية الشروط لألحكام و
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 ) تتمة( . معامالت وارصدة جهات ذات عالقة23
 

   :م2017ديسمبر  31و  م2018ديسمبر  31المنتهية في  السنةخالل القة فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع الجهات ذات الع
 مبلغ المعامالت   

 م2017  م2018 طبيعة المعامالت  العالقة االسم 
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   

 مساهم  هلي البنك التجاري األ

اشتراكات تأمين  إجمالي
 جماعي

 
 137,150  

 
 122,043 

مطالبات ال إجمالي
 110,406  106,137 المدفوعة

هلي لتسويق شركة األ
 خدمات التأمين المحدودة

 
  432 عمولة وكالة وأخرى شركة تابعة لمساهم 

 
 2,519 

 2,358  1,888 اتعاب ادارة مساهم  شركة إف دبليو يو 
 5,469   5,096 رسوم صندوق استثمار شركة تابعة لمساهم  األهلي كابيتال 

 3,611  3,662 منافع قصيرة االجل  الدارة العليا موظفي ا

  
مكافأة نهاية الخدمة 

 161  145 للموظفين
  
 ( مستحق من / )إلى( جهات ذات عالقة أ

 م2017ديسمبر  31  م2018 ديسمبر 31 
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
    

 822  66,932 (5)اإليضاح  –مساهم  –مستحق القبض من البنك األهلي التجاري 
 439  429 أتعاب صندوق اإلستثمار مستحقة من شركة تابعة لمساهم 

 109  - شركة تابعة لمساهم  -ل ااألهلي كابيت منمستحق 
 (173)  (143) مساهم –مستحق إلى شركة إف دبليو يو 

شااااركة تابعة  -شااااركة األهلي لتسااااويق خدمات التأمين المحدودة إلى مسااااتحق 
 (1,775)  (2,206) لمساهم 

 (2,349)  (1,948) 
 (18,244)  (60,891) باإلجمالي –مساهم  -مطالبات قائمة مستحقة الدفع للبنك األهلي التجاري 

 
 
  اعضاء مجلس االداره ومصاريف ذات عالقة وبدالت مكافأت (ب

 31المنتهية في  السااانة خاللذات الصااالة أعضااااء مجلس اإلدارة وأعضااااء اللجان األخرى والمصاااروفات  جور وبدالتأفيما يلي تفاصااايل 
 م:2017ديسمبر  31 م و 2018  ديسمبر

 غ المعامالتلمب 
 م2017  م2018 
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
    
 2,184  1,917 (21)اإليضاح مجلس اإلدارة واللجان األخرى جور وبدالتأ

 470  560 (21يضاح )اإلأتعاب حضور إجتماعات مجلس اإلدارة واللجان األخرى
  346  - (21)اإليضاح مصروفات سفر وإقامة لمجلس اإلدارة   

ذات العالقة، فإن المبالغ المسااتحقة من وإلى  بالجهاتالمتعلقة  12و  8و 7و 5و 4باإلضااافة إلى اإلفصاااحات الواردة في اإليضاااحات رقم  
 عالقة هي كما يلي :ذات ال للجهاتلمبالغ المستحقة ذات عالقة موضحة في قائمة المركز المالي. باإلضافة ا جهات
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 ) تتمة( . معامالت وارصدة جهات ذات عالقة23
 )تتمة( اعضاء مجلس االداره ومصاريف ذات عالقة وبدالت مكافأت (ب

 
 
 م2017  م2018 
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

 ن األخرىومصااااااااريف اخرى مساااااااتحقة الدفع لمجلس االدارة واللجا أتمكاف
 (3,153)  (3,143) (16)اإليضاح 

 

 معلومات قطاعات التشغيل . 24
ع يتم التقرير عن قطاعات التشغيل بطريقة تتوافق مع ضوابط إعداد التقارير الداخلية المقررة من المدير األول للتشغيل والمسؤول عن توزي

يتخذ القرارات االستراتيجية. ألغراض اإلدارة، فإن أنشطة عمليات التأمين المدير التنفيذي الذي  وهو الموارد وتقييم أداء قطاعات التشغيل
 المملكة العربية السعودية يتم إعداد التقارير بشأنها في وحدتي عمل مبينة على النحو التالي: في تجري بالكاملوالتي 

 منتجات الموجهة لالستثمارات المرتبطة بالوحدات.يقدم منتجات تأمين على الحياة على أساس فردي بما في ذلك ال -تأمين قطاع األفراد 

على أساس جماعي ويقدم أيضاً منافع حماية من  والشركات يقدم برامج تأمين على الحياة إلى أعضاء المؤسسات -تأمين قطاع المجموعات 
حماية فيما يتعلق بالتسهيالت االئتمانية يتضمن هذا القطاع منافع  شخصية المقدمة من مؤسسات تمويلية كمااالئتمان فيما يتعلق بالقروض ال

 .لمقدمة من مؤسسات تمويل إلى عمالئهاالقروض الشخصية اعدا المتنوعة األخرى 

في القطاعات ذات الصلة ويتم مراقبتها على أساس المدير األول للتشغيل إلى ال يتم اإلبالغ عنها  المصنفةغير  االلتزامات االصول إن
 مركزي.

 
 المساهمين عن قطاعات التشغيل ويتم اإلفصاح عنها ألغراض العرض فقط في عمود منفصل.فصل عمليات  تم
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 )تتمة(. معلومات قطاعات التشغيل 24
 
  م2018ديسمبر  31كما  في  

 مجموعات –تأمين  أفراد –تأمين  
عمليات  إجمالي

 مجموع مساهمينالعمليات  التأمين
ــ  ــألف ري ــ ــ ــ ــ ــــ ـال ســ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعوديــ ــ ــ  

       االصول
 18,871 2,417 16,454 592 15,862 النقد وما في حكمه

اشتراكات تامين مستحقة وذمم مدينة لمعيدي التأمين، 
 74,073    -  74,073 74,073    -  بالصافي

حصة معيدي التأمين من اشتراكات تأمين غير 
 3,187    -  3,187 3,187    -  مكتسبة

 40,690    -  40,690 38,471 2,219 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
 647,075    -  647,075    -  647,075 استثمارات مرتبطة بالوحدات 

 286,613 238,808 47,805  28,850 18,955 استثمارات
 429    -  429    -  429 ايراد مستحق 

 684,540 145,173 829,713 241,225 1,070,938 
      أرصدة غير مصنفة:

 5,493 4,583 910   مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات اخرى -
 1,712 - 1,712   أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية -
 2,347 - 2,347   موجودات غير ملموسة  -
 16,667 16,667 -   وديعة نظامية -
 1,464 1,464 -   ديعة نظاميةعائد مستحق من و -

 1,098,621 263,939 834,682   االصولمجموع 
      

      االلتزامات
 27,988 - 27,988 21,720 6,268 ارصدة مستحقة الدفع ومطلوبات اخرى

 46,389 - 46,389 42,409 3,980 أرصدة مستحقة الدفع لمعيدي التأمين
 4,974 -  4,974  4,974    -  اشتراكات تامين غير مكتسبة
 654,225 - 654,225 1,841 652,384 احتياطي فني لعمليات التامين

 66,875 - 66,875 63,969 2,906 مطالبات قائمة
 7,197 - 7,197 6,418 779 احتياطي مطالبات متكبدة لم يتم االبالغ عنها

 2,349 - 2,349    -  2,349 مستحق لجهات ذات عالقة
 668,666 141,331 809,997 - 809,997 

      أرصدة غير مصنفة:
 7,736 3,894 3,842   ارصدة مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى -
 1,809 - 1,809   مكافأة نهاية الخدمة  -
 19,010 - 19,010   الفائض من عمليات التأمين -
 23,860 23,860 -   زكاة وضريبة الدخل  -
 8 8 -    توزيعات ارباح مستحقة الدفع -
 1,464 1,464 -   عائد مستحق الدفع لمؤسسة النقد  -

 863,884 29,226 834,658    االلتزاماتمجموع 
      

      حقوق المساهمين 
 166,667 166,667 -   رأس المال

 28,427 28,427 -   احتياطي نظامي 
 39,619 39,619 -   أرباح مبقاة

 -المحددة  المنافع امالتزاحتياطي إعادة التقييم 
 24 - 24   المتعلقة بعمليات التأمين

 234,737 234,713 24   مجموع حقوق المساهمين
 1,098,621 263,939 834,682   وحقوق المساهمين  االلتزاماتمجموع 
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. معلومات قطاعات التشغيل )تتمة(24  
 
  م2017ديسمبر  31كما  في  

 تمجموعا –تأمين  أفراد –تأمين  
إجمالي عمليات 

 مجموعال مساهمينالعمليات  التامين
ــ  ــألف ري ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـال س ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعوديــ ــ ــ  

      االصول
 26,671 357 26,314 2,371 23,943 النقد وما في حكمه

اشتراكات تامين مستحقة وذمم مدينة لمعيدي التأمين، 
 13,277 13,277 - بالصافي

 
- 

 
13,277 

حصة معيدي التأمين من اشتراكات تأمين غير 
 3,312 3,312 - مكتسبة

 
- 

 
3,312 

 21,094 - 21,094 19,661 1,433 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
 694,409 - 694,409 - 694,409 استثمارات مرتبطة بالوحدات 

 321,070 244,128 76,942 45,586 31,356 استثمارات
 439 - 439 - 439 ستحقايراد م

 751,580 84,207 835,787 244,485 1,080,272 
      :مصنفةأرصدة غير 

 5,559 4,150 1,409   مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات اخرى -
 2,000 - 2,000   أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية -
 3,809 - 3,809   موجودات غير ملموسة  -
 109 109 -   مستحق من جهة ذات عالقة -
 16,667 16,667 -   وديعة نظامية -
 1,093 1,093 -   عائد مستحق من وديعة نظامية -

 1,109,509 266,504 843,005   االصولمجموع 
      

      االلتزامات
 15,055 - 15,055 3,298 11,757 ارصدة مستحقة الدفع ومطلوبات اخرى

 51,073 - 51,073 40,588 10,485 لمعيدي التأمينمستحقة الدفع أرصدة 
 4,998 - 4,998 4,998 - اشتراكات تامين غير مكتسبة
 710,625 - 710,625 4,379 706,246 احتياطي فني لعمليات التأمين

 23,700 - 23,700 21,973 1,727 مطالبات قائمة
 6,268 - 6,268 6,002 266 احتياطي مطالبات متكبدة لم يتم االبالغ عنها

 1,948 - 1,948 - 1,948 ق لجهات ذات عالقةمستح
 732,429 81,238 813,667 - 813,667 

      :مصنفةأرصدة غير 
 11,772 4,868 6,904   ومطلوبات أخرى أرصدة مستحقة الدفع -
 1,758 - 1,758   مكافأة نهاية الخدمة  -
 17,698 - 17,698   الفائض من عمليات التأمين -
 22,422 22,422 -   الدخل زكاة وضريبة  -
 7 7 -   توزيعات ارباح مستحقة الدفع -
 1,093 1,093 -   عائد مستحق الدفع لمؤسسة النقد -

 868,417 28,390 840,027    االلتزاماتمجموع 
      

      حقوق المساهمين 
 166,667 166,667 -   رأس المال

 26,343 26,343 -   احتياطي نظامي 
 48,082 48,082 -   مبقاة أرباح

 -المحددة  المنافع التزاماحتياطي إعادة التقييم 
 - - -   المتعلقة بعمليات التأمين

 241,092 241,092 -   مجموع حقوق المساهمين
 1,109,509 269,482 840,027   وحقوق المساهمين  االلتزاماتمجموع 
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 (. معلومات قطاعات التشغيل )تتمة24
  م2018 
  مجموع مجموعات –تأمين  أفراد –تأمين  

ــ إيرادات  ــألف ري ــ ــ ــ ــ ــــ ـال ســ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعوديــ ــ ــ  
 338,346 146,427  191,919  مكتتبةالاجمالي اإلشتراكات 

 (161,430)    -  (161,430) اشتراكات قابلة لالستثمار ، بالصافي

 30,489 146,427 176,916 
    اكات إعادة التأمين المسندة:اشتر

 - - - محلية -
 (105,611) (103,307) (2,304) خارجية -

 71,305 43,120  28,185  صافي اإلشتراكات المكتتبة

 (101) (101) - التغير في االشتراكات غير المكتسبة، بالصافي

 71,204 43,019 28,185 صافي  اإلشتراكات المكتسبة

 5,096 - 5,096 رأتعاب صندوق االستثما

 76,300 43,019 33,281 مجموع االيرادات 

    تكاليف ومصروفات االكتتاب
 (117,246) (116,874) (372) اجمالي المطالبات المدفوعة

 91,213 90,955 258 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 (26,033) (25,919) (114) صافي المطالبات المدفوعة 

 (8,694) (8,301) (393) في المطالبات القائمة، بالصافي  التغيرات

 (929) (415) (514) التغيرات في المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها ، صافي

 (35,656) (34,635) (1,021) صافي المطالبات المتكبدة 

 3,907 2,537 1,370 التغيرات في االحتياطيات الفنية ، الصافي

 (2,920) (357) (2,563) يازة وثائق التأمينتكاليف ح

 (1,693) (732) (961) مصروفات اكتتاب أخرى

 (36,362) (33,187) (3,175) مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب 

 39,938 9,832 30,106 دخل االكتتاب صافي 

    إيرادات / )مصروفات( العمليات االخرى
    أرصدة مصنفة:

 (14,885) (14,885) - ت مستحقة القبض من معيدي التأمينمخصص مقابل مطالبا

 7,860    -  7,860 اخرى  ايرادات

 770               770               - ديون مشكوك في تحصيلها مخصصعكس 

    أرصدة غيرمصنفة:

 (27,928)        مصروفات عمومية وإدارية
 5,543 ادلة من خالل قائمة الدخلأرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة الع

 435 ارباح محققة من استثمارات  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 (28,205) مجموع مصروفات العمليات األخرى

 11,733 للسنة الدخل صافي 
 (1,312) العائدة لعمليات التأمين الدخلصافي 
 10,421 العائدة للمساهمين سنةلل لدخلصافي ا
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. معلومات قطاعات التشغيل )تتمة(24  
 م2017 

  مجموع مجموعات –تأمين  أفراد –تأمين  

ــعودي إيرادات  ــ ــ ــ ــ ـال س ــ ــ ــ  ألف ري
 353,113 128,712 224,401 بةتالمكت اإلشتراكات اجمالي

 (184,902) - (184,902) اشتراكات قابلة لالستثمار ، بالصافي

 39,499 128,712 168,211 
    اشتراكات إعادة التأمين المسندة:

 - - - محلية -
 (94,533)  (90,773)  (3,760)  خارجية -

  73,678   37,939    35,739  صافي  اإلشتراكات المكتتبة

 (1,559) (1,559) - التغير في االشتراكات غير المكتسبة، بالصافي

  72,199   36,380    35,739  صافي  اإلشتراكات المكتسبة

  5,469     -   5,469  أتعاب صندوق االستثمار

  77,588   36,380   41,208  مجموع االيرادات 

    تكاليف ومصروفات االكتتاب
 (111,807)  (110,671)  (1,136)  اجمالي المطالبات المدفوعة

  98,909   98,003   906  حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 (12,898)  (12,668)  (230)  البات المدفوعة صافي المط

  2,561   2,754  (193)  التغيرات في المطالبات القائمة، بالصافي 

 (963)  (938)  (25)  التغيرات في المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها ، صافي

 (11,300)  (10,852)  (448)  صافي المطالبات المتكبدة 

  89   1,017  (928)  االحتياطيات الفنية ،بالصافي التغيرات في

 (5,652)  (120)  (5,532)  تكاليف حيازة وثائق التأمين

 (1,766)  (644)  (1,122)  مصروفات اكتتاب أخرى

 (18,629) (10,599)  (8,030)  مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب 

  58,959  25,781  33,178 صافي دخل االكتتاب

    ادات / )مصروفات( العمليات االخرىإير
    أرصدة مصنفة:
 2,749 - 2,749 إيرادات أخرى

 (322) (322) - ديون مشكوك في تحصيلها مخصص اضافات الى

    :مصنفة غير أرصدة
 267 ايرادات اخرى

 (27,166)  مصروفات عمومية وإدارية

  7,047  خالل قائمة الدخلأرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من 

  572  ارباح محققة من استثمارات  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

  727  متاحه للبيع بالصافي ات ارباح محققة من استثمار

 (16,126) مجموع مصروفات العمليات األخرى
 42,833 سنةصافي الدخل لل

 (4,302) صافي الدخل العائد لعمليات التأمين

 38,531 العائد للمساهمين للسنةصافي الدخل 
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 القيم العادلة لألدوات المالية .25
في معاملة تتم على  المتعاملين في السوقالقيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن الحصول عليه من بيع أصل أو سداده لتحويل التزام بين  (أ

 أساس منظم في تاريخ القياس.
ة من نقد في الصندوق ولدى البنوك واستثمارات مرتبطة بالوحدات واستثمارات بالقيمة العادلة من تتكون الموجودات المالية للشرك

خالل قائمة الدخل واشتراكات تأمين مستحقة وذمم مدينة معيدي التأمين وذمم مدينة أخرى وتتكون مطلوباتها المالية من مطالبات قائمة 
حق لجهات ذات عالقة وذمم دائنة أخرى. ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية وأرصدة مستحقة الدفع لمعيدي التأمين ومبلغ مست

بأي أدوات  ( لم تحتفظ الشركة8و 7 اتاختالفاً جوهرياً عن قيمها الدفترية. وبخالف االستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة )اإليضاح
 مالية أخرى تقاس بالقيمة العادلة.

 
  الية لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها: تستخدم الشركة الهرمية الت (ب

 : األسعار المتداولة في أسواق نشطة لنفس األداة المالية )دون تعديل أو إعادة تصنيف(. 1مستوى 
ميع المعطيات أو أساليب تقييم أخرى والتي تستند ج المشابهة لموجودات والمطلوباتل: األسعار المتداولة في أسواق نشطة  2مستوى 

 الهامة لها إلى بيانات السوق التي يمكن مالحظتها.
 فيها إلى بيانات السوق التي يمكن مالحظتها. ى مهممعط يستند: أساليب تقييم ال  3مستوى 

 
عدا  األول،ن كافة األدوات المالية المساااجلة بالقيمة العادلة تعد من المساااتوى م، إ2017ديسااامبر  31و  م2018ديسااامبر  31كما في 

حددت الشااااركة المسااااتوى الثاني  اإلسااااتثمار في الصااااناديق العقارية ومحفظة األهلي تكافل الخاصااااة فهي تعد من المسااااتوى الثاني.
لالسااتثمارات المرتبطة بالوحدات واالسااتثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بناء على صااافي قيمة موجودات الصااناديق ذات 

السنة وكذلك ترة التقرير المالي. ال توجد تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني والمستوى الثالث خالل الصلة كما في نهاية ف
 .م2017لعام االمر 

 
( فيمل يخص قياس القيمة 8وايضاااااح رقم )مرتبطة بالوحدات ( فيما يخص قياس القيمة العادلة  لالسااااتثمارات 7انظر ايضاااااح رقم ) (ج

 .القيمة العادلة من خالل قائمة الدخلستثمارات بالعادلة لال
 

 إدارة المخاطر -26
 

تنطوي أنشطة الشركة على مخاطر ولكن هذه المخاطر تدار من خالل عملية تحديد وقياس ومراقبة مستمرة للمخاطر تخضع لضوابط 
حية الشاااااركة وكل فرد في الحد من المخاطر وضاااااوابط أخرى. إن عملية إدارة المخاطر هذه في غاية األهمية لضااااامان اساااااتمرار رب

الشركة مسئول عن التعرض للمخاطر فيما يتعلق بمسئولياته أو مسئولياتها. إذ أن من سياسة الشركة مراقبة المخاطر على األعمال من 
 خالل عملية تخطيط استراتيجي.

 
 هيكل ادارة المخاطر

 لمخاطر.تم تأسيس هيكل تنظيمي محكم داخل الشركة لتحديد وتقييم وضبط ومراقبة ا
 

 مجلس االدارة 
إن مجلس االدارة هو الجهة العليا المساائولة عن حوكمة المخاطر حيث يقوم بتقديم التوجيه وإعتماد اإلسااتراتيجيات والسااياسااات لتحقيق 

 . األهداف المحددة للشركة
 

 اإلدارة العليا
سبقاً من قبل مجلس إدارة إن اإلدارة العليا مسؤولة عن العمليات اليومية من أجل تحقيق األهداف اإلست سة محددة م سيا ضمن  راتيجية 

 الشركة بشأن قبول المخاطر.
 

 لجنة المراجعة
لجنة المراجعة تسااااااااعد مجلس اإلدارة فيما يتعلق بتنفيذ جودة ونزاهة التقارير المالية ومخاطر اإلدارة من خالل مراجعة الحساااااااابات 

 لتحسين الرقابة الداخلية في الشركة.
 

 داخليةالمراجعة ال
ية يتم تدقيق كافة العمليات الرئيساااية والمالية وإدارة المخاطر داخل الشاااركة من قبل إدارة المراجعة الداخلية والتي تقوم بالتأكد من كفا
ليا، اإلجراءات ومن اإللتزام بهذه اإلجراءات، تقوم إدارة المراجعة الداخلية ببحث ومناقشاااااااة كافة نتائج عمليات التقويم مع اإلدارة الع

 وتقديم تقرير بالنتائج والتوصيات مباشرة الى لجنة المراجعة. 
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 إدارة المخاطر )تتمة( -26
 

  وفيما يلي ملخص للمخاطر التي تواجهها الشركة وطريقة قيام الشركة بتقليل هذه المخاطر:
 
  مخاطر التأمين ( أ

تحقة لحملة الوثائق عن القيمة الدفترية الحتياطي أنشاااااااطة التأمين مخاطر التأمين التكافلي هي مخاطر تجاوز قيمة المطالبات المسااااااا
التكافلي. وتتأثر هذه المخاطر بعدد المطالبات المدفوعة والتطورات الالحقة للمطالبات طويلة األجل. لذا فإن هدف عمليات التأمين هو 

ين التكافلي هذه المخاطر عن طريق التأكد من وجود التأكد من وجود احتياطيات كافية لتغطية هذه المطلوبات. وتدير عمليات التأم
 غطاء إعادة تأمين كافي للحد من أقصى خسارة مستحقة مقابل أي مطالبة فرديه.

 
 التركيز الجغرافي للمخاطر

 تتركز المخاطر الناجمة عن عقود التأمين لحملة الوثائق بشكل أساسي في المملكة العربية السعودية.
 

 االفتراضات الرئيسية
يمكن أن تتأثر وتيرة وشااادة المطالبات بعدة عوامل مثل الكوارث الطبيعية والفيضاااانات والعوامل البيئية واالقتصاااادية، واضاااطرابات 
الغالف الجوي، وتركيز المخاطر، واعمال الشااااغب المدني، وما إلى ذلك. تقوم الشااااركة بإدارة هذه المخاطر من خالل اسااااتراتيجيات 

  خدام ترتيبات إعادة التأمين.االكتتاب المحافظة وإست
 تكرر وحجم المطالبات  

طر بالنساااابة للتكافل العائلي لألفراد ، تتمثل المخاطر الرئيسااااية في الوفاة والعجز)الدائم او المؤقت( للمؤمن عليهم. يتم إدارة هذه المخا
لفرد. هناك مسااتويات وإجراءت مختلفة ماقبل التغطية من خالل إسااتراتيجيات تأمين فعالة ومحددة المعالم عند اكتتاب الوثيقة التأمينية ل

شاريين وإجراء  ستبيان طبي، والحصول على تقارير من اإلخصائيين/ اإلست شتمل على اإلعالن عن الصحة الجيدة، وإجراء إ والتي ت
شة واألخطار المهنية للتأكد شركة بتقييم الوضع المالي ومستوى المعي شاملة . كما تقوم ال من درجة المخاطر المؤمن  فحوصات طبية 

 عليها، واذا كان من الممكن تصنيفها كـ "حياة عادية"
 

اة بالنسبة للتكافل العائلي للمجموعات ، تتمثل المخاطر الرئيسية في الوفاة والعجز )الدائم او المؤقت( للمؤمن عليهم. تعتبر مخاطر الوف
ستراتيجية تأمين واضحة المعالم عند اكتتاب وثائق مركبة بسبب تركز المخاطر مثل تواجد الموظفين في أماكن ا لعمل . لدي الشركة إ

التأمين للمجموعات وهناك مساااتويات مختلفة ما قبل التغطية والتي تشاااتمل على اإلعالن عن الصاااحة الجيدة، وإجراء إساااتبيان طبي، 
تقوم الشركة بدراسة طبيعة العمل الذي تقوم  والحصول على تقارير من اإلخصائيين/ اإلستشاريين وإجراء فحوصات طبية شاملة. كما

  به المجموعة، وحجم المجموعة، والسكان حسب المنطقة الجغرافية، والخلفية الثقافية، والعمالة اليدوية/ غير اليدوية.
أي أثار عكساااااية يتم حماية محفظة التكافل العائلي لألفراد والمجموعات بموجب ترتيبات إعادة تأمين فعالة. وهذا يحمي الشاااااركة من 

  نتيجة للوفاة / العجز .
 حساسية المطالبات

تتأثر مطالبات التأمين بمختلف اإلفتراضات كما هو مذكورة في اإليضاح أعاله. ومن غير الممكن تحديد آثار بعض اإلفتراضات مثل 
صاااافي نسااابة المطالبات وافتراض ثبات في  %5التغيرات التشاااريعية اوعدم التأكد من عملية التقديرات. إن التغير اإلفتراضاااي بواقع 

الف لاير سااعودي( في  3,606م : 2017الف لاير سااعودي تقريباً )3,560   العوامل األخري ساايؤثر على الدخل بمبلغ اجمالي قدره
  السنة .

  التأمين إعادة مخاطرب( 
 عمليات تقوم المدفوعة المطالبات عدد في ادةالزي الناتجة عن المالية للمخاطر التعرض ولتقليل التأمين شركات لدى الحال هو كما

التأمين.إن إتفاقيات إعادة التأمين التعفي الشركة من  إعادة ألغراض أخرى اطراف مع بإبرام عقود نشاطها المعتاد سياق في التأمين
لتأمين عليها بالقدر الذي لم تفي إلتزاماتها تجاه حملة الوثائق ولذلك تظل الشركة ملتزمة بحصتها من المطالبات تحت التسوية المعاد ا

 .به شركة إعادة التأمين بإلتزاماتها بموجب إتفاقيات إعادة التأمين
 

إدارة عمليات التأمين بتقييم الوضع المالي لمدراء إعادة التأمين. تقوم تعرضها لخسائر كبيرة نتيجة اعسار مدراء إعادة التأمين.  ولتقليل
ألمانيا والواليات المتحدة األمريكية  مقرها في كل من تأمين عالمية إعادة شركات مع إعادة تأمين ةحص التأمين إتفاقية عمليات ولدى

 لمجموعات الصادرةاو الفردية جميع العقود التأمين إعادة إتفاقية أو اعلى. تغطي( – أ أوالمملكة العربية السعودية  تصنيفها اإلئتماني )
 ية. السعود العربية المملكة في الشركة عن

 
الشركات المحلية التي ال تحمل أي تصنيف ائتماني. ومع ذلك، يقتصر على الشركات المسجلة يستثنى من عملية التصنيف 

 المالية والخبرة اإلدارية والفنية فضال عن درةالقباإلضافة الى ذلك يتم مراجعة . ولنشاط التأمين المحلييينوالمعتمدة من المنظمين 
ً  دارة الشركةإ من األداء التاريخي قبل الموافقة على تبادل عمليات مسبقاً مع قائمة المتطلبات المحددة  تهومطابق متى ما كان ذلك مالئما

 .إعادة التأمين
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 إدارة المخاطر )تتمة( -26
 )تتمة( التأمين إعادة مخاطرب( 

 
 56,520 قدره أقصى بحد ) (%30م : 2017) فرد كل عن التأمين غطاء من % 30 بنسبة التأمين تحتفظ عمليات اإلتفاقية وبموجب

 فيما يتعلق بتأمين حماية المجموعات وتأمين حماية اإلئتمان. %20الى  %10و لاير سعودي( 56,250م : 2017)لاير سعودي( 
كافل ليتم للت األهلي في صندوق التأمين إعادة يسدده وكيل ) الوفاة مخاطر ( التأمين مخاطر عن التأمين إعادة صندوق في فائض وأي

 على حملة الوثائق. توزيعه
 

 ج( المخاطر المتعلقة باألنظمة
تخضع عمليات الشركة أيضاً لمتطلبات أنظمة المملكة العربية السعودية. إن هذه األنظمة ال تقضي فقط بالحصول على الموافقة على 

لتقليل مخاطر التعثر في سداد االلتزامات واالعسار  األنشطة ومراقبة هذه األنشطة بل إنها تفرض بعض القيود )مثل كفاية رأس المال(
 من جانب شركات التأمين لمواجهة أي مطلوبات غير متوقعة حال نشوئها والشركة ملتزمة باألنظمة المتعلقة بذلك.

 
  د( مخاطر إدارة رأس المال )االعسار(

  هداف الشركة وتعظيم القيمة للمساهمين.تحدد األهداف من قبل الشركة للحفاظ على معدالت رأس المال الجيدة لدعم أ
وتدير الشركة احتياجاتها من رأس المال عن طريق تقييم النقص بين مستويات رأس المال المسجلة والمستويات المطلوبة على أساس 

نشطة منتظم. ويتم إجراء تعديالت على مستويات رأس المال الحالية على ضوء التغيرات في أحوال السوق وخصائص مخاطر أ
الشركة. وللمحافظة على مستويات رأس المال أو تعديله ربما تعمل الشركة على تسوية التوزيعات المدفوعة للمساهمين أو إصدار 

  أسهم جديدة. 
من الالئحة التنفيذية لشركات التأمين، يتطلب من الشركة اإلحتفاظ  بهامش  67وفقا لتوجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي المادة 

٪ من مخاطر رأس المال في خطر تأمين الحماية لألفراد والمجموعات 0.1٪ و 0.3مالءة بما يعادل إدنى متطلبات رأس المال ، لل
 ٪ من خطر إجمالي رأس المال والشركة ملتزمة باألنظمة المتعلقة بذلك.50على التوالي بعد خصم محدد والتقيد بسقف 

  
 هـ( المخاطر المالية

 
 بالقيمة العادلة من خالل مالية الرئيسية للشركة في النقد وما في حكمه واالستثمارات المرتبطة بالوحدات واإلستثماراتتتمثل األدوات ال

وحصة معيدي التأمين في المطالبات القائمة واجمالي المطالبات القائمة قائمة الدخل واإلستثمارات المتاحة للبيع واإلشتراكات المستحقة 
لمعيدي التأمين والمستحق الى  الدفع والذمم المدينة األخرى والمستحق من عمليات التأمين واألرصدة المستحقة واإليرادات المستحقة

لمساهمين والذمم الدائنة األخرى. ال تقوم الشركة بإبرام أية معامالت تتعلق بمشتقات األدوات ا لعمليات ذات عالقة والمستحق جهات
  المالية.

اشئة عن األدوات المالية للشركة في عمليات التامين وعمليات المساهمين هي مخاطر اسعار السوق ومخاطر إن المخاطر الرئيسية الن
العمالت االجنبية و مخاطر أسعار العمولة ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة. تقوم اإلدارة بمراجعة السياسات المتعلقة بإدارة كل من 

  بهذه المخاطر:هذه المخاطر وإعتمادها. وفيما يلي ملخص 
 السوق سعر مخاطر
 أسعار السوق.  في للتقلبات نتيجة مالية أداة قيمة مخاطر تذبذب هي السوق سعر مخاطر

 
 وحدات صناديق العائدة لها في بإستثمارات المتاجرة يتعلق فيما السوق عرضة لمخاطر المساهمين وعمليات التأمين عمليات إن

في  أسهم ،صكوك ومرابحة هي استثمارات والمحافظ اإلختيارية المتعلقة بها المشتركة اديقالصن مشتركة مفتوحة. إن إستثمارات
 الصندوق مدير السلع. يعمل لهذه أسعار السوق في الحركة على للصندوق الوحدة سعر ويعتمد عالميةمحلية و في أسواق سلع مشتريات

  ذات العالقة بهذه األدوات. قسوااأل في التطورات مراقبة طريق عن السوق مخاطر على الحد من
 
 في حصص األسهم المدرجة المصنفة كاستثمارات متاحة للبيع أيضا لمخاطر التغير في أسعار السوق. اتتعرض االستثمارتو
 
ات قائمة الدخل الخاصة بعملي بالقيمة العادلة من خاللاإلستثمارات  قيمة نقص في / زيادة % 5 بنسبة ا بالزيادة أوالنقصانتغير إن

م  : 2017ألف لاير ) 14,331 بمبلغالدخل قائمة على  بالزيادة اوالنقصان ثابتة من شأنه أن يؤثر األخرى المتغيرات بقاء مع التامين
 (.الف لاير سعودي 16,054
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 إدارة المخاطر )تتمة( -26
 ) تتمة(هـ( المخاطر المالية

 
 العملة األجنبية مخاطر
 األجنبية. أسعار العمالت في التقلبات بسبب مالية أداة قيمة ذبتذب مخاطر هي العملة مخاطر

 

 المساهمين وعمليات عمليات التأمين ألن نظراً  العملة سعر في التذبذب في حدوث خسائر بسبب ضئيلة مخاطر هناك أن اإلدارة تعتقد
عودي بالدوالر األمريكي فإن األرصدة  أو المبالغ ، نظراً إلرتباط سعر اللاير الساألمريكي والدوالر السعودي باللاير رئيس بشكل تتم

  بالدوالر األمريكي التشكل أي مخاطر جوهرية تتعلق بمخاطر العملة األجنبية. 
 مخاطر اسعار العمولة 

لية. ونظرا ة على الربحية المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات الماعمولتنشأ مخاطر أسعار العمولة من احتمال أن يؤثر تذبذب أسعار ال
 الن الشركة ليس لديها أي موجودات تدفع عليها عمولة فهي غير معرضة لمخاطر اسعار العمولة.

 
 اإلئتمان مخاطر
مالية. تقوم الشركة بالحد من  خسارة تكبد الطرف اآلخر الوفاء ما والتسبب في على ما طرف قدرة عدم هي مخاطر اإلئتمان مخاطر

 تماني للعمالء ومراقبة االرصدة المدينة القائمة.مخاطر اإلئتمان بتحديد سقف ائ
 

تقوم الشركة بإصدار وثائق إستتثمار مرتبطة بالوحدات. وفي حالة األنشطة المرتبطة بالوحدات، يتحمل حامل وثيقة التكافل مخاطر 
ق التأمين مرتبطة بقيمة موجودات إستثمارية بشأن الموجودات المملوكة في الصناديق اإلستثمارية المرتبطة بالوحدات الن مزايا وثائ

 المالية المرتبطة بالوحدات. ستثماراتعليه، التتعرض الشركة لمخاطر إئتمان هامة بشأن اإلوبناًء الصندوق. 
 

 يبين الجدول التالي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بعناصر قائمة المركز المالي:
 

 م2017 م2018 
 سعوديألف لاير  ألف لاير سعودي 

 26,662 18,859 نقد لدى البنك
 21,094 40,690 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

 14,107 74,133  ، صافيإشتراكات مستحقة
 563 365 سلف عاملين

 439 429  ةمستحق اتايراد
 5,107 5,461 ذمم مدينة اخرى

 139,937 67,972 
   

 تركز مخاطر االئتمان
ر االئتمان عند توفر عدد من التغيرات في العوامل االقتصادية أو الصناعية التي تؤثر في مجملها على مجموعات يوجد تركز لمخاط

تؤثر مخاطر إئتمانها بصاااااااورة جوهرية على االئتمان الكلي للشاااااااركة.تتركز مخاطر االئتمان من نقد لدى البنوك واإلشاااااااتراكات 
  ة )البنك األهلي التجاري( وشركاته التابعة.المستحقة في أحد المساهمين الرئيسيين في الشرك

 جودة االئتمان        
يتم اإلحتفاظ بأرصدة البنوك واإلشتراكات المستحقة لدى المساهم الرئيسى في الشركة )البنك األهلي التجاري( الذي يحمل تصنيف 

قائمة  بالقيمة العادلة من خالللوحدات واإلستثمارات إئتماني )أ+( من قبل وكالة تصنيف االئتمان العالمية. اإلستثمارات المرتبطة با
  الدخل لم يتم تصنيفها.

 السيولة مخاطر
 للوفاء األموال الالزمة الحصول على والمتمثل في صعوبة  التأمين وعمليات المساهمين تواجه عمليات مخاطر السيولة هي مخاطر

العادلة.  قيمته يقارب بمبلغ بسرعة مالي أصل بيع القدرة على عدم من السيولة مخاطر تنتج قد . المالية باألدوات المرتبطة بإلتزاماتها
حال نشوئها. إن  إلتزامات بأي للوفاء كافية أموال وجود من وتعمل اإلدارة على التأكد شهري على أساس السيولة تتم مراقبة احتياجات

لة باستثناء األثاث والتجهيزات والمعدات المكتبية والوديعة جميع موجودات عمليات التأمين وعمليات المساهمين هي موجودات متداو
  النظامية فهي موجودات غير متداولة.

 ذات جهاتالى ال المستحقة والمبالغ من مطالبات قائمة وأرصدة مستحقة الدفع لمعيدي التأمين التأمين لعمليات المالية المطلوبات تتكون
ان جميع المطلوبات المالية ال تخضع الي أخرى.  دائنة ذمم لعمليات المساهمين المالية اتالمطلوب العالقة وذمم دائنة أخرى. وتتكون

 . المالي المركز قائمة تاريخ من شهًرا 12خالل  هامن المتوقع سدادو فوائد
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 . ربحية السهم 27

دية الصادرة والقائمة في تاريخ قائمة المركز على المتوسط المرجح لألسهم العا تم إحتساب ربح السهم للفترة بقسمة صافي الدخل للفترة
 المالي. ال تنطبق األرباح المخفضة للسهم على الشركة. 

 
 رباحاأل. توزيعات 28

سنة ساهمين عن المعلى ال دارة صرف توزيعات أرباحم( اقترح مجلس اإل2018ابريل  10)الموافق  هـ1439رجب  24بتاريخ 
: 2017خالل عام مليون لاير سعودي ) 12.50لاير سعودي لكل سهم بإجمالي مبلغ  ,75م بمبلغ 2017ديسمبر  31المنتهية فى 

لاير سعودي(.  تم اعتماد مقترح التوزيعات من قبل المساهمين فى اجتماع الجمعية العامة العادية التي انعقدت بتاريخ  مليون  8,33
 مايو 7هـ )الموافق 1439 عبانش 21بتاريخ زيعات االرباح و بالتالي تم دفع تو م(.2018ابريل  23هـ )الموافق 1439شعبان  7

على دفع توزيعات األرباح للمساهمين غير السعوديين بعد خصم ضريبة الدخل المتعلقة  في فترة سابقة وافق مجلس اإلدارة م(2018
 .الف لاير سعودي( 1,490: م2017الف لاير سعودي )  1,091بملغ  بها
  

لمحتملةاالمطلوبات وااللتزامات   29-  
 
 .: ال شيء(م2017) مطلوبات محتملة لدى الشركة أي التزامات أو يوجدالمركز المالي ، لم  قائمةكما في تاريخ       

  إضافية. معلومات 30
  أ( قائمة المركز المالي

 
عمليات 
  التأمين 

عمليات 
  المساهمين 

ديسمبر  31
  م2018

عمليات 
  التأمين 

عمليات 
  المساهمين

ديسمبر  31
 م2017

ــ              ــ ــألف ري ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـال سـ ــــ ــ ــعوديـ ــ ـ ــ   ــ ــألف ري ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـال سـ ــــ ــ ــعوديـ ــ  ـ
            االصول

 26,671   357   26,314  18,871  2,417  16,454 النقـد وما في حكمه
اشتراكات تأمين مستحقة وذمم 

 13,277   ــ     13,277  74,073  ــ     74,073 ين، بالصافيمدينة لمعيدي التأم
حصة معيدي التأمين من 

 3,312   ــ     3,312  3,187  ــ     3,187 اشتراكات تأمين غير مكتسبة
حصة معيدي التأمين من 

 21,094   ــ     21,094  40,690  ــ     40,690 المطالبات القائمة
 694,409   ــ     694,409  647,075  ــ     647,075 حداتاستثمارات مرتبطة بالو

 321,070   244,128   76,942  286,613  238,808  47,805 استثمارات
 2,978   2,978   ــ  -  -  - من عمليات التأمين مستحق

 109   109   ــ  -  -  - مستحق من جهة ذات عالقة
 439  ــ     439  429  -  429 ايرادات مستحقة

مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات 
 5,559   4,150   1,409  5,493  4,583  910 أخرى

 2,000   ــ     2,000  1,712  ــ     1,712  أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية
 3,809   ــ     3,809  2,347  ــ     2,347 موجودات غير ملموسة

 16,667   16,667   ــ     16,667  16,667  - وديعة نظامية
 1,093   1,093   ــ     1,464  1,464  - عائد مستحق من وديعة نظامية

 834,682  263,939  1,098,621  843,005   269,482  1,112,487 
 (2,978)  (2,978)  ــ     -  -  ــ    ناقص: استبعاد عمليات مشتركة 

 1,109,509  266,504   843,005  1,098,621  263,939  834,682 االصولمجموع 
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 )تتمة( إضافية. معلومات 30
 )تتمة( أ( قائمة المركز المالي

  عمليات التأمين  
عمليات 

  المساهمين 
ديسمبر  31

  عمليات المساهمين  عمليات التأمين   م2018
ديسمبر  31

 م2017
ــ              ــ ــألف رـي ــ ــ ــــ ــ ـال ســ ــــ ــ ــ ــ ــ ــعوديـ ــ ــ   ــ ــألف رـي ــ ــ ــــ ــ ــ ـال س ـــ ــ ــ ــ ــ ــعوديــ ــ  

            االلتزامات
أرصدة مستحقة الدفع و مطلوبات 

  3,894  31,830 اخرى
 

35,724   21,959  4,868   26,827 
أرصدة مستحقة الدفع لمعيدي 

 التأمين
 

46,389  -  
 

46,389   51,073  
 
-   51,073 

 4,998   -  4,998   4,974  -  4,974 اشتراكات تامين غير مكتسبة

 االحتياطي الفني لعمليات التأمين
 

654,225  -  
 

654,225  710,625  
 
-  710,625 

 23,700   -  23,700   66,875  -  66,875 مطالبات قائمة 
احتياطي مطالبات متكبدة ولم يتم 

 6,268  -  6,268  7,197  -  7,197 اإلبالغ عنها

 1,948   -  1,948   2,349  -  2,349 مستحق لجهات ذات عالقة
 2,978   -  2,978   -  -  - مستحق من عمليات المساهمين

 1,758   -  1,758   1,809   -  1,809   مكافأة نهاية الخدمة
 17,698   -  17,698   19,010  -  19,010  الفائض من عمليات التأمين

 22,422   22,422  -  23,860  23,860  -  اة وضريبة دخلزك
 7   7  -  8  8  - توزيعات أرباح مستحقة الدفع

عائد مستحق الدفع لمؤسسة النقد 
 1,093   1,093  -  1,464   1,464  - العربي السعودي

 834,658  29,226  863,884   843,005  28,390   871,395 
 (2,978)  ــ      (2,978)  -  -  - مشتركة  ناقص: استبعاد عمليات

 868,417   28,390  840,027   863,884  29,226  834,658  االلتزاماتمجموع 
            حقوق المساهمين 

 166,667   166,667  -  166,667  166,667  - راس المال
 26,343   26,343  -  28,427  28,427  - احتياطي نظامي 

 48,082   48,082  -  39,619  39,619  - مبقاة  ارباح
 التزاماحتياااااطي إعااااادة التقييم 

لمنااااافع لمحااااددة  ا لمتعلقااااة  -ا ا
 -  -  -  24  -  24 بعمليات التأمين

 241,092   241,092  ــ      234,737  234,713  24 مجموع حقوق المساهمين 
وحقوق  االلتزاماتمجموع 

 1,109,509   269,482  840,027   1,098,621  263,939  834,682 المساهمين 
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 )تتمة( إضافية. معلومات 30
 ب( قائمة الدخل 

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  

  عمليات التأمين  
عمليات 

  عمليات التأمين   م2018  المساهمين 
عمليات 
 م2017  المساهمين

ــ              ــ ــألف رـي ــ ــ ـال ســ ـــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــعوديــ ــ ــ   ــ ــألف رـي ــ ــ ــــ ــ ــ ـال س ـــ ــ ــ ــ ــ ــعوديــ ــ  
            إيرادات

 353,113   -   353,113  338,346   -   338,346 اجمالي اإلشتراكات المكتتبة
اشااااتراكات قابلة لالسااااتثمار ، 

   -   (161,430)  بالصافي
 
(161,430)   (184,902)   -    (184,902) 

 176,916  -  176,916  168,211    168,211 
اشتراكات إعادة التأمين 

            المسندة:
  -    -    -   -   -   - محلية

 (94,533)    -   (94,533)   (105,611)   -   (105,611) خارجية
 73,678   -   73,678  71,305   -   71,305 صافي اإلشتراكات المكتتبة
التغير في االشتراكات غير 

 (1,559)   -   (1,559)  (101)   -   (101) المكتسبة، بالصافي
 72,119   -   72,119  71,204   -   71,204 صافي اإلشتراكات المكتسبة

 5,469   -   5,469  5,096   -   5,096 أتعاب صندوق االستثمار
 77,588   -   77,588  76,300   -   76,300 مجموع االيرادات 

            تكاليف ومصروفات االكتتاب            
 (111,807)    -   (111,807)   (117,246)   -   (117,246) اجمالي المطالبات المدفوعة

حصة معيدي التأمين من 
 98,909   -   98,909  91,213   -   91,213 المطالبات المدفوعة 

 (12,898)    -   (12,898)   (26,033)   -   (26,033) صافي المطالبات المدفوعة 
التغيرات في المطالبات 

  2,561    -    2,561   (8,694)   -   (8,694) القائمة، بالصافي 
الاتااغااياارات فاي الامااطااااالابااااات 
المتكبااادة ولكن لم يتم اإلبالغ 

 (963)   -   (963)  (929)   -   (929) عنها ، بالصافي
 (11,300)   -  (11,300)   (35,656)  -  (35,656) المتكبدة  صافي المطالبات

            
التغيرات في اإلحتياطيات 

  89    -    89   3,907   -   3,907 الفنية ، بالصافي
 (5,652)    -   (5,652)   (2,920)   -   (2,920) تكاليف حيازة وثائق التأمين

 (1,766)    -   (1,766)   (1,693)   -   (1,693) مصروفات اكتتاب أخرى
مجموع تكاليف ومصروفات 

 االكتتاب 
 
(36,362)   -   

 
(36,362)   (18,629)   -    (18,629) 

 58,959   -   58,959  39,938   -   39,938 صافي دخل االكتتاب
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 )تتمة( إضافية. معلومات 30
 قائمة الدخل )تتمة(ب( 

 ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 
عمليات 
  التأمين 

عمليات 
  م2018  المساهمين 

عمليات 
  التامين 

عمليات 
 م2017  المساهمين

ــ              ــ ــألف رـي ــ ــ ــــ ــ ـال ســ ـــ ــ ــ ــ ــ ــعوديــ ــ ــ   ــ ــألف رـي ــ ــ ــــ ــ ــ ـال س ـــ ــ ــ ــ ــ ــعوديــ ــ  
إيرادات /  )مصروفات( 

            العمليات االخرى
 / )إضافات إلى( عكس

مخصص ديون مشكوك في 
 (322)  -  (322)  770  -  770 تحصيلها 

بات  بل مطال قا مخصاااااااص م
معيدي مساااااااتحقة القبض من 

 -  -  -  (14,885)  -  (14,885) التأمين
 (27,166)  (7,080)  (20,086)  (27,928)  (5,852)  (22,076) مصروفات عمومية وادارية 

غير محققة من أرباح 
استثمارات بالقيمة العادلة من 

 7,047  5,698  1,349  5,543  4,347  1,196 خالل قائمة الدخل
أرباح  محققة من استثمارات 
بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

 572  205  367  435  118  317 الدخل
أرباح محققة من اسااااتثمارات 

 727  727  -  -  -  - متاحة للبيع ، بالصافي
 3,016  267  2,749  7,860  -  7,860 إيرادات أخرى

مجموع مصروفات العمليات 
  (26,818) األخرى

 
(1,387)  

 
(28,205)  

 
(15,943)  

 
(183)  

 
(16,126) 

)العجز( من / الفائض صافي
 42,833  (183)  43,016  11,733  (1,387)  13,120 العمليات 

 -  38,714  (38,714)  -  11,808  (11,808) المحول الى المساهمين  الفائض
 42,833  38,531  4,302  11,733  10,421  1,312  للسنةصافي الدخل 

المتوسط المرجح لعدد األسهم 
 -  16,667  -  -  16,667  - العادية القائمة )باآلالف( 

)لاير  للسنةالسهم ربحية 
 -  2,31  -  -  0.63  - سعودي(
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 )تتمة( إضافية. معلومات 30
 الشاملقائمة الدخل ب( 

 ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 
عمليات 
  التأمين 

عمليات 
  م2018  المساهمين 

عمليات 
  التأمين 

عمليات 
 م2017  المساهمين 

ــعودي              ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ألف ري ــ ــ ــ ــ ــ ــعوديألف ري ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال س  ــ
 42,833  38,531  4,302  11,733  10,421  1,312  للسنةصافي الدخل 

            الدخل الشامل اآلخر:
بنود يمكن إعادة تصنيفها إلى 

قائمة الدخل في الفترات 
            الالحقة:

المحول الى قائمة الدخل عند 
 (1,155)  (1,155)  -  -  -  - االستبعاد

بنود ال يمكن إعادة تصنيفها إلى 
قائمة الدخل في الفترات 

            الالحقة:
مكاسب إعادة قياس تعويضات 

 -  -  -  24  -  24 نهاية الخدمة 
 41,678  37,376  4,302  11,757  10,421  1,336 للسنةالشامل  مجموع الدخل

            
 
 

 :تسوية 

 السنة لصافي دخيطرح : 
 (4,302)      (1,312)     العائد لعمليات التأمين

 37,376      10,445     للسنةالشامل  مجموع الدخل
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 )تتمة( إضافية. معلومات 30
 التدفقات النقديةقائمة ( ج

 
 ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 
عمليات 
  التأمين 

عمليات 
  عمليات التامين   م2018  المساهمين 

عمليات 
 م2017  المساهمين

ــعودي              ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعودي ألف ري ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال س ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ألف ري
            األنشطة التشغيلية

 42,833  38,531  4,302  11,733  10,421  1,312 سنةالدخل لل
            :للسنةديالت تع

 664     -   664  829     -   829 استهالك
 1,657     -   1,657  1,755     -   1,755 اطفاء موجودات غير ملموسة 

 472     -   472  503     -   503 مكافأة نهاية الخدمة 
مخصص  إضافة إلى/ (عكس)

 322     -   322  (770)     -   (770) ديون مشكوك في تحصيلها
مخصاااااااص مقاااباال مطااالبااات 

معياادي مساااااااتحقااة القبض من 
 -  -  -  14,885  -  14,885 التأمين

أرباح  محققة من بيع 
 (727)  (727)     -      -      -      -  استثمارات متاحة للبيع

أرباح غير محققة من إعادة 
قياس استثمارات بالقيمة العادلة 

 (7,047)  (5,698)  (1,349)  (5,543)  (4,347)  (1,196) من خالل قائمة الدخل
الدخل قبل التغيرات في االصول 

 38,174  32,106  6,068  23,392  6,074  17,318 وااللتزامات
 االصولالتغيرات في 

            التشغيلية: االلتزاماتو
 55,362     -   55,362  47,334     -   47,334 استثمارات مرتبطة بالوحدات 

اشتراكات مستحقة القبض وذمم 
 (8,717)     -   (8,717)  (60,026)     -   (60,026) مدينة معيدي التأمين

 (109)  (109)     -   109  109     -  مستحق من جهة ذات عالقة 
 اصولمبالغ مدفوعة مقدماً و

 (872)  (118)  (754)  76  (433)  509 وايرادات مستحقةاخرى 
ة معيدي التأمين من حص

 (3,154)     -   (3,154)  125     -   125 اشتراكات تأمين غير مكتسبة
 4,713     -   4,713  (24)     -   (24) تأمينات غير مكتسبة

حصة معيدي التأمين من 
 18,707     -   18,707  (34,481)     -   (34,481) المطالبات القائمة

 (51,681)     -   (51,681)  (56,400)     -   (56,400) لتأميناحتياطي فني لعمليات ا
احتياطات مطالبات متكبدة لم يتم 

 963     -   963  929     -   929 االبالغ عنها
 (21,268)     -   (21,268)  43,175     -   43,175 مطالبات قائمة

أرصدة مستحقة الدفع لمعيدي 
 (4,520)     -   (4,520)  (4,684)     -   (4,684) التأمين

 28,613  -  28,613  (12,645)     -   (12,645) مستحق لعمليات المساهمين
 (28,613)  (28,613)  -  12,645  12,645     -  مستحق من عمليات التامين
 784     -   784  401     -   401 مستحق لجهات ذات عالقة

ارصدة مستحقة ومطلوبات 
 534  597  (63)  8,897  (974)  9,871 أخرى

 (318)  (318)     -   (371)  (371)     -  عائد مستحق من وديعة نظامية
 318  318     -   371  371     -  عائد مستحق الدفع لمؤسسة النقد

صافي النقد )المستخدم في( / من 
 28,916  3,863  25,053  (31,177)  17,421  (48,598)  العمليات

 (2,106)  (2,106)     -   (4,895)  (4,895)     -  الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة
 (298)  -  (298)  (428)  -  (428) مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

صافي النقد )المستخدم في( / من 
 26,512  1,757  24,755  (36,500)  12,526  (49,026) التشغيلية العمليات
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 )تتمة(حول القوائم المالية  إيضاحات

 م2018 ديسمبر 31
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 )تتمة( إضافية . معلومات30
  التدفقات النقدية )تتمة(قائمة ج( 
 ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 
عمليات 
  التأمين 

عمليات 
  م2018  المساهمين 

عمليات 
  التامين 

عمليات 
 م2017  المساهمين

ــعودي              ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال  ألف ري ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعودي ألف ري ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  س
            األنشطة االستثمارية  

شراء أثاث وتركيبات ومعدات 
 مكتبية

 
 (541)  -  

 
 (541)  

 
 (841)  -  

 
 (841) 

إضافات إلى األصول غير 
 (507)  -  (507)  (293)  -  (293) الملموسة

استرداد استثمارات بالقيمة 
 95,000  46,000  49,000  40,000  -  40,000 لالعادلة من خالل قائمة الدخ

شراء استثمارات بالقيمة العادلة 
 (114,721)  (49,721)  (65,000)  -  -  - من خالل قائمة الدخل

متحصل من بيع االستثمارات 
  -  -  -  - المتاحة للبيع

 
 9,721  

 
 9,721 

صافي النقد من / )المستخدم 
 في( األنشطة االستثمارية 

 
39,166  -  

 
39,166  

 
 (17,348)  

 
 6,000  

 
 (11,348) 

            
            األنشطة التمويلية 

 (9,016)  (9,016)  -  (12,499)  (12,499)  - توزيعات أرباح مدفوعة
ضريبة الدخل المستردة من 

  - المساهمين غير السعوديين
 

663  
 

663  -  
 

1,490  
 

1,490 
بة دخل سنوات استرجاع ضري

سابقة من الهيئة حسب إشعار 
  - االسترداد

 
 1,370  

 
 1,370  -  -  - 

صافي النقد المستخدم في 
 (7,526)  (7,526)  -  (10,466)  (10,466)  - االنشطة التمويلية

صافي )النقص(/الزيادة في النقد 
 وما في حكمه 

 
(9,860)  

 
2,060  (7,800)  

 
7,407  

 
231  7,638 

لنقد وما في حكمه في بداية ا
  السنة

 
26,314  

 
357  26,671  

 
18,907  

 
126  19,033 

النقد وما في حكمه في نهاية 
  السنة

 
16,454  

 
2,417  18,871  

 
26,314  

 
357  26,671 

 
  ارقام المقارنة  -31

ان هذه التغيرات، والملخصة أدناه، قد تمت بشكل  تم إعادة تصنيف بعض ارقام المقارنة وتجميعها لتتوافق مع عرض الفترة الحالية.
 :رئيسي لتتوافق مع متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي

 
، وقائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدية تم عرضها  ( حول هذه القوائم المالية فإن قائمة المركز المالي2كما هو مبين في اإليضاح ) -

قد تم تجميعها سويا لعرض قائمة المركز المالي األولية وقائمة وات المساهمين للفترات السابقة بشكل منفصل لعمليات التأمين وعملي
 الدخل وقائمة التدفقات النقدية على مستوى الشركة. 

 ان المبالغ المستحقة إلى / من عمليات المساهمين وعمليات التأمين والتي تم عرضها مسبقاً وبشكل منفصل في قائمة المركز المالي -
 )أ(( 30ذات الصلة قد تم استبعادها )اإليضاح 

بشكل  وتم عرضهابين عمليات المساهمين وعمليات التأمين  10الى  90بنسبة  المقسمةعمليات التأمين  الفائض من ان حصة -
 )ب((.30)اإليضاح  منفصل يتم عرضها حاليا كمصروف في قائمة الدخل

 إعتماد القوائم المالية . 32
 

 (.م2019 مارس 31)الموافق هــ1440 رجب 24 القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريختم اعتماد هذه 
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شكر وتقدير

يسر مجلس إدارة شركة األهلي للتكافل 
أن ينتهز هذه الفرصة ليتقدم بالشكر 

لكافة منسوبي الشركة ومساهميها

داعين اهلل عز وجل لمزيد من التطور 
واإلزدهار

واهلل ولي التوفيق،،،

مجلس اإلدارة
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