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 ـةيالتنظـــيم واألنشـطة الرئيس. 2

شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل هي "( ةالشرك")شركة األهلي للتكافل 

. وفيما يلي عنوان (م2007أغسطس  4الموافق )هـ 1428رجب  21 تاريخب 4030171573التجاري رقم 

 الشركة المسجل:
 

 48510ص. ب 
 مركز الخالدية لألعمال

 شارع األمير سلطان
 21582جدة 

 يةالمملكة العربية السعود
 

تتمثل أهداف الشركة في مزاولة أعمال التأمين التعاوني واألنشطة المتعلقة به في المملكة العربية السعودية. بدأت 

 18بتاريخ  الشركة في السوق المالية السعوديم، وتم إدراج 2008فبراير  4الشركة نشاطها التجاري بتاريخ 

والذين  العام والجمهور سعوديين مؤسسين مينمساهل %83.67بنسبة  مملوكةان الشركة  م.2007أغسطس 

 لضريبة الدخل. يخضعونغير سعوديين  مؤسسين مساهمينل %16.33وبنسبة  يخضعون للزكاة

 

"نظام ) التعاوني مينأشركات الت نظام مراقبة صدر م2003يوليو  31 ، الموافقـه1424 اآلخرةجمادى  2 تاريخب

قامت   (م2007سبتمبر  11 الموافق) ـه1428شعبان  29 . وفي(32/ المرسوم الملكي رقم )م  بموجب ("التأمين

 لوائحهالتأمين و نظامة المسؤولة عن تطبيق وادارة يوالتي تعتبر المؤسسة الرئيس ،مؤسسة النقد العربي السعودي

 المملكة العربية السعودية.ب التأمينأعمال  زاولةلم ترخيصبمنأل الشركة  ،التنفيذية

 

 اإلعدادس اأس .1

 اإلعدادأساس ( أ

 المعدل ولياأل المالي التقرير -(34) الدولي المحاسبة لمعيار وفقا للشركة الموجزة األولية المالية القوائم إعداد تم

 تطبيق تتطلب والتي الدخل وضريبة الزكاة عن للمحاسبة"( النقد مؤسسة)" السعودي العربي النقد مؤسسة قبل من

 المحاسبة معيار تطبيق باستثناء ـ الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادرة المالي رللتقري الدولية المعايير جميع

والصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير  "الرسوم( "21) للمعيار التفسيرو" الدخل ضرائب( "12) الدولي

ً . الدخل وضريبة بالزكاة يتعلق فيماالمالي   بريلأ 11 تاريخ 381000074519 رقم النقد ؤسسةم لتعميم وفقا

 تعميم)" الدخل وضريبة الزكاة عن بالمحاسبة المتعلقة التوضيحات بعض خالل من الالحقة والتعديالت م2017

 حقوق خالل من سنوي ربع أساس على الدخل وضريبة الزكاة مستحقات احتساب يتم فإنه ،"(النقد مؤسسة

 .المبقاة األرباح بند تحت المساهمين
 

ً وف االوليةالقوائم المالية  اديتم إعد لمبدأ االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء قياس االستثمارات بقيمتها  قا

العادلة. يتم عرض قائمة المركز المالي األولية للشركة حسب ترتيب السيولة. باستثناء األثاث والتركيبات والمعدات 

غير المكتسبة،  اشتراكات التأمين، للموظفين نهاية الخدمة ومكافأةية، النظام والوديعةالمكتبية، واالستثمارات، 

عائد االحتياطيات الفنية لعمليات التأمين، وال، ولم يتم اإلبالغ عنهااحتياطي مطالبات متكبدة والمطالبات القائمة، و

ألخرى ذات طبيعة لوبات ان جميع الموجودات والمطإ، والفائض من عمليات التأمين، فموسسة النقدالمستحق ل

 خالف ذلك.  يذكرجل، ما لم قصيرة األ

 

 مستقلة(، تحتفظ الشركة بسجالت محاسبية ية"وائأل التنفيذالل")وفقاً ألحكام نظام التأمين في المملكة العربية السعودية 

ت ، يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليراداوبالتاليلـ "عمليات التأمين" و "عمليات المساهمين". 

 31حتى تاريخ في الحسابات المعنية. إلى عمليات التأمين أو عمليات المساهمين بوضوح العائدة  والمصروفات

قوائم  مستقلبشكل  تعرض للشركةكانت القوائم المالية األولية الموجزة والقوائم المالية السنوية ، 2017ديسمبر 

  دية لكل من عمليات التأمين وعمليات المساهمين.والتدفقات النق ،الدخل الشاملو ،الدخلو ،المركز المالي
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 )تتمة( أساس اإلعداد .1

 )تتمة( ( أساس االعدادأ

 في المملكة العربية السعودية. وباتباع قطاع التأمينلقوائم مالية توضيحية أصدرت مؤسسة النقد  م2018خالل 

 معالموجزة بعد دمج عمليات المساهمين  المالية االولية قوائمهاأصدرت الشركة ، توضيحيةالمالية القوائم ال

المالية على مستوى  القوائمعند إعداد ومالية أولية موجزة على مستوى الشركة.  قوائمعداد إلعمليات التأمين 

يات التأمين وعمليات أرصدة ومعامالت كل من عملتم دمج  فقد، ركة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير الماليالش

الخسائر غير المحققة بينها، إن وجدت، بالكامل. إن  وأبعاد األرصدة والمعامالت واألرباح تم استالمساهمين. 

لعمليات التأمين وعمليات المساهمين موحدة بالنسبة للمعامالت واألحداث المشابهة  المتعلقةالسياسات المحاسبية 

 في ظروف مماثلة.
 

عمليات المساهمين وعمليات بعد دمج  المقارنة معلومات رضعاألولية الموجزة، تم القوائم المالية  عداد هذهإعند 

 .للفترة الحاليةلتتوافق مع العرض  التأمين
  

بالمركز المالي وقوائم الدخل  قائمة( حول هذه القوائم المالية األولية الموجزة يقدم 16ومع هذا، فإن اإليضاح )

 .مستقلالمساهمين بشكل  والدخل الشامل والتدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات
 
ولية الموجزة ال تشمل جميع المعلومات المطلوبة للحصول على معلومات مالية سنوية كاملة المالية األ القوائمإن 

ً ويجب قراءتها   .م2017ديسمبر  31المالية السنوية كما في وللسنة المنتهية في القوائم إلى جنب مع  جنبا
 
 مؤشراً للنتائج المتوقعة للسنة ككل.األولية الموجزة  الماليةالقوائم اعتبار  يمكنال 
 

 ل السعودي وتم تقريبها ألقرب ألف صحيأل.المالية األولية الموجزة بالرياالقوائم تم عرض هذه 

 

 الهامةالمحاسبية األحكام والتقديرات واالفتراضات ( ب

وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق  ولية الموجزة من اإلدارة وضع أحكامالمالية األالقوائم يتطلب إعداد 

. قد تختلف المصرح عنها السياسات المحاسبية وعلى مبالغ الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات

 .النتائج الفعلية عن هذه التقديرات
 

طبيق السياسات األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في ت فإنولية الموجزة، المالية األالقوائم عند إعداد هذه 

هي نفسها و، لعدم التيقن من التقديرات تتضمن سياسات إدارة المخاطر الرئيسيةمصادر الالمحاسبية للشركة و

 .م2017ديسمبر  31المالية السنوية كما في وللسنة المنتهية في القوائم التي تم تطبيقها على  السياسات

 

 موسمية العمليات( ج

 ن تؤثر على عمليات التأمين في الشركة.أ يمكنال توجد تغييرات موسمية 

 

 السياسات المحاسبية الهامة . 3

الشركة في إعداد هذه القوائم المالية األولية  المتبعة من قبلالمحاسبية والتقديرات واإلفتراضات تتفق السياسات 

 بإستثناء ما يلي:م 2017بر ديسم 31تلك المستخدمة إلعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في لموجزة مع ا
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 )تتمة(. السياسات المحاسبية الهامة 3
 
المالي الجديدة وتعديالتها للتقرير لمعايير الدولية الجنة تفسيرات  تفاسيروي المعايير الدولية للتقرير المال( أ

 الشركةمن قبل  المطبقة

التي صدرت عن الحالية المعايير  على مراجعاتالتعديالت والالتفسيرات والمعايير الجديدة والشركة بتطبيق  قامت

 : م2018يناير  1والتي اصبحت سارية المفعول اعتباراً من  لمحاسبةل الدوليةمعايير المجلس 

 الـبـيـان المعيار/ التعديالت
ر الدولي يالمعل التفاسيرتفسير لجنة 

 (22)للتقرير المالي 
 دفوع مقدماالمعامالت بعملة أجنبية والعوض المستلم أو الم

 اإليراد من العقود مع العمالء (15) ار الدولي للتقرير الماليالمعي

 (1)المعيار الدولي للتقرير المالي 
 م 2016-م  2014لدورة المعايير  م 2016التحسينات السنوية  (28)ومعيار المحاسبة الدولي 

 

على جوهري  تأثيرق على الشركة لم يكن لها أي التي تنطب التفاسيروهذه المعايير الجديدة والتعديالت  تطبيقن إ

 هذه القوائم المالية األولية الموجزة. 
 

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

ً نموذج (15)المعيار يوضأل  التوجيهات للمحاسبة عن اإليرادات عن العقود مع العمالء ويحل محل منفرداً شامالً  ا

والذي تم تأسيسه عبر العديد من المعايير والتفسيرات في نطاق المعايير الدولية إليرادات، احالية بخصوص ال

ال ينطبق على "اإليرادات من عقود التأمين". ومع ذلك، ستحتاج المنشآت إلى ( 15). ولكن المعيار للتقرير المالي

تحتاج شركات سأو مكونات عقود التأمين(. وبالتالي، على اإليرادات من غير عقود التأمين )( 15)تطبيق المعيار 

 .التأمين لتقييم نطاق هذا المعيار بعناية

 
ً مؤلفاً من خمس خطوات الحتساب اإليرادات الناشئة عن العقود مع العمالء. بموجب المعيار ( 15)يؤسس المعيار  نموذجا

المنشأة الحصول عليه مقابل تسليم البضائع أو تقديم الخدمات  ( يتم إدراج اإليرادات بالمبلغ الذي يعكس الثمن الذي تتوقع15)

 إلى العميل.  
 

وعلى الرغم من وجود تغيرات في السياسة المحاسبية إال أن اإلدارة قامت بإجراء تقييم واستنتجت بعدم وجود تأثير جوهري 

 م.2018ر يناي 1( في 15على المبالغ التي سبق اإلفصاح عنها عند التحّول إلى المعيار )

 

 لم تدخل حيز التنفيذ هاصادرة ولكن وتفسيرات معاييرب( 

ها حتى تاريخ إصدار القوائم المالية األولية الموجزة للشركة. الصادرة ولم يبدأ سريانوالتفسيرات  فيما يلي المعايير

تعتزم . واريخ الحقفي ت بشكل معقول الصادرة والتي تتوقع الشركة أن تطبق التفسيرات و وتضم القائمة المعايير

 عندما تصبأل نافذة. الشركة تطبيق هذه المعايير
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة . 3

 

 )تتمة( لم تدخل حيز التنفيذ هاصادرة ولكنوتفسيرات معايير ( ب
 

 الـبـيـان المعيار/ التفسير

نافذة من الفترات التي تبدأ في أو 

 بعد التواريخ التالية
 أنظر أدناه األدوات المالية (9)المالي لي للتقرير الدومعيار ال

 م2019يناير  1 عقود االيجار  (16) للتقرير الماليالمعيار الدولي 

 للتقرير ار الدولي يللمعالتفاسير تفسير لجنة 

 (23) المالي 
عدم التيقن بخصوص معالجة 

 ضرائب الدخل
 م2019يناير  1

 م2021يناير  1 ()أنظر أدناه عقود التأمين (17) للتقرير الماليالمعيار الدولي 
 

 األدوات المالية –( 9)المعيار الدولي للتقرير المالي 

"االدوات المالية"  (9)لتقرير المالي الدولي لمعيار ال، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار 2014ي يوليو ف

المعيار متطلبات يدمج والقياس". االعتراف لية: "االدوات الما (39)والذي يحل محل معيار المحاسبة الدولي 

والذي االئتمان المتوقعة  خسائرويقدم نموذج لالنخفاض في قيمة جديدة للموجودات المالية، القياس التصنيف وال

على  وبناءً  .جديدةالمحاسبة على التحوط ال، ومتطلبات (39)معيار الفي  الخسارة المتكبدةنموذج سيحل محل 

  :(9)معيار ال

  ساس التصنيف يعتمد على أن إ. التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة بطريقةجميع الموجودات المالية سيتم قياسها إن

معظم متطلبات على المعيار  أبقىوخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية. األعمال  نموذج

ن هذا أحيث و الخسارة أالقيمة العادلة من خالل الربأل بة المحددتلك باستثناء لمطلوبات المالية ل (39)معيار ال

من  بدالً األخر في الدخل الشامل الذي يجب إدراجه االئتمان يعود على ذات في القيمة العادلة  التغيرالجزء من 

 قائمة الدخل.

 وجودات الموالمتوقعة لجميع القروض خسائر االئتمان مخصص تسجل ن أالمنشآت من يتطلب  (9)معيار إن ال

غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بجانب الذمم المدينة من عقود لديون األخرى المالية ل

خسارة نموذج على مبني ن المخصص إ. اإليجار التمويلي، مع التزامات القروض وعقود الضمانات المالية

زيادة جوهرية كان هناك  إذااال التالية عشر شهرا  ينثالاخالل التعثر احتمالية المرتبطة مع االئتمان المتوقعة 

مبكراً عما كان يتم تسجيلها  (9) معياريتم تسجيل خسائر االئتمان بموجب ال. من تاريخ البدءفي مخاطر االئتمان 

 .(39)معيار بموجب ال

  منهجتتبع ومخاطر إدارة ال ممارساتمتوافقة مع ان متطلبات محاسبة التحوط ً  مبادئ.مبني على ال ا
 

 عقود التأمين – (17 )المعيار الدولي للتقرير المالي 
" والذي عقود التأمين" (4) معيارالتعديالت على ال، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بنشر م2016في سبتمبر 

 التأمين.ود لعق الالحقالمحاسبي  معيارال نشرعلى شركات التأمين قبل  (9) معيارالثار المحاسبية لتطبيق اآليعالج 

 إذا، المنشآتفي التأجيل أسلوب طبق ي .اإلحاللأو التأجيل أسلوب ن لشركات التأمين: يالتعديالت خيارقدمت هذه 

 ،م2021حتى و أمين الجديد أالت تاريخ سريان معيار عقودحتى  (9)معيار المؤقت من تطبيق  بإعفاءكانت مؤهلة، 

من الربأل او الخسائر أثر بعض حاالت عدم التوافق المحاسبي بحذف  شأةللمن فيسمألأسلوب اإلحالل ما أ. والأيهما أ

ويتضمن . 2021يناير  1الفترات المحاسبية التي تبدأ من  أو  والتي قد تحدث قبل تطبيق معيار عقود التأمين الجديد

نشاطها األساسي تعلق يالتي ، المنشآت(، إمكانية قيام 4، كما هو موضأل في التعديالت على المعيار )االعفاء المؤقت

حتى  (9)معيار ال تأجيل تطبيقتطبيق وقررت الثار آبتقييم قامت الشركة  . (9)معيار التطبيق ، بتأجيل التأمينب

 م.2021يناير  1أقصاه تاريخ الحق 

 

كبير،  ، وبشكلاالعتبار بعينيأخذ  أن يجبللشركة الموجزة األولية على القوائم المالية ( 9)معيار التطبيق  أثران 

 كامل.بال (9) معيارالتقييم أثر تطبيق ليس من الممكن وبالتالي . المرتقبمع معيار عقود التأمين التداخالت 



 شركة مساهمة سـعودية  -شركة األهلي للتكافل
 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

 م1328 سبتمبر 03كما في 

- 00 - 

 
 النقد وما في حكمه. ,
 

  سبتمبر 30 
 م1028

  ديسمبر 31 
 م2017

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 
     ألف ريال سعودي  ألف ريال سعودي عمليات التأمين

 9  21 دوقنقد في الصن
 266305  113388 (1-4يضاح اإلنقد لدى البنك )

 113372  266314 
    عمليات المساهمين

 357  13,10 (1-4يضاح اإلنقد لدى البنك )
 183382  266671 

    
 

 .جهة ذات عالقةفي حسابات بنكية لدى  لدى البنك محتفظ به النقد 4-1

 معيدي التأمين، بالصافيلوذمم مدينة  تامين مستحقةاشتراكات  .8
 

  سبتمبر 30 
 م1028

   ديسمبر 31 
 م2017

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 
     ألف ريال سعودي  ألف ريال سعودي 

 56142  778 بالصافي -حاملي وثائق التأمين
 822  77,283 (10يضاح اإل) بالصافي -جهات ذات عالقة

 76313  - معيدي التأمين ذمم مدينة من 
 723,12  136277 
 

 غير مكتسبة  تأمين اشتراكات. 7
 م 1028  سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعةلفترة  

 )غير مراجعة(

 الصافي  عادة التامينإ  المجموع 
 

 ألف ريال سعودي
ألف ريال  

 سعودي
ألف ريال  

       سعودي
 23787  (33321)  3338, السنة )المراجعة(الرصيد في بداية 

 (2883233)  383,31  (1873732) شتراكات )مكتتبة( / مسندة خالل الفترة ا
 /)مدفوعة أو معدلالالالالالة(اشالالالالالتراكات مكتسالالالالالبة

 (2283322)  3223788 خالل الفترة 
 

2383728 
 213118  (133232)  373011 الرصيد في نهاية الفترة 

 
 م 2017ديسمبر  31المنتهية في  لسنةل 

 )مراجعة(

 الصافي  نالتامي عادةإ  المجموع 
       ألف ريال سعودي  ألف ريال سعودي  ألف ريال سعودي 

 127  (158)  285  السنةالرصيد في بداية 
 (2616836)  916277  (3536113)   السنةاشتراكات )مكتتبة( / مسندة خالل 

 /)مدفوعة أو معدلالالالالة(اشالالالالتراكات مكتسالالالالبة
 2636395  (946431)  3576826   السنةخالل 

 23787  (36312)  46998  السنةالرصيد في نهاية 
 
 



 شركة مساهمة سـعودية  -شركة األهلي للتكافل
 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

 م1328 سبتمبر 03كما في 

- 03 - 

 
  

 إستثمارات مرتبطة بالوحدات . 2

مقومة بالدوالر األمريكي وتدار من قبل  االستثمار المرتبطة بالوحدات من وحدات في صناديق االستثماراتتتكون 

 .المملكة العربية السعوديةومقرها في  رئيسي في الشركةالمساهم لشركة تابعة ل

  سبتمبر 30 
 م1028

   ديسمبر 31 
 م2017

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 
     ألف ريال سعودي  ألف ريال سعودي 

استثمارات محتفظ بها لتغطية المطلوبات المرتبطة 
 بالوحدات:

   

 3816095  3783813 صندوق األهلي متعدد األصول المتحفظ
 1766647  ,227300 صندوق األهلي متعدد األصول المتوازن

 1366667  23832,8 صندوق األهلي متعدد األصول للنمو
 7813782  6946409 

 

م 2018  سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعة خالل فترة المرتبطة بالوحدات االستثماراتتتألف الحركة في 

 م مما يلي:  2017ديسمبر  31السنة المنتهية في  وفي

  سبتمبر 30 
 م1028

    ديسمبر 31 
 م2017

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 
     ألف سعودي  ألف ريال سعودي 

 7496771  73,3,03 الرصيد في بداية الفترة / السنة
 (1166057)  (3,3000) استرداد خالل الفترة / السنة

 606695  113121 ب(()1-9يضاح اإل) ح غير محققة خالل الفترة / السنةأربا
 6946409  7813782 / السنة الرصيد في نهاية الفترة

    
 

 استثمارات. 8
  سبتمبر 30 

 م1028
    ديسمبر 31 

 م2017
 )مراجعة(  )غير مراجعة( 
     سعودي ريال ألف  ألف ريال سعودي 

    االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 766942  ,,7232 (1-8يضاح االعمليات التأمين )

 2446128  1,33822 (2-8يضاح االاهمين )عمليات المس
 3203228  3216070 

    

 متساوية.لهذه االستثمارات والقيمة العادلة  الدفتريةن القيمة إ
 

 دخل المن خالل قائمة بالقيمة العادلة االستثمارات  - عمليات التأمين 8-2

للمتاجرة بالريال السعودي )صندوق  نوعالمت في صندوق األهلي ستثماراتالاعمليات التأمين  استثماراتتمثل 

في المملكة العربية السعودية. تم تحديد ومقرها بالشركة متداول للدخل( يدار من قبل شركة تابعة لمساهم رئيسي 

ساس أعلى ألنه يدار وذلك األولي االعتراف  عندبالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  كاستثمار االستثمارهذا 

 .نشطةبصورة  أدائهة وتتم مراقب القيمة العادلة

  



 شركة مساهمة سـعودية  -شركة األهلي للتكافل
 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

 م1328 سبتمبر 03كما في 

- 05 - 

 

 )تتمة( استثمارات. 8
 

 )تتمة(االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  -عمليات التأمين  8-2

 

  سبتمبر 30 
 م1028

  ديسمبر 31 
 م2017

 جعة(را)م  )غير مراجعة( 
     سعودي ريال ألف  ألف ريال سعودي 
    

 766942  ,,7232 ع للمتاجرة بالريال السعوديصندوق األهلي المتنو

 

  سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعةإن الحركة في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل لفترة 

 م هي كما يلي:  2017ديسمبر  31م وللسنة المنتهية في 2018
 

 
  سبتمبر 30

 م1028
  ديسمبر 31 

 م2017
 راجعة()م  )غير مراجعة( 
     ألف ريال سعودي  ألف ريال سعودي   
    عمليات التأمين 

 1226156  2733,1 الرصيد في بداية الفترة / السنة
 656000  - مشتريات

 (496000)  (283000) إستردادات
بالقيمة العادلة من خالل قائمة عمليات المساهمين  محول إلى

 (23200) الدخل )انظر ادناه( 
 

(626563) 
 16349  301 أرباح غير محققة

 766942  ,,7232 الرصيد في نهاية الفترة / السنة
 

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  -عمليات المساهمين  1- 8
  سبتمبر 30 

 م1028
  ديسمبر 31 

 م2017
 )مراجعة(  )غير مراجعة( 
 ألف ريال سعودي  ألف ريال سعودي   
    

 2156876  1233387 فظة األهلي تكافل الخاصةمح
 66997  73328 إستثمار في صندوق عقاري

 216255  133300 صندوق األهلي المتنوع للمتاجرة بالريال السعودي
 1,33822  2446128 

    

 

ة في أوراق ن محفظة األهلي تكافل الخاصة تدار من قبل شركة تابعة لمساهم رئيسي في الشركة. وتستثمر المحفظإ

بالريال السعودي  مةمقو مالية صادرة عن مؤسسات مالية، وهيئات حكومية، وصناديق استثمار مشتركة وهي

 والدوالر األمريكي.

  



 شركة مساهمة سـعودية  -شركة األهلي للتكافل
 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

 م1328 سبتمبر 03كما في 

- 06 - 

 

 )تتمة( استثمارات. 8
 )تتمة( استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل -عمليات المساهمين  1- 8

  

 
 سبتمبر 30

 م1028
ديسمبر  31 

 م2017
 )مراجعة(  )غير مراجعة( 
 ألف ريال سعودي  ألف ريال سعودي   

    عمليات المساهمين
 1726146  3218,,1 الرصيد في بداية الفترة / السنة

 496721  - مشتريات
 (466000)  - إستردادات

يمة العادلة من خالل قائمة بالقمحول من عمليات التامين 
 23200 ( ر أعاله)انظ الدخل

 
626563 

 56698  332,3 أرباح غير محققة 

 2446128  1,33822 الرصيد في نهاية الفترة / السنة

    
 

 االحتياطي الفني . 3

 االحتياطي الفني لعمليات التأمين 2-3

 

 : كما يلياالكتواري خبير الالتأمين بناًء على التقرير المستلم من  لعمليات( تم تكوين االحتياطي الفني أ

 
  بتمبرس 30

 م1028
  ديسمبر 31 

 م2017
 )مراجعة(  )غير مراجعة( 
 ألف ريال سعودي  ألف ريال سعودي   
لمشاركين لستثمار الحتياطي فني متعلق باستراتيجيات اا
 7833273 بالوحدات( مرتبطالتزام )

 
7036336 

 76289  83238 المبقاةمقابل المخاطر  خصصم
 7883302  7106625 

    

 

 كاالتي:  ت التأمينيااالحتياطي الفني لعملفي حركة الب( 

 
  سبتمبر 30

 م1028

  ديسمبر 31 

 م2017

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

 ألف ريال سعودي  ألف ريال سعودي   
    

 7626306  2203718 في بداية الفترة / السنة كما الرصيد
 (89)  (23882) المبقاةمقابل المخاطر  التغير في المخصص

رباح غير محققة من استثمارات مرتبطة بالوحدات أ
 113121 ( 7يضاح اإل)

 
606695 

 1846902  2133222 اشتراكات تأمين قابلة لالستثمار
 (2976189)  (27,3888) التكافلإعادة وإستحقاق وثائق 

 -  (722) خرىأ

 7106625  7883302 في نهاية الفترة / السنةكما الرصيد 
  



 شركة مساهمة سـعودية  -شركة األهلي للتكافل
 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

 م1328 سبتمبر 03كما في 

- 07 - 

 

 تتمة((طي الفني االحتيا. 3

 لم يتم اإلبالغ عنهاحتياطي مطالبات متكبدة وا 3-1
 

من الخبير  المستلمللتقرير  اً ، وفقالتي لم يتم اإلبالغ عنها المتكبدة التأمين لمطالباتاحتياطي  تكوينيتم أ ( 

 :كما يلياالكتواري 

 
  سبتمبر 30

 م1028

  ديسمبر 31 

 م2017

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

 ألف ريال سعودي  ف ريال سعودي  أل 
    

 66268  83,33 لم يتم اإلبالغ عنهااحتياطي مطالبات متكبدة 

    

 كاالتي:  مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها حتياطيافي حركة الن إب( 

 
  سبتمبر 30

 م1028

  ديسمبر 31 

 م2017

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

 سعودي ألف ريال  ألف ريال سعودي   
    

 56305  73178 الرصيد كما في بداية الفترة / السنة
التي لم يتم اإلبالغ  احتياطي مطالبات متكبدةالتغير في 

 13278 عنها
 

963 

 66268  83,33 لرصيد كما في نهاية الفترة / السنةا

 

 ذات عالقة جهاتمعامالت وارصدة . 20

دارة وموظفي اإلدارة العليا في الشركة رئيسيين وأعضاء مجلس اإلساهمين الذات العالقة في الم الجهاتتتمثل 

ً  تأثيراً عليها  تمارسو أمشتركة سيطرة  الشركة تسيطر عليها وأ الشركة اعليهالتي تسيطر والمنشآت  تتم  .جوهريا

 دارة. قبل اإل وتتم الموافقة عليها منالعادية الشروط لألحكام وجميع المعامالت مع تلك الجهات ذات العالقة وفقا 

 
 عمليات التأمين

فيمالا يلالي تفاصاليل المعالامالت الرئيسالية مالع الجهالات ذات العالقالة (، 5يضاح االفي )فصاح الوارد لى اإلإ باإلضافةأ( 
   :م2017  سبتمبر 30و م2018  سبتمبر 30المنتهية في  شهرأ التسعةخالل فترة 

 
 مبالغ المعامالت   

 ت طبيعة المعامال العالقة االسم 

  سبتمبر 30
 م1028

 )غير مراجعة(

  سبتمبر 30 
 م2017

 )غير مراجعة(
 ألف ريال سعودي  ألف ريال سعودي   

اشتراكات  إجمالي مساهم  هلي البنك التجاري األ
 2373373 جماعيتأمين 

 
1206798 

المطالبات  إجمالي
 233173 المدفوعة

 
676511 

هلي لتسويق شركة األ
 حدودةخدمات التأمين الم

 
 - عمولة وكالة وأخرى شركة تابعة لمساهم 

 
26045 

 16828  23,80 اتعاب ادارة مساهم  شركة إف دبليو يو 

 46126  33810 رسوم صندوق استثمار شركة تابعة لمساهم  هلي كابيتال األ
 26591  13222 قصيرة االجلمنافع   موظفي االدارة العليا 

  
مكافأة نهاية الخدمة 

 203 للموظفين
 

118 
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 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
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- 02 - 

 

 )تتمة( ذات عالقة معامالت وارصدة جهات. 20
 

 لى( جهات ذات عالقة )الدفع إمن /  القبضمستحق ب( 

 
 سبتمبر 30

 م1028
  ديسمبر  31 

 م2017

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

 
ألف ريال 
 سعودي

 
 ألف ريال سعودي

    
 –مساهم  –من البنك األهلي التجاري  القبض مستحق

 773283 (5يضاح )اإل
 

822 
مالالن شالالركة تابعالالة  القالالبض أتعالالاب صالالندوق اإلسالالتثمار مسالالتحقة

 838 لمساهم 
 

439 

 109  - شركة تابعة لمساهم  -ل اهلي كابيتاأل من مستحق القبض

 (173)  (283) مساهم –لى شركة إف دبليو يو مستحق الدفع إ
شالالالالركة األهلالالالالي لتسالالالالويق خالالالالدمات التالالالالأمين مسالالالالتحق الالالالالدفع  ل

 (23228) شركة تابعة لمساهم  -حدودة الم
 

(16775) 

 (23318)  (16948) 
مسالاهم  -مطالبات قائمة مستحقة الدفع للبنالك األهلالي التجالاري 

 (383228) باإلجمالي –
 

(186244) 

 

ة المبالالغ المطلوبالالمتعلقة بالجهات ذات العالقة،  8و 7و 5و 4اإليضاحات في  الواردةاالفصاحات لى إباإلضافة ج( 

 قائمة المركز المالي األولية.في ظهر ت لى الجهات ذات العالقةإمن و
 

 عمليات المساهمين 

 خالاللذات الصاللة أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجالان األخالرى والمصالروفات  جور وبدالتأفيما يلي تفاصيل أ( 

 م:2017م و 2018  سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعةفترة 

 مبالغ المعامالت 

 م2017  م1028 
 )مراجعة(  )غير مراجعة( 
 ألف ريال سعودي  ألف ريال سعودي 

    

 16719  23282 مجلس اإلدارة واللجان األخرى جور وبدالتأ

 332  07, تعاب حضور إجتماعات مجلس اإلدارة واللجان األخرىأ

 379  - مجلس اإلدارة   لمصروفات سفر وإقامة 
 

 :ذات عالقة تجهاإلى الدفع  مستحقب( 

 
  سبتمبر 30

 م1028
    ديسمبر 31 

 م2017

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

 ألف ريال سعودي  ألف ريال سعودي 

ومصالالاريف اخالالرى مسالالتحقة الالالدفع لمجلالالس االدارة  أتمكافالال
 (13333) خرىواللجان األ

 
(36153) 
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 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

 م1328 سبتمبر 03كما في 

- 09 - 

 

 الزكاة وضريبة الدخل. 22

 .اإلدارةلدى الشركة بناًء على أفضل تقديرات  علىدفع الوضريبة الدخل المستحقة تحتسب الزكاة 

للسنة وم 2018 سبتمبر 30 في المنتهيةأشهر  التسعة لفترة زكاة وضريبة الدخل المستحقةالفي حركة اللي فيما ي

 :م2017 مبرديس 31في  المنتهية

 م2017ديسمبر  31  م1028  سبتمبر 30 
 )مراجعة(  )غير مراجعة( 
 ألف ريال سعودي  ي  ألف ريال سعود 

    
 196380  113,11 الرصيد في بداية الفترة / السنة

 46495  3117, لسنةلزكاة محمل للفترة / مخصص 
 653  ,80 لسنةلضريبة دخل محمل للفترة / مخصص 

 (26106)  (3838,) الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة 
    

 226422  113182 الرصيد في نهاية الفترة / السنة

 
 وضع الربوط

ديسمبر  31تم تقديم اإلقرارات الزكوية والضريبية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل )الهيئة( عن الفترة المنتهية في 

 .م2017وحتى  م2008ديسمبر  31م والسنوات المنتهية في 2007

 

 31وللسنتين المنتهيتين في  م2007ديسمبر  31أصدرت الهيئة الربوط الزكوية والضريبية للفترة المنتهية في 

سعودي. وقد  ريال ألف 36997بمبلغ ضريبة استقطاع وإضافية بزكاة فيها  طالبتحيث م 2009وم 2008ديسمبر 

ستقطاع االوقامت بسداد ضريبة  ،سعودي ريال ألف 36921 البالغالزكاة اإلضافية  عتراض علىإتقدمت الشركة ب

. تحت االعتراضسعودي  لف ريالأ 26لى غرامة تأخير بمبلغ إضافة باإلريال سعودي  لفأ 76ضافية بمبلغ اإل

بإعتراض ضد قرار اللجنة وتقدمت الشركة  .أصدرت لجنة اإلعتراض اإلبتدائية قرارها بتأييد إجراءات الهيئة

لجنة  وقد أصدرت لجنة اإلستئناف العليا وقامت بإصدار ضمان بنكي بقيمة المبالغ المتنازع عليهالى إاإلبتدائية 

ضد قرار لجنة اإلستئناف اعتراضها الشركة  وقدمت .شركة بشأن بعض البنودالاإلستئناف العليا قرارها لصالأل 

 ن قرار ديوان المظالم سيكون في صالحها.أب على ثقة إدارة الشركة وإن العليا إلى ديوان المظالم.

 

ريال لف أ 36680 بمبلغها بزكاة اضافية حيث طالبت في م2012م حتى 2010أصدرت الهيئة ربوطاً للسنوات من 

على هذه الربوط  إلى الهيئة ألف ريال سعودي.تقدمت الشركة بإعتراض 16189وضريبة استقطاع بمبلغ  سعودي

الزكاة عن  بسدادومع ذلك قامت الشركة  صالحهابأن نتيجة اإلعتراض ستكون في على ثقة إدارة الشركة  وإن

 على بعض البنود.العتراض في حين قامت با لف ريال سعوديأ 36052لغ مبم ب2012م وحتى 2010السنوات 

 

ً أولية عن السنتين  و  26585بمبلغ حيث طالبت فيها بزكاة اضافية  م2014و  م2013أصدرت الهيئة ربوطا

ن بأ على ثقة دارة الشركةإ وإنتقدمت الشركة باعتراض على هذه الربوط  الف ريال سعودي على التوالي. 26622

 تيجة االعتراض ستكون في صالأل الشركة.ن

 

 م2017و م2016و م2015 سنوات عن الأي ربوط لم تقم الهيئة بإصدار 
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يتم التقرير عن قطاعات التشغيل بطريقة تتوافق مع ضوابط إعداد التقارير الداخلية المقررة من المدير األول للتشغيل 

المدير التنفيذي الذي يتخذ القرارات االستراتيجية. ألغراض  وهو زيع الموارد وتقييم أداء قطاعات التشغيلوالمسؤول عن تو

المملكة العربية السعودية يتم إعداد التقارير بشأنها في وحدتي  في تجري بالكاملاإلدارة، فإن أنشطة عمليات التأمين والتي 

 عمل مبينة على النحو التالي:

يقدم منتجات تأمين على الحياة على أساس فردي بما في ذلك المنتجات الموجهة لالستثمارات المرتبطة  -فراد تأمين قطاع األ

 بالوحدات.

على أساس جماعي ويقدم أيضاً  والشركات يقدم برامج تأمين على الحياة إلى أعضاء المؤسسات -تأمين قطاع المجموعات 

يتضمن هذا القطاع منافع حماية  شخصية المقدمة من مؤسسات تمويلية كماوض المنافع حماية من االئتمان فيما يتعلق بالقر

 .لمقدمة من مؤسسات تمويل إلى عمالئهاالقروض الشخصية اعدا فيما يتعلق بالتسهيالت االئتمانية المتنوعة األخرى 

في القطاعات ذات الصلة ويتم المدير األول للتشغيل إلى ال يتم اإلبالغ عنها  المصنفةالموجودات والمطلوبات غير  إن
 مراقبتها على أساس مركزي.

 )غير مراجعة(  م1028  سبتمبر 30كما  في  

 أفراد –تأمين  
 –تأمين 

 مجموعات

 إجمالي
عمليات 
 التأمين

عمليات 
 مجموع مساهمينال

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 

       موجوداتال
 183382 13,10 113372 23803 123,88 النقد وما في حكمه

اشتراكات تامين مستحقة وذمم مدينة لمعيدي 
 التأمين، بالصافي

- 723,12 723,12 - 723,12 

حصة معيدي التأمين من اشتراكات تأمين غير 
 مكتسبة

- 133232 133232 - 133232 

 383273 - 383273 373708 1,288 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
 7813782 - 7813782 - 7813782 استثمارات مرتبطة بالوحدات 

 3203228 1,33822 ,,7232 823800 ,,337 استثمارات
 838 - 838 - 838 مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

 2273837 2803838 832332, 1823332 232,33378 
      أرصدة غير مصنفة:

 8,,73 ,3,1, 13012   مدفوعة مقدما وموجودات اخرى مبالغ -
 23822 - 23822   أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية -
 13712  - 13712   موجودات غير ملموسة  -
 273772 273772 -   وديعة نظامية -
 233,3 233,3 -   عائد مستحق من وديعة نظامية -

 23222,320 12,3,32 3033833   مجموع الموجودات

 
     

      المطلوبات
 2,3780 - 2,3780 23278 23,88 ارصدة مستحقة الدفع ومطلوبات اخرى

 223282 - 223282 203232 73,80 لمعيدي التأمينمستحقة الدفع أرصدة 
 373011 - 373011 373011 - اشتراكات تامين غير مكتسبة

 73837, - 73837, 33333, 13703 مطالبات قائمة
 7883302 - 7883302 33038 7883803 ي فني لعمليات التاميناحتياط

 83,33 - 83,33 23328 828 احتياطي مطالبات متكبدة لم يتم االبالغ عنها
 23318 - 23318 - 23318 مستحق لجهات ذات عالقة

 20,328, 2783333 8233222 - 8233222 
      أرصدة غير مصنفة:

 223701 3083, 238,3   أخرى ارصدة مستحقة الدفع ومطلوبات -
 232,0 - 232,0   مكافأة نهاية الخدمة  -
 103281 - 103281   الفائض من عمليات التأمين -
 113182 113182 -   زكاة وضريبة الدخل  -
 8 8 -   توزيعات ارباح مستحقة الدفع  -
 233,3 233,3 -   عائد مستحق الدفع لمؤسسة النقد  -

 3303818 123772 3033288   ات مجموع المطلوب
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 )مراجعة(  م2017 ديسمبر 31كما  في  

 أفراد –تأمين  
 –تأمين 

 مجموعات

إجمالي 
عمليات 
 التامين

 عمليات
 مجموعال مساهمينال

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 

      الموجودات 
 266671 357 266314 26371 236943 النقد وما في حكمه

معيدي لوذمم مدينة  تامين مستحقةاشتراكات 
 136277 136277 - التأمين، بالصافي

 
- 

 
136277 

حصة معيدي التأمين من اشتراكات تأمين غير 
 36312 36312 - مكتسبة

 
- 

 
36312 

 216094 - 216094 196661 16433 قائمةال مطالباتالحصة معيدي التأمين من 
 6946409 - 6946409 - 6946409 استثمارات مرتبطة بالوحدات 

 3216070 2446128 766942 456586 316356 استثمارات
 439 - 439 - 439 مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

 7516580 846207 8356787 2446485 160806272 
      :مصنفةرصدة غير أ
 56559 46150 16409   مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات اخرى -
 26000 - 26000   أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية -
 36809 - 36809   موجودات غير ملموسة  -
 109 109 -   مستحق من جهة ذات عالقة -
 166667 166667 -   وديعة نظامية -
 16093 16093 -   مستحق من وديعة نظامية عائد -

 161096509 2666504 8436005   مجموع الموجودات
      

      المطلوبات
 156055 - 156055 36298 116757 ارصدة مستحقة الدفع ومطلوبات اخرى

 516073 - 516073 406588 106485 لمعيدي التأمين مستحقة الدفعرصدة أ
 46998 - 46998 46998 - غير مكتسبة تامين اشتراكات

 236700 - 236700 216973 16727 بات قائمةمطال
 7106625 - 7106625 46379 7066246 فني لعمليات التأميناحتياطي 

 66268 - 66268 66002 266 احتياطي مطالبات متكبدة لم يتم االبالغ عنها
 16948 - 16948 - 16948 مستحق لجهات ذات عالقة

 7326429 816238 8136667 - 8136667 
      :مصنفةير رصدة غأ
 116772 46868 66904   ومطلوبات أخرى أرصدة مستحقة الدفع -
 16758 - 16758    مكافأة نهاية الخدمة -
 176698 - 176698   الفائض من عمليات التأمين -
 226422 226422 -   زكاة وضريبة الدخل  -
 7 7 -   توزيعات ارباح مستحقة الدفع -
 16093 16093 -   لمؤسسة النقدالدفع  مستحقعائد  -

 8686417 286390 8406027   مجموع المطلوبات 
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  م1028  سبتمبر 30المنتهية في  أشهر الثالثةلفترة 

 )غير مراجعة(

 أفراد –تأمين  

 –تأمين 

  مجموع مجموعات

 ألف ريال سعودي وديألف ريال سع ألف ريال سعودي  إيرادات

 22830,7 7232,2 23133, مكتتبة شتراكاتإلا اجمالي

    عادة التأمين المسندة:إاشتراكات 
 - - - محلية -
 (73817,) (73002,) (823) خارجية -

 783110 1232,0 73,80, المكتتبة اإلشتراكاتصافي 

 (33303) (33303) - مكتسبة، بالصافيالالتغير في االشتراكات غير 

 883322 223832 73,80, المكتسبة اإلشتراكات صافي 

 23188 - 23188 تعاب صندوق االستثمارأ

 833837 223832 23278, االيرادات  مجموع

    تكاليف ومصروفات االكتتاب

 (1,3333) (1,3321) (12) المطالبات المدفوعة اجمالي

 ,10303 103023 28 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 (3133,) (3133,) (7) خرى المدفوعة صافي المطالبات والمنافع األ

 (,3332) (30,0,) 217 التغيرات في المطالبات القائمة، بالصافي 

التغيالالرات فالالي المطالبالالات المتكبالالدة ولكالالن لالالم يالالتم 

 ,22 233 (23) اإلبالغ عنها ، صافي

 (23323) (83080) 202 خرى المتكبدة صافي المطالبات والمنافع األ

 (03033,) - (03033,) صافيبال،  الستثمارقابلة ل اشتراكات

 23232 13213 (331) التغيرات في االحتياطيات الفنية ، الصافي

 (718) (33) (813) تكاليف حيازة وثائق التأمين

 (827) (338) (138) خرىأمصروفات اكتتاب 

 (238,8,) (73388) (23282,) مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب 

 213082 3,,83 73708 صافي دخل االكتتاب

    )مصروفات(/ العمليات االخرى  إيرادات

    أرصدة غيرمصنفة:

 208 ديون مشكوك في تحصيلها إضافات إلى

 (23181) مصروفات عمومية وإدارية

 23283 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل رباح غير محققة من استثماراتأ

 208 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  ارباح محققة من استثمارات

 (83323) مجموع مصروفات العمليات األخرى

 73238 صافي الدخل للفترة

 (200) لعمليات التأمين العائدصافي الدخل 

 73038 للمساهمين العائدصافي الدخل للفترة 
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  م2017  سبتمبر 30فترة الثالثة أشهر المنتهية في ل

 )غير مراجعة(

  مجموع مجموعات –تأمين  أفراد –تأمين  

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي  إيرادات

 1196739 586819 606920 المكتسبة شتراكاتإلا اجمالي

    عادة التأمين المسندة:إاشتراكات 
 - - - محلية -
 (466565) (456539) (16026) ارجيةخ -

 736174 136280 596894 المكتتبة اإلشتراكات صافي 

مكتسالالالالبة، الالتغيالالالالر فالالالالي االشالالالالتراكات غيالالالالر 

 (86174) (86174) - بالصافي

 656000 56106 596894 المكتسبة اإلشتراكات صافي 

 16319 - 16319 تعاب صندوق االستثمارأ

 666319 56106 616213 االيرادات  مجموع

    تكاليف ومصروفات االكتتاب

 (176692) (176616) (76) المطالبات المدفوعة اجمالي

 166412 166359 53 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 (16280) (16257) (23) خرى المدفوعة صافي المطالبات والمنافع األ

 (575) (481) (94) التغيرات في المطالبات القائمة، بالصافي 

التغيرات في المطالبات المتكبالدة ولكالن لالم يالتم 

 26575 26592 (17) اإلبالغ عنها ، صافي

 720 854 (134) خرى المتكبدة صافي المطالبات والمنافع األ

 (516731) - (516731) صافيبال،  لالستثمارقابلة  اشتراكات

 (373) (128) (245) ،بالصافيفنية الحتياطيات التغيرات في اال

 (16165) (11) (16154) تكاليف حيازة وثائق التأمين

 (595) (295) (300) خرىأمصروفات اكتتاب 

 (536144) 420 (536564) مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب 

 136175 56526 76649 صافي دخل االكتتاب

    )مصروفات( /العمليات االخرى   إيرادات

    مصنفةأرصدة غير 

 16329 ديون مشكوك في تحصيلها إلى إضافات

 (66581) مصروفات عمومية وإدارية

 16633 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل رباح غير محققة من استثماراتأ

 124 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  ارباح محققة من استثمارات

 (36495) مجموع مصروفات العمليات األخرى

 96680 لفترة ل الدخلصافي 

 (990) لعمليات التأمين العائدصافي الدخل 

 86690 للمساهمين العائدصافي الدخل للفترة 
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  م1028  سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعةلفترة 

 )غير مراجعة(

 مجموع مجموعات –تأمين  أفراد –تأمين  

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي عوديألف ريال س  إيرادات

 1873732 2,03121 2,73383 المكتتبةشتراكات إلا اجمالي

    عادة التأمين المسندة:إاشتراكات 
 - - - محلية -
 (383,31) (373002) (13,32) خارجية -

 2883233 3122,, 2,33878 المكتتبة اإلشتراكات صافي 

مكتسالالالالبة، الالتغيالالالالر فالالالالي االشالالالالتراكات غيالالالالر 

 (2038,0) (2038,0) - بالصافي

 2223833 333232 2,33878 المكتسبة اإلشتراكات صافي 

 33810 - 33810 تعاب صندوق االستثمارأ

 2823,23 333232 2,23788 االيرادات  مجموع

    تكاليف ومصروفات االكتتاب

 (223,20) (223228) (131) المطالبات المدفوعة اجمالي

 783387 783821 ,22 ن المطالبات المدفوعة حصة معيدي التأمين م

 (,223,1) (223377) (88) خرى المدفوعة صافي المطالبات والمنافع األ

 (83118) (83027) (281) التغيرات في المطالبات القائمة، بالصافي 

التغيرات في المطالبات المتكبالدة ولكالن لالم يالتم 

 (13278) (23327) (1,3) صافيبالاإلبالغ عنها ، 

 (283822) (283388) (83,) خرى المتكبدة صافي المطالبات والمنافع األ

 (2133222) - (2133222) صافيبال،  ستثمارقابلة لال اشتراكات

 23882 23182 120 ،بالصافيفنية الحتياطيات التغيرات في اال

 (23832) (187) (23738) تكاليف حيازة وثائق التأمين

 (,23,3) (202) (233) خرىأمصروفات اكتتاب 

 (2,33201) (,28303) (2183778) مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب 

 323222 283732 113010 صافي دخل االكتتاب

    )مصروفات( /العمليات االخرى   إيرادات

    مصنفةأرصدة غير 

 2,2 عكس مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 (,,2332) مصروفات عمومية وإدارية

 37,8, بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل غير محققة من استثمارات رباحأ 

 337 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  رباح محققة من استثماراتأ

 (2,3027) األخرى العملياتمصروفات مجموع 

 133202 للفترة  الصافي الدخل

 (,13,8) لعمليات التأمين العائدصافي الدخل 

 1231,2 للمساهمين العائدللفترة  صافي الدخل
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  م1022  سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعةلفترة 

 )غير مراجعة(

 مجموع مجموعات –تأمين  أفراد –تأمين  

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي  إيرادات

ألف ريال 

 سعودي

 2956916 1216552 1746364 المكتتبةشتراكات إلا اجمالي

    عادة التأمين المسندة:إاشتراكات 
 - - - محلية -
 (886455) (856457) (26998) خارجية -

 2076461 366095 1716366 المكتتبة اإلشتراكات صافي 

مكتسالالالالبة، الالتغيالالالالر فالالالالي االشالالالالتراكات غيالالالالر 

 (96693) (96693) - بالصافي

 1976768 266402 1716366 المكتسبة اإلشتراكات صافي 

 46126 - 46126 تعاب صندوق االستثمارأ

 2016894 266402 1756492 االيرادات  مجموع

    تكاليف ومصروفات االكتتاب

 (686419) (676777) (642) المطالبات المدفوعة اجمالي

 606264 596780 484 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 (86155) (76997) (158) خرى المدفوعة ألصافي المطالبات والمنافع ا

 26302 26401 (99) التغيرات في المطالبات القائمة، بالصافي 

التغيرات في المطالبات المتكبالدة ولكالن لالم يالتم 

 (16675) (16656) (19) صافيبالاإلبالغ عنها ، 

 (76528) (76252) (276) خرى المتكبدة صافي المطالبات والمنافع األ

 (1436695) - (1436695) صافيبال،  ستثمارلالقابلة  تاشتراكا

 38 861 (823) ،بالصافيفنية الحتياطيات التغيرات في اال

 (46402) (31) (46371) تكاليف حيازة وثائق التأمين

 (16480) (609) (871) خرىأمصروفات اكتتاب 

 (1576067) (76031) (1506036) مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب 

 446827 196371 256456 صافي دخل االكتتاب

    )مصروفات( /العمليات االخرى   إيرادات

    مصنفة أرصدة غير

 (385) عكس مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 (19,159) مصروفات عمومية وإدارية

 56548 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل رباح غير محققة من استثماراتأ 

 402 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  من استثمارات رباح محققةأ

 727 الربأل المحقق من االستثمارات المتاحة للبيع ، صافي

 267 ارباح أخرى

 (126600) االخرىالعمليات مصروفات مجموع 

 326227 للفترة  الصافي الدخل

 (36106) لعمليات التأمين المحملصافي الدخل 

 296121 للمساهمين المحمل لعملياتصافي الدخل للفترة 
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 القيم العادلة لألدوات المالية23. 

القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن الحصول عليه من بيع أصل أو سداده لتحويل التزام بين طرفين بعلمهما  (أ
 وملئ إرادتهما في معاملة تتم على أساس منظم في تاريخ القياس.

من نقد في الصندوق ولدى البنوك واستثمارات مرتبطة بالوحدات  تتكون الموجودات المالية للشركة
مين وذمم أواستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل واشتراكات تأمين مستحقة وذمم مدينة معيدي الت

ق مستحمبلغ مدينة أخرى وتتكون مطلوباتها المالية من مطالبات قائمة وأرصدة مستحقة الدفع لمعيدي التأمين و
ً عن قيمها  ً جوهريا لجهات ذات عالقة وذمم دائنة أخرى. ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية اختالفا

 30( لم تحتفظ الشركة، كما في 8و 7 اتالدفترية. وبخالف االستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة )اإليضاح
 م، بأي أدوات مالية أخرى تقاس بالقيمة العادلة.2018  سبتمبر

 

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

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

 تستند جميع المعطيات الهامة لها إلى بيانات السوق التي يمكن مالحظتها.
 إلى بيانات السوق التي يمكن مالحظتها. فيها مهم ىأي معط يستند: أساليب تقييم ال  3مستوى 

 
العادلالة تعالد مالن ن كافالة األدوات الماليالة المسالجلة بالقيمالة إم، 2017ديسمبر  31م و 2018  سبتمبر 30كما في 

األول، عدا اإلستثمار فالي الصالناديق العقاريالة ومحفظالة األهلالي تكافالل الخاصالة فهالي تعالد مالن المسالتوى المستوى 
حددت الشركة المستوى الثاني لالستثمارات المرتبطة بالوحدات واالستثمارات بالقيمالة العادلالة مالن خالالل  الثاني.

اديق ذات الصلة كما فالي نهايالة فتالرة التقريالر المالالي. ال توجالد الصن موجوداتقائمة الدخل بناء على صافي قيمة 
 والمستوى الثاني والمستوى الثالث خالل الفترة. األولتحويالت بين المستوى 

 

 ربحية السهم . ,2

على المتوسط المرجأل لألسهم العادية الصادرة والقائمة  تم إحتساب ربأل السهم للفترة بقسمة صافي الدخل للفترة

 قائمة المركز المالي. ال تنطبق األرباح المخفضة للسهم على الشركة.  في تاريخ

 

 رباحاألتوزيعات . 28

على  أرباحدارة صرف توزيعات م( اقترح مجلس اإل2018ابريل  10)الموافق  ـه1439رجب  24بتاريخ 

لي مبلغ ريال سعودي لكل سهم بإجما 0.75م بمبلغ 2017ديسمبر  31سنة المنتهية فى عن الساهمين مال

ريال سعودي  0.5م: 2016ديسمبر  31عن السنة المنتهية في  2017خالل عام مليون ريال سعودي ) 12.50

مليون ريال سعودي(.  تم اعتماد مقترح التوزيعات من قبل المساهمين فى اجتماع  8.33لكل سهم بإجمالي 

م(. وافق مجلس 2018ابريل  23فق )الموا ـه1439شعبان  7الجمعية العامة العادية التي انعقدت بتاريخ 

 اإلدارة على دفع توزيعات األرباح للمساهمين غير السعوديين بعد خصم ضريبة الدخل المتعلقة بها.
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 معلومات تكميلية . 27
 

 األولية قائمة المركز الماليأ( 

 
عمليات 
  التأمين 

عمليات 
  المساهمين 

  سبتمبر 30
 م1028

  (مراجعة غير)
عمليات 

  مين أالت
عمليات 
  المساهمين

ديسمبر  31
 م2017

 )مراجعة(

 الف ريال سعودي  الف ريال سعودي 

            الموجودات 

 266671   357   266314  183382  13,10  113372 النقـد وما في حكمه

وذمم  تامين مستحقةاشتراكات 
 معيدي التأمين، بالصافيلمدينة 

 

723,12  

 

 136277   ــ     136277  723,12  -

حصة معيدي التأمين من 
 اشتراكات تأمين غير مكتسبة

 

133232  

 

 36312   ــ     36312  133232  -

حصة معيدي التأمين من 
 قائمةالمطالبات ال

 

383273  

 

 216094   ــ     216094  383273  -

 6946409   ــ     6946409  7813782  -  7813782 استثمارات مرتبطة بالوحدات

 3216070   2446128   766942  3203228  1,33822  ,,7232 استثمارات

 مستحق من عمليات التأمين 

 

            -  

 

 26978   26978   ــ     382  382

 109   109   ــ     -  -  -            مستحق من جهة ذات عالقة

مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات 
 أخرى

 

13727  

 

,3,1,  230,0  16848   46150   56998 

 أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

 

23822  

 

 26000   ــ     26000  23822  -

 36809   ــ     36809  13712  -  13712 موجودات غير ملموسة

 وديعة نظامية

             

 166667   166667   ــ     273772  273772  - 

 مستحق من وديعة نظامية عائد

 

-  

 

 16093   16093   ــ     233,3  233,3

 3033833  12,3821  232283382  8436005   2696482   161126487 

  - : استبعاد عمليات مشتركة ناقص

 

(382)  

 

 (26978)  (26978)  ــ     (382)

 161096509   2666504   8436005  232223320  12,3,32  3033833 مجموع الموجودات
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 )تتمة(معلومات تكميلية . 27
 )تتمة( األولية أ( قائمة المركز المالي

 
عمليات 
  التأمين 

عمليات 
  المساهمين 

  سبتمبر 30
 م1028

  (مراجعة)غير 
عمليات 

  مين أالت
عمليات 
  المساهمين

ديسمبر  31
 م2017

 )مراجعة(

 الف ريال سعودي  الف ريال سعودي 

            المطلوبات  

ارصدة مستحقة الدفع و 
 مطلوبات اخرى

 

113233  

 

,3083  173181   216959  46868   266827 

 مستحقة الدفعرصدة أ
 لمعيدي التأمين

 

223282  

 

-  223282   516073  

 

-   516073 

غير تامين اشتراكات 
 46998   -  46998   373011  -  373011 مكتسبة

 236700   -  236700   73837,  -  73837, مطالبات قائمة

االحتياطي الفني 
 لعمليات التأمين

 

7883302  

 

-  7883302  7106625  

 

-  7106625 

لم يتم مطالبات متكبدة و
 66268  -  66268  83,33  -  83,33 اإلبالغ عنها

مستحق لجهات ذات 
 16948   -  16948   23318  -  23318 عالقة

مستحق لعمليات 
 ين المساهم

 

382  

 

-  382   26978  

 

-   26978 

 16758   -  16758   232,0  -  232,0 مكافأة نهاية الخدمة 

الفائض من عمليات 
 التأمين 

 

103281  

 

-  103281   176698  

 

-   176698 

 226422   226422  -  113182  113182  - زكاة وضريبة دخل 

رباح مستحقة أتوزيعات 
 7   7  -  8  8  - الدفع

الدفع  مستحقعائد 
  لمؤسسة النقد

 

-  

 

233,3  233,3  

 

-  16093   16093 

 3033833  123772  3323107   8436005  286390   8716395 

: استبعاد عمليات ناقص
 (26978)  ــ      (26978)  (382)  -  (382) مشتركة 

 8686417   286390  8406027   3303818  123772  3033288 مجموع المطلوبات 

            حقوق المساهمين 

 1666667   1666667  -  2773772  2773772  - راس المال

 266343   266343  -  303831  303831  - احتياطي نظامي 

 486082   486082  -  33887,  33887,  - ارباح مبقاة 

مجموع حقوق 
 2416092   2416092  ــ      1,232,8  1,232,8  - المساهمين 

مجموع المطلوبات 
  232223320  12,3821  3033288 وحقوق المساهمين 

 
8406027  2696482  

 
161096509 
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 . معلومات تكميلية )تتمة(27
 

 وليةاألقائمة الدخل ب( 

 )غير مراجعة(  سبتمبر 30الثالثة أشهر المنتهية في لفترة  

 
عمليات 

  مين أالت
عمليات 

  مين أعمليات الت  م1028  همين المسا
عمليات 
 م2017  المساهمين

 الف ريال سعودي  الف ريال سعودي 

            إيرادات
شتراكات إلا اجمالي
 1196739  -  1196739  22830,7  -  22830,7 المكتتبة

عادة التأمين إاشتراكات 
            المسندة:

 -  -  -  -  -  - محلية -

 (466565)  -  (466565)  (73817,)  -  (73817,) خارجية -

 736174  -  736174  783110  -  783110 المكتتبة اإلشتراكاتصافي 

التغير في االشتراكات غير 
  (86174)  (33303)  -  (33303) مكتسبة، بالصافيال

 

-  (86174) 

 اإلشتراكاتصافي 
 656000  -  656000  883322  -  883322 المكتسبة

 16319  -  16319  23188  -  23188 تعاب صندوق االستثمارأ

 666319  -  666319  833837  -  833837 االيرادات مجموع 
 

تكاليف ومصروفات            
            االكتتاب

المطالبات  اجمالي
 (176692)  -  (176692)  (1,3333)  -  (1,3333) المدفوعة

حصة معيدي التأمين من 
 166412  -  166412  ,10303  -  ,10303 طالبات المدفوعة الم

صافي المطالبات والمنافع 
 (16280)  -  (16280)  (3133,)  -  (3133,) خرى المدفوعة األ

التغيرات في المطالبات 
 (575)  -  (575)  (,3332)  -  (,3332) القائمة، بالصافي 

التغيالالالالرات فالالالالي المطالبالالالالات 

تم المتكبالالالالالدة ولكالالالالالن لالالالالالم يالالالالال

  26575  ,22  -  ,22 صافيبالاإلبالغ عنها ، 

 

-  26575 

صافي المطالبات والمنافع 
  720  (23323)  -  (23323) خرى المتكبدة األ

 

-  720 

 لالسالالتثمارقابلالالة  اشالالتراكات

 (516731)  -  (516731)  (03033,)  -  (03033,) صافيبال، 

التغيرات في 
فنية الحتياطيات اإل
 (373)  -  (373)  23232  -  23232 صافي، بالخرىاأل

تكاليف حيازة وثائق 
 (16165)  -  (16165)  (718)  -  (718) التأمين

 (595)  -  (595)  (827)  -  (827) خرىأمصروفات اكتتاب 

مجموع تكاليف 
  (238,8,)  -  (238,8,) ومصروفات االكتتاب 

 

(536144)  -  

 

(536144) 

 136175  -  136175  213082  -  213082 صافي دخل االكتتاب
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 )تتمة(معلومات تكميلية . 27

 )تتمة( قائمة الدخلب( 

 )غير مراجعة(  سبتمبر 30الثالثة أشهر المنتهية في لفترة  

 
عمليات 
  التأمين 

عمليات 
  م1028  المساهمين 

عمليات 
  التامين 

عمليات 
 م2017  المساهمين

 سعودي الف ريال  الف ريال سعودي 

العمليات  إيرادات)مصروفات( / 

            األخرى

ديون مشكوك في  إضافات إلى

 16329  -   16329  208  -  208 تحصيلها 

 (66581)  (16603)  (46978)  (23181)  (237,2)  (83738) مصروفات عمومية وادارية 

أرباح غير محققة من استثمارات 

ة بالقيمة العادلة من خالل قائم

 16633  16331  302  23283  23377  382 الدخل

أرباح  محققة من استثمارات 

بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

 124  49  75  208  12  82 الدخل

الربأل المحقق من االستثمارات 

 -  -  -  -  -  - بالصافيالمتاحة للبيع ، 

 -  -  -  -  -  - إيرادات أخرى

 اداتإيرمجموع )مصروفات( / 

 (36495)  (223)  (36272)  (83323)  (170)  (83083) العمليات االخرى

 96680  (223)  96903  73238  (170)  73338 صافي الفائض من العمليات 

 -  86913  (86913)  -  73138  (73138) الفائض المحول الى المساهمين 

 9,680  86690  990  73238  73038  200 للفترة  الدخل صافي

المتوسط المرجأل لعدد األسهم 

 -  166667  -  -  273772  - العادية القائمة )باآلالف( 

السهم للفترة )ريال ربحية 

 -      0.52  -        -          0337  -        سعودي(
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 )تتمة(معلومات تكميلية . 27
 )تتمة( قائمة الدخلب( 

 )غير مراجعة(  سبتمبر 30منتهية في أشهر ال التسعةلفترة  

  مين أعمليات الت 
عمليات 

  مين أعمليات الت  م1028  المساهمين 
عمليات 
 م2017  المساهمين

 الف ريال سعودي  الف ريال سعودي 

            إيرادات
 شتراكاتإلا اجمالي
 2956916  -  2956916  1873732  -  1873732  المكتتبة

دة التأمين عاإاشتراكات 
            المسندة:
 -  -  -  -  -  - محلية -
 (886455)  -  (886455)  (383,31)  -  (383,31) خارجية -

 اإلشتراكاتصافي 
 2076461  -  2076461  2883233  -  2883233 المكتتبة

التغير في االشتراكات غير 
 (96693)  -  (96693)  (2038,0)  -  (2038,0) مكتسبة، بالصافيال

 اإلشتراكاتصافي 
 1976768  -  1976768  2223833  -  2223833 المكتسبة

 46126  -  46126  33810  -  33810 تعاب صندوق االستثمارأ

 2016894  -  2016894  2823,23  -  2823,23 االيرادات مجموع 

 
           

تكاليف ومصروفات 
            االكتتاب
المطالبات  اجمالي

 (686419)  -  (686419)  (223,20)  -  (223,20) المدفوعة
حصة معيدي التأمين من 

 606264  -  606264  783387  -  783387 المطالبات المدفوعة 
صافي المطالبات والمنافع 

 (86155)  -  (86155)  (,223,1)  -  (,223,1) خرى المدفوعة األ
التغيرات في المطالبات 

 26302  -  26302  (83118)  -  (83118) ي القائمة، بالصاف

التغيالالالالرات فالالالالي المطالبالالالالات 

المتكبالالالالالدة ولكالالالالالن لالالالالالم يالالالالالتم 

 (16675)  -  (16675)  (13278)  -  (13278) صافيبالاإلبالغ عنها ، 
صافي المطالبات والمنافع 

 (76528)  -  (76528)  (283822)    (283822) خرى المتكبدة األ

 رسالالتثماقابلالالة لال اشالالتراكات

 (1436695)  -  (1436695)  (2133222)  -  (2133222) ، صافي
حتياطيات التغيرات في اإل

 38  -  38  23882  -  23882 خرىاألفنية ال
تكاليف حيازة وثائق 

 (46402)  -  (46402)  (23832)  -  (23832) التأمين
 (16480)  -  (16480)  (,23,3)  -  (,23,3) خرىأمصروفات اكتتاب 

مجموع تكاليف 
 (1576067)  -  (1576067)  (2,33201)  -  (2,33201) ومصروفات االكتتاب 

 446827  -  446827  323222  -  323222 صافي دخل االكتتاب



 شركة مساهمة سـعودية  -شركة األهلي للتكافل
 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

 م1328 سبتمبر 03كما في 

- 08 - 

  
 )غير مراجعة(  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  

 
عمليات 
  التأمين 

عمليات 
  م1028  المساهمين 

عمليات 
  التامين 

عمليات 
 م2017  المساهمين

 ألف ريال سعودي  ألف ريال سعودي 
 إيرادات)مصروفات( / 

            العمليات األخرى
)إضافات(/عكس 

ديون مشكوك  مخصص
 (385)  -  (384)  2,2  -  2,2 في تحصيلها 

مصروفات عمومية 
 (19,159)  (46595)  (146565)  (,,2332)  (3772,)  (283083) وادارية 

أرباح غير محققة من 
بالقيمة  استثمارات

العادلة من خالل قائمة 
 56548  46626  922  37,8,  332,3  301  الدخل

أرباح  محققة من 
بالقيمة استثمارات 

العادلة من خالل قائمة 
 402  141  261  337  87  180 الدخل

الربأل المحقق من 

االستثمارات المتاحة 

 727  727  -  -  -  - للبيع ، صافي

 267  267  -  -  -         -       ارباح أخرى

مجموع )مصروفات( / 
العمليات  ايرادات
 (126600)  16166  (136766)  (2,3027)  (831)  (,23328) االخرى

صافي الفائض / 
 326227  16166  316061  133202  (831)  1,3833 )العجز( من العمليات 
الفائض المحول الى 

 -  276955  (276955)  -  113023  (113023) مساهمين ال

 326227  296121  36106  133202  1231,2  ,13,8 للفترة  الدخلصافي 

المتوسط المرجأل لعدد 
األسهم العادية القائمة 

 -  166667  -  -  273772  - )باآلالف( 

السهم للفترة ربحية 
 -  1.75  -  -  2312  - )ريال سعودي(

            

 
  



 شركة مساهمة سـعودية  -شركة األهلي للتكافل
 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

 م1328 سبتمبر 03كما في 

- 00 - 

 

 قائمة الدخل الشامل ج( 

 )غير مراجعة(  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة  

 
عمليات 
  التأمين 

عمليات 
  م1028  المساهمين 

عمليات 
  التأمين 

عمليات 
 م2017  المساهمين 

 ألف ريال سعودي  ألف ريال سعودي 
 العائدصافي الدخل للفترة 

 86690  86690  -  73038  73038  - ينللمساهم
 

            :اآلخرالدخل الشامل 
عادة تصنيفها إ بنود يمكن

            :لى قائمة الدخل األوليةإ
محول إلى قائمة الدخل 

 -  -  -  -  -  - األولية عند اإلستبعاد

الشامل  مجموع الدخل

 86690  86690  -  73038  73038  - للفترة

            
 

 

 )غير مراجعة(  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  

 
عمليات 
  التأمين 

عمليات 
  م1028  المساهمين 

عمليات 
  التامين 

عمليات 
 م2017  المساهمين

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 
صافي الدخل للفترة 

 296121  296121  -  1231,2  1231,2  - ينللمساهم العائد
 

            :اآلخرالشامل الدخل 
عادة إ بنود يمكن

لى قائمة إتصنيفها 

            :الدخل األولية
محول إلى قائمة 

األولية عند  الدخل
 (16155)  (16155)  -  -  -  - اإلستبعاد

الشامل  مجموع الدخل

 276966  276966  -  1231,2  1231,2  - للفترة

  



 شركة مساهمة سـعودية  -شركة األهلي للتكافل
 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

 م1328 سبتمبر 03كما في 

- 03 - 

 

 . معلومات تكميلية )تتمة(27
 قائمة التدفقات النقديةد( 

 )غير مراجعة(  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  

  عمليات التأمين  

عمليات 
  م1028  المساهمين 

عمليات 
  التامين 

عمليات 
 م2017  المساهمين

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 

            األنشطة التشغيلية
 326227  296121  36106  133202  1231,2  ,13,8 الدخل للفترة 

            تعديالت للفترة:
 476  -  476  ,71  -  ,71 استهالك

 16228  -  16228  23321  -  23321 اطفاء موجودات غير ملموسة 
 115  -  115  (28)  -  (28) ، بالصافي مكافأة نهاية الخدمة

حصة معيدي التأمين من 
 ةاشتراكات تأمين غير مكتسب

 
(103,88)  

 
-  (103,88)  

 
(216020)  

 
-  (216020) 

 306713  -  306713  ,32301  -  ,32301 اشتراكات تأمين غير مكتسبة 
)إضافة إلى(/عكس مخصص 

 مشكوك في تحصيلها ديون
 

(2,2)  
 
-  (2,2)  

 
385  

 
-  385 

محققة من بيع استثمارات   أرباح
 متاحة للبيع

 
-  

 
-  -  

 
-  

 
(727)  (727) 

أرباح غير محققة من إعادة قياس 
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 قائمة الدخل
 

(301)  
 

(332,3)  (,37,8)  
 

(922)  
 

(46626)  (56548) 

 233171  22380,  303277  146081  236768  376849 
التغيرات في الموجودات 

            والمطلوبات التشغيلية:
 486371  -  486371  223218  -  223218 رتبطة بالوحدات استثمارات م

اشتراكات مستحقة القبض وذمم 
 مدينة معيدي التأمين، بالصافي

 
(833,03)  

 
-  (833,03)  

 
26478  

 
-  

 
26478 

 (109)  (109)  -  203  203  - مستحق من جهة ذات عالقة 
 وموجوداتمبالغ مدفوعة مقدماً 

 (36219)  (783)  (26436)  (230,1)  (,12)  (278) اخرى 
حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 القائمة
 

(223773)  
 
-  (223773)  

 
176580  

 
-  176580 

 احتياطي فني لعمليات التأمين 
 

(12321,)  
 
-  (12321,)  

 
(486092)  

 
-  (486092) 

احتياطات مطالبات متكبدة لم يتم 
 االبالغ عنها

 
13278  

 
-  13278  

 
16675  

 
-  16675 

 (196883)  -  (196883)  113837  -  113837 مطالبات قائمة
لمعيدي  مستحقة الدفعرصدة أ

 236301  -  236301  ,17322  -  ,17322 التأمين
 196135  -  196135  (832)  -  (832) مستحق لعمليات المساهمين 
 (196135)  (196135)  -  832  832  - مستحق من عمليات التامين
 16672  -  16672  (10)  -  (10) مستحق لجهات ذات عالقة 

 (16698)  122  (16820)  (828)  (828)  1,0 ومطلوبات أخرىارصدة مستحقة 
 (240)  (240)  -  (187)  (187)  - مستحق من وديعة نظامية عائد 
 240  240  -  187  187  - مستحق الدفع لمؤسسة النقد عائد 

 (26106)  (26106)  -  (3838,)  (3838,)  - الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة
)المستخدم في(  من/ صافي النقد

 576819  16757  566062  (83880)  213817  (283027) االنشطة التشغيلية 
 



 شركة مساهمة سـعودية  -شركة األهلي للتكافل
 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

 م1328 سبتمبر 03كما في 

- 05 - 

 

 معلومات تكميلية )تتمة(27.

 )تتمة( قائمة التدفقات النقديةد( 
 

 )غير مراجعة(  سبتمبر 30المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر 

 

عمليات 
  التأمين 

عمليات 
  م1028  المساهمين 

عمليات 
  التامين 

عمليات 
 م2017  المساهمين

 ألف ريال سعودي  ألف ريال سعودي 

            األنشطة االستثمارية  

شراء أثاث وتركيبات ومعدات 
 مكتبية

 
(2,2)  

 
-  (2,2)  

 
(18)  

 
       

 -  (18) 
 (342)  -  (342)  (230)  -  (230) األصول غير الملموسة إلى إضافات

استرداد استثمارات بالقيمة العادلة 
 356000  66000  296000  283000  -  283000 من خالل قائمة الدخل

 (346721)  (96721)  (256000)  -  -  -    شراء استثمارات 
من بيع االستثمارات  متحصل

 لمتاحة للبيعا
 

    -  
 
-  -  

 
-  

 
96721  96721 

نشطة األ صافي النقد من
 96640  66000  36640  2,3213  -  2,3213 االستثمارية 

            
            األنشطة التمويلية 

 (96016)  (96016)  -  (,21331)  (,21331)  - توزيعات أرباح مدفوعة
ضريبة الدخل المستردة من 

 لمساهمين غير السعوديينا
 (15)إيضاح 

 
-  23032  23032  

 
-  

 
16490  

 
16490 

استرجاع ضريبة دخل سنوات سابقة 
 من الهيئة حسب إشعار االسترداد

 
-  

 
23320  23320  

 
-  

 
-  - 

صافي النقد المستخدم في االنشطة 
 (76526)  (76526)  -  (203,73)  (203,73)  - التمويلية

ادة في النقد وما في صافي الزي
 حكمه 

 
(333,2)  

 
13073  (2318,)  

 
596702  

 
231  596933 

النقد وما في حكمه في بداية 
 الفترة 

 
17332,  

 
382  173722  

 
186907  

 
126  196033 

النقد وما في حكمه في نهاية 
 الفترة 

 
113372  

 
13,10  183382  

 
786609  

 
357  786966 

 

  



  مساهمة سـعوديةشركة   - شركة األهلي للتكافل

  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م٢٠١٨ سبتمبر ٣٠كما في 

 - ٣٦  - 

 

  رقام المقارنة أ. ١٧
  

تم إعادة تصنيف بعض ارقام المقارنة وتجميعها لتتوافق مع عرض الفترة الحالية. ان هذه التغيرات، 
  والملخصة أدناه، قد تمت بشكل رئيسي لتتوافق مع متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي. 

ز المالي االولية، المركن قائمة إ) حول هذه القوائم المالية األولية الموجزة، ف٢( اإليضاحفي  مبينكما هو  -
وقائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدية تم عرضها بشكل منفصل لعمليات التأمين وعمليات المساهمين 
للفترات السابقة قد تم تجميعها سويا لعرض قائمة المركز المالي األولية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات 

 النقدية على مستوى الشركة. 
وبشكل منفصل عمليات المساهمين وعمليات التأمين والتي تم عرضها مسبقاً  من/  إلىان المبالغ المستحقة  -

 (أ)) ١٦ اإليضاحقد تم استبعادها ( ذات الصلة في قائمة المركز المالي
بين عمليات المساهمين وعمليات  ١٠الى  ٩٠عمليات التأمين تم تقسيمها بنسبة  الفائض من ان حصة -

 اإليضاح( األولية تم عرضها حاليا كمصروف في قائمة الدخليصل بشكل منف وتم عرضهاالتأمين 
  (ب)).١٦
  

  إعتماد القوائم المالية األولية الموجزة. ١٨
  

 نوفمبر ٨الموافق ( هــ١٤٤٠ صفر ٣٠ ة من قبل مجلس اإلدارة بتاريختم اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموجز
 م).٢٠١٨
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