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 ـة يالتنظـــيم واألنشـطة الرئيس. 1

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

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

 

 العنوان الوطني: 

 الخالدية  - األمير سلطان  8746

 4رقم الوحدة 

 3791 -  23423جدة 

 العربية السعودية المملكة 
  

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

 % 91,77بة  ان الشركة مملوكة بنس م.2007أغسطس    18بتاريخ    الشركة في السوق المالية السعوديم، وتم إدراج  2008فبراير    4بتاريخ  

ضريبة معفيين من لمساهمين مؤسسين غير سعوديين  % 8,23العام والذين يخضعون للزكاة وبنسبة  لمساهمين مؤسسين سعوديين والجمهور

 الدخل. 
 

م صدر نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني )"نظام التأمين"( بموجب المرسوم  2003يوليو    31هـ، الموافق  1424جمادى اآلخرة    2بتاريخ  

الجهة  عتبر  يُ   الذي، والبنك المركزي السعودي )ساما(قام     م(2007سبتمبر    11هـ )الموافق  1428شعبان    29(. وفي  32الملكي رقم )م /  

رئيسية المسؤولة عن تطبيق وادارة نظام التأمين ولوائحه التنفيذية، بمنح الشركة ترخيص لمزاولة أعمال التأمين بالمملكة العربية  ال التنظيمية

 السعودية. 
 

الرياض داخل المملكة العربية السعودية والتي ب   هاتتضمن القوائم المالية المرفقة حسابات المركز الرئيسي للشركة في جدة وحسابات فرع

 م. 2019ديسمبر  25هـ الموافق 1441ربيع الثاني  28والمسجل في الرياض بتاريخ  1010619140تعمل بموجب السجل التجاري رقم  
 

 د اإلعداس اأس  .2

 والقياس   اإلعدادأساس أ( 

ً تم إعداد القوائم المالية  الصدارات األخرى المعتمدة من وا المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير  للمعايير الدولية للتقرير المالي وفقا

 . )المشار اليها المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمد في المملكة العربية السعودية( سبين القانونيين.ادية للمحوقبل الهيئة السع
 

ً القوائم المالية    يتم إعداد وقياس مكافأة نهاية الخدمة    لمبدأ االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء قياس االستثمارات بقيمتها العادلة  وفقا

. باستثناء األثاث  باستخدام تصنيف متداول وغير المتداوليتم عرض قائمة المركز المالي للشركة  ال.  على اساس اساليب تقييم الخبير االكتواري

، والمطالبات القائمة،  للموظفين  نهاية الخدمة  ومكافأة  والعائد المستحق المتعلق بهذه الوديعة, النظامية،  والوديعةمعدات المكتبية،  والتركيبات وال

طبيعة  لوبات األخرى ذات  ن جميع الموجودات والمطفإاالحتياطيات الفنية لعمليات التأمين،  ، ولم يتم اإلبالغ عنهااحتياطي مطالبات متكبدة  و

 خالف ذلك.  يذكرجل، ما لم قصيرة األ 

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  ت  والمصروفا ، يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات  وبالتالي"عمليات المساهمين".  

بالمركز المالي وقوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات    قائمة( حول هذه القوائم المالية يقدم  29إن اإليضاح )في الحسابات المعنية.  المساهمين  

 .مستقلالنقدية لعمليات التأمين وعمليات المساهمين بشكل 

 عملة التشغيل والعرض ب( 

ذكر  ي تم عرض القوائم المالية بالريال السعودي الذي يمثل عملة التشغيل للشركة وقد تم تقريب كافة األرقام إلى ألف لاير سعودي صحيح ما لم  

 خالف ذلك.  

 ج( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 
 

وفقأً لمعايير التقارير المالية الدولية من اإلدارة إجراء بعض االحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر    للشركة  يتطلب إعداد القوائم المالية

 على المبالغ المسجلة لإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

 .  مستقبليتتم مراجعة التقديرات واالفتراضات واألحكام على أساس مستمر. يتم إدراج فروقات التقديرات بعد مراجعتها بأثر 

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

 ادناه:
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 أساس اإلعداد )تتمة(  .2

 )تتمة(  المحاسبية الهامةاألحكام والتقديرات واالفتراضات ج( 

 مة المطالبات القائ مخصص

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

عن    التقديرات بالضرورة إلى افتراضات حول عوامل عديدة تنطوي على درجات متفاوتة من التقدير وعدم التأكد وقد تختلف النتائج الفعلية

على خبرتها السابقة في محفظة    بناءً تقديرات اإلدارة مما ينشأ عنه في المستقبل تغيرات في المطلوبات التقديرية. وتقدر الشركة مطالباتها  

على   التأمين. ويتم تقدير المطالبات التي تحتاج إلى قرار من محكمة أو هيئة تحكيم، إن وجدت على أساس كل مطالبة على حدة. وتقوم اإلدارة

، والمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها. وأي فرق بين المخصصات في  المتكبدةأساس ربع سنوي بفحص مخصصاتها مقابل المطالبات  

للسنة. كما يتم التحقق من مخصص  الدخل  تاريخ قائمة المركز المالي وأي مبالغ مسددة أو مخصصات في السنة التالية يتم إدراجه في قائمة  

 ديسمبر، والمصادقة عليه من قبل الخبير االكتواري المستقل.  31بات القائمة، كما في المطال

 إحتياطي عجز األقساط 

للجزء  يتأثر تقدير عجز األقساط كثيراً بعدد اإلفتراضات المتعلقة باألحداث والظروف المستقبلية، حيث انه يستند الى نسبة الخسارة المتوقعة  

مخاطر وثائق التأمين المكتتبة. وللوصول الى تقدير نسبة الخسارة المتوقعة، ويأخذ الخبير اإلكتواري بعين اإلعتبار عالقة  الساري المفعول من  

 المطالبات واألقساط المتوقع تطبيقها في المستقبل . 

 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

اك دليل موضوعي على أن الشركة لن تكون قادرة على تحصيل  يتم تكوين مخصص لالنخفاض في قيمة اإلشتراكات المستحقة إذا كان هن 

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

 على وجود انخفاض في قيمة اإلشتراكات المدينة.

 مبدأ االستمرارية 

شركة تقييماً لقدرة الشركة على االستمرار في النشاط وهي على قناعة أن لديها الموارد لمواصلة العمل في المستقبل المنظور.  أعدت إدارة ال

د  عالوة على ذلك ال يوجد لدى الشركة علم عن أية شكوك مهمة األمر الذي يلقي بالشك على القدرة في االستمرار في العمل. لذا فقد تم إعدا

 ية على أساس مبدأ استمرار الشركة في مزاولة اعمالها. القوائم المال

 القيم العادلة لألدوات المالية 

يم العادلة  القيمة العادلة لألدوات المالية يتم تداولها عبر السوق النشط في تاريخ التقرير يعتمد على السعر المتداول في السوق. عندما تكون الق

قائمة المركز المالي التستطيع أن تستمد من السوق النشط  ويتم تحديدها باستخدام تقنيات مختلفة للموجودات والمطلوبات المالية مسجلة في  

كانت للتقييم والتي تتضمن استخدام الطرق الرياضية. مدخالت هذه الطرق تستمد من بيانات السوق القابلة للمالحظة اذا كانت ممكنة ، أما اذا 

 لتكوين القيم العادلة. غير موجودة ، وقد يتطلب تقدير اإلدارة

 االعمار االنتاجية لألثاث والتركيبات والمعدات المكتبية 

د  تحدد إدارة الشركة األعمار اإلنتاجية التقديرية لألثاث والتجهيزات والمعدات ألغراض احتساب االستهالك. ويتم تحديد هذه التقديرات بع

الطبيعي. وتقوم اإلدارة سنوياً بفحص القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية ويتم تعديل   األخذ في االعتبار االستعمال المتوقع للموجودات والتلف 

 مبلغ االستهالك إذا كانت اإلدارة ترى أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة. 

 19  -تأثير كوفيد 

المملكة العربية   ابما فيه  أرجاء الصين ومن ثم على مستوى العالمم وانتشارة في جميع  2020إن تفشي فيروس كورونا المستجد منذ بداية العام  

إلى فرض السلطات الحكومية الحجر الصحي وقيود السفر على مسوى     أدى  عالن عن هذا الوباء من قبل منظمة الصحة العالمية،إ، و السعودية

والتجارة العالمية، وقد أدى ذلك    لترفيه قطاعات البيع بالتجزئة والنقل وا  في جوهرية  اضطرابات   تسبب ذلك في حدوثالعالم بنطاق متفاوت.  

في   وتسبب في تعرض األسواق المالية العالمية لتقلبات كبيرة.وانخفاض تقديرات النمو االقتصادي المستقبلي   النشاط اإلقتصاديالى إنخفاض 

السريع في جميع   " على أنه جائحة اعترافًا بانتشاره  19  -م، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا "كوفيد  2020مارس    11

 أنحاء العالم.

اتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم   .أيًضا على منطقة مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السعودية  التفشي  ا قد أثر هذو

أصدرت إرشادات للتباعد  كما  نفذت المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص إغالق الحدود،  .  الفيروس  هذا  خطوات الحتواء انتشار

 .ق وحظر تجول في جميع أنحاء البالداالجتماعي وفرضت عمليات إغال 
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 أساس اإلعداد )تتمة(  .2

 )تتمة(  ج( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

 )تتمة(   19  -تأثير كوفيد 

  في دول مجلس التعاون الخليجي واألقاليم األخرى حيث تعمل الشركة وما يترتب على ذلك من  " 19  - كوفيد"  فيروس كورونااستجابة النتشار  

تأثيراتها االستباقية على عملياتها واتخذت بتقييم  إدارة الشركة  قامت  تلك األسواق،  سلسلة من    تعطل لألنشطة االجتماعية واالقتصادية في 

 :اإلجراءات والعمليات االستباقية والوقائية لضمان

 . صحة وسالمة موظفيها والمجتمع األوسع حيث تعمل •

 . استمرارية األعمال في جميع أنحاء المملكة وضمان أنها محمية وسليمة •

 

 "، أخذت الشركة في االعتبار ما يلي:19 - أثناء تقييم تأثير انتشار فايروس كورونا "كوفيد  

 أصول مالية 

  لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن أحد   " 19كوفيد  "  كورونا  المحاسبية بسبب جائحة قامت الشركة بإجراء تقييم وفقاً لسياستها  

، أو  ينأو المدين ين  . وتشمل هذه العوامل، الصعوبات المالية الكبيرة للمصدراالمالی أو مجموعة من األصول المالية قد انخفضت قيمته  األصل

وبالنسبة لبند الصكوك  ذلك.    المصدر أو المدين إلى اإلفالس أو إعادة تنظيم مالي أخر، وما إلىأو التأخر في السداد ، واحتمال دخول    التخلف

للموجودات المالية    أجرت الشركة تقييًما لتحديد ما إذا هناك انخفاض كبير في القيمة العادلةالمصنف ضمن استثمارات محتفظ بها لإلستحقاق،  

سنة المنتهية للالنتائج المبلغ عنها للشركة    جوهرية على  لم يكن لها أي آثار  "19  - كوفيد"  كورونا  جائحةأن  ادارة الشركة    تعتقد  بأقل من تكلفتها.

 . كما تواصل إدارة الشركة مراقبة الوضع عن كثب.م2020ديسمبر  31في 

 االئتمان  مخاطر إدارة

وتشمل هذه مراجعة    .التغير والتطور التي تفرضها الظروف الحالية سريعة  عززت الشركة سياسات إدارة مخاطر االئتمان لمواجهة المخاطر 

الشركة اإلجراءات المناسبة عند اللزوم.    سياسات التركزات االئتمانية في القطاع االقتصادي المرغوب والمنطقة والمستوى المقابل، وقد اتخذت

 : انخفاض أسعار النفطو " 19  - كوفيد "  كورونا ثرة بشكل كبير بجائحةباعتبارها متأ  التاليةقطاعات الاستنادًا إلى المراجعة، حددت الشركة 

 النقل. •

 المقاوالت.  •

 . لترفيهاقطاع  •

 خاطر السيولة م

وقد عززت مراقبتها الحتياجات السيولة الحالية باإلضافة إلى   على إدارة السيولة عن كثب خالل هذه الفترة تدرك الشركة الحاجة إلى التركيز

باإلضافة إلى التطور المستمر    على مستوى الفردتقوم الشركة بانتظام بمراجعة وتحديث توقعات السيولة بناًء على رصيد السيولة   .الوباء بأكمله

 .للعوامل االقتصادية الخارجية

 مطالبات ال

" مما ادى  19  –كورونا "كوفيد  اإلغالق، شهدت الشركة انخفاضاً في المطالبات المبلغ عنها المتعلقة بالوفاة الناتجة عن فايروس    فترة  خالل

، تشهد الشركة ارتفاًعا في المطالبات بما يتماشى مع تأثير الزيادة  م2020  يونيو  21ومع ذلك ، بعد رفع اإلغالق منذ    الى انخفاض المطالبات.

الختبار    م2020ديسمبر    31في    على الحياة كما  في المطالبات في التقدير الحالي للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية لعقود التأمين السارية

أن االحتياطيات االكتوارية ال تزال غير متأثرة إلى حد كبير حيث ان معدل الوفيات  وبالرغم من هذه التحديات، تعتقد اإلدارة  كفاية المطلوبات.  

 .منخفض للغاية في المملكة العربية السعودية 19 - االجمالي بسبب كوفيد 

 

أي آثار جوهرية على نتائج الشركة المعلنة للسنة المنتهية في    الم يكن له 19  -كوفيد   هذه التقييمات ، تعتقد إدارة الشركة أن جائحةًء على  بنا

عة. تطور الوضع والشكوك  ي . كما هو الحال مع أي تقدير ، فإن التوقعات واحتماالت الحدوث تستند إلى أحكام هامة وسرم2020ديسمبر  31

إن تأثير هذه البيئة االقتصادية غير المؤكدة هو تقديري،   المتوقعة.  المحيطة بمدة وشدة الوباء ، وبالتالي ، قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك  

 .وسوف تستمر الشركة في إعادة تقييم وضعها واألثر المرتبط بها بشكل منتظم

 موسمية العمليات ( د

 غييرات موسمية قد تؤثر على عمليات التأمين في الشركة. ال يوجد ت 
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 السياسات المحاسبية الهامة  . 3

المالية  ان   القوائم  تم  مع  متماثلةالسياسات المحاسبية والتقديرات واالفتراضات المستخدمة في اعداد هذه  المالية    اتباعة  ما  القوائم  في اعداد 

 : باستثناء ما يلي، م2019ديسمبر  31نتهية في مالسنوية للسنة ال

 

 الشركة المطبقة من قبل المالي الجديدة وتعديالتها للتقرير لمعايير الدولية ا لجنة تفسيرات وتفاسير ي  الدولية للتقرير المال  المعاييرأ( 
 

والتي    لمحاسبةالدولية لمعايير  الالتي صدرت عن مجلس  الحالية  المعايير  على    مراجعاتالتعديالت والالتفسيرات والمعايير الجديدة و  فيما يلي

 :  وحسب التطبيق م2020أصبحت سارية المفعول ابتداًء من ا يناير 
 

 

 الـبـيـان   المعيار/ التعديالت 

 الجوهري تعريف   ( 8( و )1الدولي ) ةتعديالت على معيار المحاسب 

 النشاط تعريف   ( 3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

 اإلشارات المرجعية   تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي بخصوص اإلطار المفاهيمي

وعلى معيار المحاسبة  (  7و ) (9تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

 ( 39الدولي )

 

 الفائدة  معدالتتعديل معايير 

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

 

 " تعريف "الجوهري( : 8)  ومعيار المحاسبة الدولي رقم(  1)  تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم

  المحاسبية،   ، "السياسات(8)، "عرض البيانات المالية" ، ومعيار المحاسبة الدولي رقم  (1)هذه التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  

استخدام تعريف   ( 1  :"التغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء والتعديالت الالحقة على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية األخرى 

المالية؛ للتقارير  المفاهيمي  واإلطار  المالية  التقارير  الدولية إلعداد  المعايير  من خالل  في  النسبية  لألهمية  تعريف   (2  ثابت  شرح  توضيح 

 . الجوهريةغير  المعلومات حول   (1)تضمين بعض اإلرشادات الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم  (3 ؛ و الجوهري

  النشاط: تعريف   (3تقارير المالية رقم ) لل  الدولي معيار على التعديالت 

 ً التوجيه الحالي    أن  يقوم هذا التعديل بمراجعة تعريف النشاط وفقًا لإلفادة التي تلقاها من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية حيث يُعتقد عموما

 . جموعات نشاطمعقد للغاية ، وينتج عنه الكثير من المعامالت المتحفظ عليها كم

 تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي بخصوص اإلشارات المرجعية إلى اإلطار المفاهيمي 

المفاهيمي إن اإلطار المفاهيمي ليس معياراً، وال تتجاوز أي من المفاهيم الوارده فيه المفاهيم او المتطلبات في أي معيار. إن الغرض من اإلطار  

معايير المحاسبة الدولية في تطوير المعايير، ومساعدة المعدين على تطوير سياسات محاسبية متسقة في حالة عدم وجود  هو مساعدة مجلس  

المعايير وتفسيرها. إن ذلك سوف يؤثر على ا للتطبيق ومساعدة جميع األطراف على فهم  قابل  التي قامت بتطوير سياساتها معيار  لمنشآت 

ا اإلطار  على  بناًء  ي المحاسبية  والتعريفلمفاهيمي.  الجديدة  المفاهيم  بعض  المعدل  المفاهيمي  اإلطار  االعتراف    اتتضمن  ومعايير  المحدثة 

 للشركة.  لم يكن لهذة التعديالت أثر على القوائم المالية باألصول والخصوم ويوضح بعض المفاهيم الهامة.

: تعديل    (7والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )  (39حاسبة الدولي ) ومعيار الم  (9تقارير المالية رقم )لل  الدولي  معيارعلى التعديالت  

  معدالت الفائدة معايير

ال    تأثير  بمحاسبة التحوط ويكون لها  اإلعفاءاتالفائدة حيث تتعلق تلك    معدلفيما يتعلق بتعديل معيار    اإلعفاءاتتوفر هذه التعديالت بعض  

االستمرار في تسجيل   في إنهاء محاسبة التحوط. ومع ذلك ، يجب (IBOR) عرض األسعار بين البنوكينبغي أن يتسبب بشكل عام فيه تعديل 

  ( 17)إلعداد التقارير المالية رقم    أي عدم فعالية للتحوط في قائمة الربح أو الخسارة. وسيتم أخذ ذلك في االعتبار عند تطبيق المعيار الدولي

 .م2023يناير 1من  اعتباراً 
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 معايير وتفسيرات صادرة ولكن لم تدخل حيز التنفيذ ( ب

ت الصادرة  فيما يلي المعايير والتفسيرات الصادرة ولم يبدأ سريانها حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة. وتضم القائمة المعايير والتفسيرا

 ذه المعايير عندما تصبح نافذة.والتي تتوقع الشركة أن تطبق بشكل معقول في تاريخ الحق. وتعتزم الشركة تطبيق ه

 الـبـيـان  المعيار/ التفسير 

تبدأ   التي  الفترات  من  نافذة 

 في أو بعد التاريخ التالي 

 أنظر أدناه عقود التأمين  ( 17المعيار الدولي للتقرير المالي )

 أنظر أدناه األدوات المالية  ( 9المعيار الدولي للتقرير المالي )

 م 2021يناير  1 الى متداولة أو غير متداولة  تصنيف االلتزامات المالية ( 1الدولي )المعيار المحاسبي 

 م 2021يناير  1 المتعلقة بـ فايروس كورونا عقود االيجارامتيازات  ( 16المعيار الدولي للتقرير المالي )

 م 2021يناير  1 إلى اإلطار المفاهيمي ةاإلشار ( 3المعيار الدولي للتقرير المالي )

 م 2021يناير  1 المتحصل قبل جاهزية األصل :   العقارات واآلالت والمعدات ( 16الدولي ) ةمعيار المحاسب 

 م 2021يناير  1 تنفيذ القعد تكلفة:   العقود المخسرة ( 37الدولي ) ةمعيار المحاسب 

( و 4)  المعيار الدولي للتقرير المالي

(7( و  و9(  ومعيار   (16)  ( 

 م 2021يناير  1 المرحلة الثانية  – ر معدالت الفائدةاتعديل معي  (  39المحاسبة الدولي )
 

 عقود التأمين  –( 17المعيار الدولي للتقرير المالي ) 

 نظرة عامة 

ويحل محل المعيار   عقود التأمين  نوالعرض واالفصاح عم . يحدد المعيار مبادئ االعتراف والقياس  2017مايو    18  هذا المعيار في  صدر

 عقود التأمين.  -  4لتقارير المالية لالدولي 

بشرط أن    االختيارية  المشاركة  مع مزاياطبق المعيار الجديد على عقود التأمين الصادرة وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعقود االستثمار  يُ 

ً  تقوم  : التالية عن عقود التأمين العناصرفصل  المعيار عقود تأمين. يتطلبباصدار  المنشأة ايضا

 ، محددةالمعايير الفي حال تحقق بعض المشتقات المضمنة ،  .1

 ، و مميزةال عناصر االستثمار .2

 وعد لتحويل بضائع محددة أو خدمات ال تتعلق بالتأمين. أي  .3

المالية    العناصرساب هذه  ت حايجب   للتقارير  الدولي  )المعيار  الصلة  للمعايير ذات  وفقًا  للتقاريرو  (9)بشكل منفصل  الدولي  المالية   المعيار 

(15) .) 

 القياس 

( الذي يسمح للمؤمن عليهم االستمرار في استخدام السياسات المحاسبية ألغراض  4النقيض من متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية )وعلى  

 ( نماذج القياس المختلفة التالية: 17م، يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية )2015القياس القائمة قبل شهر يناير 

 "الفئات التأسيسية" التالية:  يستند النموذج العام على

 أ( التدفقات النقدية الواجب تحقيقها، والتي تتكون من:

 التقديرات المرجحة المحتملة للتدفقات النقدية المستقبلية، •

 التعديل الذي يعكس القيمة الوقتية للمال )أي الخصم( والمخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية المستقبلية ، و  •

 المخاطر المتعلقة بالمخاطر غير المالية.تعديل  •

  ه دراجة حالما تقوم المنشأإويتم    ،لمجموعة من عقود التأمين  المتحقق التعاقدية الربح غير    اتيمثل هامش الخدم  : هامش الخدمة التعاقدية  ب(  

التي التدفقات النقدية  عجز في؛ يتم تسجيل أي  بالسالب في بداية العقدالتعاقدية  ات الخدمات في المستقبل. ال يمكن أن يكون هامش الخدم بتقديم

، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة من عقود   تقرير مالي الحق. في نهاية كل فترة  بداية العقد ضمن قائمة الدخل  يجب استيفاؤها في

 :لتشمل كل منالتأمين 

التزام التغطية المتبقي الذي يتكون من استيفاء التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية وهامش الخدمات التعاقدية لمجموعة   •

 . عقود التأمين في ذك التاريخ

 . وزيعها على عقود التأمين في ذلك التاريخفقات نقدية محققة تتعلق بخدمات سابقة تم ت دكت التزام المطالبات المتكبدة الذي يتم قياسة  •

  



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

 م 2020 ديسمبر 31

- 18 - 

 

 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3

 ( معايير صادرة غير مفعلة )تتمة(ب

 )تتمة(  عقود التأمين –( 17المعيار الدولي للتقرير المالي ) 

 )تتمة(   القياس

  بالسالبأن يكون    لكن ال يمكن  بالخدمات المستقبلية  التي تتعلقفي التدفقات النقدية    بحسب التغيرات   الحقًاالتعاقدية    ات هامش الخدمتعديل    يتم

يتم احتساب  المتبقية في الربح أو الخسارة.    التعاقدية  اتهامش الخدمالتغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية التي تزيد عن  وبالتالي يتم ادراج  
أي سعر الخصم المستخدم عند البداية لتحديد القيمة  (  بالعقد  األوليبأسعار مقفلة عند االعتراف  الفائدة أيًضا على هامش الخدمة التعاقدية  

التعاقدية في الربح أو الخسارة بناًء على وحدات التغطية، مما    . عالوة على ذلك ، سيتم تحرير هامش الخدمة(الحالية للتدفقات النقدية المقدرة 
 .الشركة في   غطية المتوقعة للعقود المتبقيةيعكس كمية المنافع المقدمة ومدة الت 

 
مشاركة المباشرة )يشار إليها أيًضا ب "عقود المشاركة المباشرة"(. يتم بمزايا  لقياس العقود    هي طريقة الزاميةالرسوم المتغيرة    طريقةإن  

هامش    تعديل  لهذه العقود ، يتم  بالنسبة  الحقًا.  ايتم إعادة تقييمه  الالعقد و  في بدايةهذه المعايير    يحقق ما إذا كان العقد    لمعرفة هذا التقييم    عمل

 : اضافة الى التعديل ضمن النموذج العام لتشمل التعاقدية اتالخدم

 التغيرات في حصة المنشأة من القيمة العادلة للبنود األساسية.  •

 . تتعلق بالبنود األساسيةالتغيرات في تأثير القيمة الوقتية للمال والمخاطر المالية التي ال  •

توزيع األقساط المبسطة من أجل قياس التزام التغطية المتبقي في حال كانت الطريقة تقدم قياساً ال يختلف بشكل  بطريقة  ضافة إلى ذلك ، يُسمح  إ

ه الطريقة يتم موائمة التزام وبهذ  . جوهري عن النموذج العام أو ان فترة التغطية لكل عقد في مجموعة عقود التأمين لمدة سنة واحدة أو أقل

يظل النموذج العام قابالً للتطبيق من اجل  التغطية المتبقي مع القسط الُمستلم عند االعتراف األولي ناقصاً التدفقات النقدية المكتسبة من التأمين. 

لقيمة الزمنية للنقد وتأثير المخاطر المالية في حال  قياس المطالبات المتكبدة. اال انه ال يتوجب على المنشأة تعديل التدفقات النقدية المستقبلية ل

 أو اقل من تاريخ المطالبات التي يتم تكبدها.ان التدفقات النقدية المتوقعة سيتم دفعها / استالمها خالل سنة واحدة 

 تاريخ السريان 

معايير المحاسبة الدولي تعديالت لمسودة المعيار الدولي أصدر مجلس  م.  2023يناير   1تعتزم الشركة على تطبيق المعيار بتاريخ التطبيق في  

، واستلم مالحظات عن  (17يقترح فيه تعديالت معينة على المعيار الدولي للتقارير المالية )  م2019( خالل شهر يونيو  17للتقارير المالية )

ي مناقشته على تعديالت المعيار الدولي للتقارير  م، اكمل مجلس معايير المحاسبة الدول2020مارس    17في    مجموعة من األطراف المعنية.

حيز التنفيذ  م. حيث قررت فيه تأجيل تطبيق المعيار ليصبح  2019طرحها للمناقشه خالل شهر يونيو  ( "عقود التأمين" التي تم  17المالية رقم )

لدولية ان يصدر تعديالت على المعيار الدولي للتقارير يتوقع مجلس معايير المحاسبة ا  م.2023يناير    1الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد    في

العام  17المالية ) الثاني من  المالية )  م، حيث2020( في الربع  للتقارير  الدولي  المبكر في حال تطبيق كل من المعيار  للتطبيق  (  15يسمح 

 المالية". ( " األدوات 9"اإليرادات من العقود مع العمالء" والمعيار الدولي للتقارير المالية )

 التحول 

ً كان التطبيق الكامل بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمين غير    اال انه في حالبأثر رجعي.    المعيار  تطبيق  يجب يجب على   ،   مجد عمليا

 القيمة العادلة. طريقة التطبيق المعدلة بأثر رجعي أو طريقة ار إما ي خت اعندئذ  المنشأة

 العرض واالفصاح 

تغيير في السياسات المحاسبية لعقود التأمين وإعادة التأمين ، وعقود االستثمار مع ميزات المشاركة الى  المعيار الجديد    يؤديتتوقع الشركة أن  

 التعديالت على العرض واإلفصاحات.  معالتقديرية ، 

 التأثير 

والذي يتطلب تطوير وتصميم عمليات وإجراءات جديدة    (17)  للتقارير الماليةالمعيار الدولي  تطبيق  لتصميم  الالشركة حاليًا في مرحلة  ان  

  المناطق فصل لمتطلبات العمل. فيما يلي  وتقييم م    (17)  للتقارير الماليةالمعيار الدولي  لألعمال بما في ذلك أي تطويرات للنظام مطلوبة بموجب  

 : أحرزته الشركةالذي   التطور الرئيسية قيد التصميم وحالة 
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3

 ( معايير صادرة غير مفعلة )تتمة(ب

 )تتمة(  عقود التأمين –( 17المعيار الدولي للتقرير المالي ) 

 )تتمة(  التأثير

 المناطق الرئيسية لمرحلة التصميم  تطور ملخص ال

والذي    (17)رقم    للتقارير الماليةوضعت الشركة برنامج حوكمة شامل للمعيار الدولي  

توجيهية   لجنة  إنشاء  وت ل  اشرافيةيضمن  التنفيذ  في  التقدم  األدوار   وزيعمراقبة 

 .أصحاب المصالحمختلف  إلىوالمسؤوليات 

 إطار الحوكمة والرقابة 

تصميم الجوانب التشغيلية لمرحلة التصميم والتي تشمل وضع سياسة    الشركة بصدد

وضع اللمسات األخيرة على بصدد  الشركة    إنالبيانات.    لتلك  وقاموس  للبيانات  شاملة

تقييم    الهيكلية  التصاميم تقدًما من خالل  المختلفة. أحرزت الشركة  الفرعية  لألنظمة 

ائعين مع االنتهاء من العمليات المختلفة  متطلبات العمل وتعمل حاليًا على اختيار الب 

 وتقييم الموارد الجديدة المطلوبة.  للتحولالالزمة 

 منطقة العمليات 

الشركة   مختلفةو   لوائحأكملت  الفنية    لسياساتها  سياسات  المسائل  من  العديد  تشمل 

الدولي إلعداد   المعيار  بموجب  المطلوبة  السياسة  قرارات  االنتهاء من  بعد  والمالية 

رقم  ال المالية  بين (17)تقارير  الالزمة  المداوالت  بعد  السياسة  قرارات  اتخاذ  يتم   .

، تمت الموافقة على غالبية السياسات من  في الوقت الحالي.  أصحاب المصالحمختلف  

  ( 17)المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    تطبيق   قبل اللجنة التوجيهية لمشروع

 التابعة للشركة. 

 المجال الفني والمالي 

خطة  التعمل الشركة مع أصحاب المصلحة اآلخرين لوضع اللمسات األخيرة على  

 وما بعد التنفيذ. لتطبيق التحول على الفترة الحالية التأكيدية
 خطة الضمان 

صدد االستحواذ على نظام يساعد على احتساب المعيار الدولي للتقارير  إن الشركة ب 

احتساب عقود التأمين وعقود اعادة التأمين المحتفظ بها   الستيعاب(  17المالية رقم )

 (. 17بما يتوافق مع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 النظام  

( مقارنةً  17قارير المالية رقم ) إن األثر المالي الحتساب وتطبيق المعيار الدولي للت 

 . ر  ال يزال جا (4بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 األثر المالي 

 

 األدوات المالية  –  (9) المعيار الدولي للتقارير المالية 

 باألدوات المالية:   التي تتعلقالمعيار الجديد البنود التالية    يعالج.  (39)معيار المحاسبة الدولي    ليحل محل  م2014يوليو    24هذا المعيار في    نُشر

 التصنيف والقياس 

أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل    ،منهًجا واحدًا لتحديد قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة  (9)يستخدم المعيار الدولي للتقارير المالية  

ً أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة  ،اآلخر  :في حال استيفاء اآلتي معا

 ، و تحصيل تدفقات نقدية تعاقديةبألصل لاالحتفاظ  الغرض منه هو نموذج أعمال  ضمناالحتفاظ باألصل  .1

فائدة على أصل المبلغ المبلغ    ألصل  مدفوعات  تعتبر فقطالتي  وفي تواريخ محددة  تدفقات نقدية  التعاقدية لألصل المالي    الشروط  ينتج عن .2

 .القائم

والخسائر المحققة من خالل الربح أو الخسارة عند المكاسب  قاس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ، ويتم تدوير  يُ 

 الشرطين التاليين: تحققالبيع ، في حالة 

 جودات المالية ، و وبيع المو التدفقات النقدية التعاقدية كل من تحصيل الغرض منهنموذج أعمال  ضمناالحتفاظ باألصل  .1

ً الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية هي مدفوعات   .2  .القائمالمبلغ  أصل فائدة على ألصل المبلغ وتعتبر أيضا

 األوليعند االعتراف  وهذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. إضافة إلى ذلك    تحقق شروطالتي ال    الموجودات الماليةيتم قياس  

سيعمل على استبعاد أو  ذلك في حال ان القيام ب بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   تصنيف األصل المالي ، يمكن للمنشأة استخدام خيار 

 . تخفيض الفروقات المحاسبية بشكل جوهري

االختيار بشكل غير قابل لإللغاء عرض التغيرات  أيًضا    للمنشأة، يمكن    التي ال يتم االحتفاظ بها لغرض المتاجرةبالنسبة ألدوات حقوق الملكية  

رباح  توزيعات األعرض  يتم  بينما  )بما في ذلك المكاسب والخسائر المحققة( ،    ضمن الدخل الشامل اآلخرالالحقة للقيمة العادلة لهذه األدوات 

 الربح أو الخسارة.  قائمة في

التغير في القيمة العادلة لاللتزام    يتم ادراج مبلغبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،    المحددة المالية    للمطلوباتإضافة إلى ذلك ، بالنسبة  

التغيرات في مخاطر االئتمان   اال اذا كان ادراج تأثير،  في الدخل الشامل اآلخر    لذلك االلتزامإلى التغيرات في مخاطر االئتمان    العائدالمالي  

 الربح أو الخسارة.  قائمة في محاسبيعدم تطابق  يؤدي الى حالةالخاصة بااللتزام في الدخل الشامل اآلخر 
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3

 ( معايير صادرة غير مفعلة )تتمة(ب

 األدوات المالية )تتمة(  –(  9المالية ) المعيار الدولي للتقارير 

 في القيمة  النخفاضا

معيار  وفقاً ل  كما لو تم استخدامهاخسائر االئتمان المتوقعة ،    (9)لمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  وفقاً لالقيمة    في  نخفاضاليعكس نموذج ا

حدث ائتماني  حصولمن الضروري  ليس، (9)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  لمنهج. وفقًا ( كخسائر ائتمان متكبدة39)المحاسبة الدولي 

ساب خسائر االئتمان المتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر االئتمانية المتوقعة. يتم ت حبإخسائر االئتمان. بدالً من ذلك ، تقوم المنشأة   ادراجقبل  

 لتعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي.  مالي تقرير فترة  كل تحديث مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة في تاريخ

 محاسبة التحوط 

  على تأسيس   المتطلبات   تعمل مع إدارة المخاطر.    لتتماشى بشكل اقرب متطلبات جديدة لمحاسبة التحوط    (9) يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية  

 . العام لمحاسبة التحوطقائم على أساس مبادئ للنموذج نهج م

تحوطات الكلية للقيمة  ال"  بـالفائدة )يشار إليها    سعراستثناء تحوطات القيمة العادلة لمخاطر  مع  محاسبة التحوط    كاملتنطبق التعديالت على  

.  ( 39)الدولي    ةفي معيار المحاسب   كما  طبيق متطلبات محاسبة التحوط حاليًابت ، قد تستمر المنشأة    فيما يتعلق بتحوطات القيمة العادلةالعادلة"(.  

ً  يعالج مجلس معايير المحاسبة الدولي نظراً لكونكبير  بشكلهذا االستثناء  استخدامتم   محاسبة التحوط كمشروع منفصل.  حاليا

 السريان تاريخ 

عقود "  (4)التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية    اال أن.م2018يناير    1هو    (9)المعيار الدولي للتقارير المالية    سريانكان تاريخ  

في    تالتي صدر  "عقود التأمين"  (4)مع المعيار الدولي للتقارير المالية    "األدوات المالية"  (9): تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  "التأمين

بعض  للتخفيف من  ( 4)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   ضمن نطاق   تسمح للمنشآت التي تقوم باصدار عقود التأمين ، م2016سبتمبر  12

الصادر عن مجلس    "عقود التأمين"   (17الجديد )المعيار الدولي للتقارير المالية  يدخل  قبل أن    ( 9)آثار تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  

 : الدولي حيز التنفيذ. تقدم التعديالت خيارين بديلين وهما  معايير المحاسبة

 حتى:  (9)لمعيار الدولي للتقارير المالية لتطبيق إعفاء مؤقت  .1

 تاريخ سريان معيار التأمين الجديد، أو . أ

مجلس معايير المحاسبة الدولي    م، فرر2020مارس    17في    أو بعد هذا التاريخ.  م2023يناير    1التي تبدأ في    التقرير المالي السنويفترات   .2

في المعيار الدولي للتقارير   (9)المعيار الدولي للتقارير المالية  ( و17لتاريخ سريان المعيار الدولي للتقارير المالية )  تمديد اإلعفاء المؤقت

المالية خالل فترة التأجيل.    ماليةتتعلق بالموجودات الفصاحات اضافية  هناك حاجة ال.  م2023يناير    1الى    2021يناير    1من    (4)المالية  

 سابقًا، أو  (9)بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي للتقارير المالية  بشكل دائمالتي ترتبط أنشطتها  للمنشآتهذا الخيار متاح فقط ان 

بعض حاالت عدم التطابق المحاسبية    تيتم استبعاد تأثيرا،    محددة، ولكن بالنسبة لموجودات مالية    (9)المعيار الدولي للتقارير المالية    تطبيق .3

توجد حاجة إلفصاحات   االنتقالية او المرحلية للتطبيق. خالل الفترة الربح أو الخسارةالتأمين الجديد من  عقودمعيار  تطبيققبل  تظهرالتي 

 . إضافية

 : متضمنة ما يليم 2020يناير  1قامت الشركة بتنفيذ تقييم مفصل في بداية 

الدفترية   .1 القيمة  الناشئة عن العقود    لمطلوباتمقارنة  المالية    ضمنالشركة  للتقارير    عناصر )بما في ذلك    (4) نطاق المعيار الدولي 

 مطلوباتها، والقيمة الدفترية لجميع مع مجموعة عقود التأمين( التي ال ترتبط ب  الضمنيةالودائع أو المشتقات 

الدفترية    مجموع مطلوبات  مقارنة .2 الدفترية لجميع  مع مجموع  بالتأمين    ترتبط  التي  لشركةلالقيمة  الى.  مطلوباتهاالقيمة  هذه    استناداً 

المعيار الدولي للتقارير المالية   تطبيقأنها مؤهلة لإلعفاء المؤقت. وبالتالي ، قررت الشركة تأجيل    تحديد  الشركة  استطاعتالتقييمات ،  

خالل فترة التأجيل    والتي تتعلق بالموجودات المالية اإلفصاحات المطلوبة  إن.  حيز التنفيذ  تأمين الجديدمعيار عقود ال  حتى دخول  (9)

 المالية للشركة.  ضمن القوائم يتم ادراجها

 تقييم التأثير 

:  م2019)  سعودي  مليون لاير  87  بمبلغالتأمين    بعقود  تعلقوموجودات ت  مالية  الشركة إجمالي موجودات  لدى،    م2020ديسمبر    31كما في  

ً ( ، على التوالي.  لاير سعودي   مليون  23:  م2019)  سعودي  مليون لاير  34  مبلغ( ولاير سعودي  مليون  55   المالية   الموجودات  تمثل،    حاليا

مليون    87من النقد وما في حكمه وبعض الذمم المدينة األخرى البالغة  والتي تتكون    المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة    بصفة أساسية االستثمارات

القيمة العادلة لالستثمارات المرتبطة بالوحدات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل    مبلغمليون لاير سعودي(.    55:  م2019لاير سعودي )

المالية األخرى   الموجوداتمليون لاير سعودي(. تتكون  672: م2019مليون لاير سعودي ) 659 م،2020ديسمبر  31الدخل كما في  قائمة

الموجودات  مليون لاير سعودي(. تتوقع الشركة استخدام تصنيف    317: م2019مليون لاير سعودي )  288  بمبلغمن استثمارات متاحة للبيع  

الدين والطبيعة   بأدواتعلى نموذج أعمال الشركة فيما يتعلق المالية بناًء  الموجودات القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر لهذه المالية ب 

الدين تستوفي   أدوات. ومع ذلك ، فإن الشركة لم تقم بعد بإجراء تقييم مفصل لتحديد ما إذا كانت  حقوق الملكيةاالستراتيجية لالستثمارات في  

  صناديق ال. االستثمار في  (9)المعيار الدولي للتقارير المالية    كما هو مطلوب بموجبمدفوعات رأس المال والفائدة على المبلغ األصلي  اختبار  

من خالل قائمة الدخل بموجب المعيار   سيتم تصنيفها الى استثمارات مالية بالقيمة العادلة  تحت االستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة  المصنفة

االيضاح  في    مذكورة  مخاطر االئتمان وجودة االئتمان لمحفظة الشركة المدينة  . التعرض لمخاطر االئتمان ، تركيز(9)الدولي للتقارير المالية  

 . (5) رقم
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3

 ( معايير صادرة غير مفعلة )تتمة(ب

 األدوات المالية )تتمة(  –(  9المعيار الدولي للتقارير المالية ) 

 )تتمة(  تقييم التأثير 

ما سبق إلى تقييم األثر على مستوى م. يستند  م2019و    م2020ديسمبر    31في    كما  مخاطر ائتمانية منخفضة  ذاتموجودات مالية    لدى الشركة

. يستند هذا التقييم األولي إلى المعلومات المتاحة حاليًا وقد يخضع للتغييرات الناشئة عن المزيد من (9)عال من المعيار الدولي للتقارير المالية  

التحليالت التفصيلية. أو معلومات معقولة وداعمة إضافية متاحة للشركة في المستقبل. بشكل عام ، تتوقع الشركة بعض التأثير عند تطبيق  

ً : ومع ذلك ، ال يتوقع أن يكون تأثير ذلك (9)  متطلبات انخفاض القيمة في المعيار الدولي للتقارير المالية كن . في الوقت الحالي ، ال يمجوهريا

 ة. ي لي فصت تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق هذا المعيار الجديد ألن الشركة لم تقم بعد بإجراء مراجعة 

 االلتزامات  تصنيف على" المالية   القوائم عرض"  ، 1 رقم الدولي المحاسبة معيار على تعديالت

أنها متداولة    القوائم المالية" ،حيث يتم تصنيف االلتزامات على، "عرض    1توضح هذه التعديالت النطاق الضيق لمعيار المحاسبة الدولي رقم  

على )بعد تاريخ التقرير  أو غير متداولة، اعتمادًا على الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير.ال يتأثر التصنيف بتوقعات المنشأة أو األحداث

 .عندما يشير إلي"تسوية" التزام ما 1عنيه معيار المحاسبة الدولي رقم . يوضح التعديل أيًضا ما ي (سبيل المثال ،استالم تنازل أو خرق لشرط 

 امتيازات عقود االيجار المتعلقة بـ فايروس كورونا   - 16عديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ت

عقود امتيازات    16على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    ت، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالم2020مايو    28ي  ف

 . زيل التعديالت احتمالية حدوث ارتباك فيما يتعلق بحوافز اإليجارالمتعلقة بـ فايروس كورونا.  ت  اإليجار

 37و  16ومعيار المحاسبة الدولي رقم   3عديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ت

ً 3يقوم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية   • لإلطار   3في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية    ، بتحديث "تجميع األعمال" مرجعا

 .إعداد التقارير دون تغيير المتطلبات المحاسبية لتجميع األعمال ،المفاهيمي المالي

المستلمة    ت واآلالت والمعدات" الشركة من خصم تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات، "الممتلكا  16يمنع معيار المحاسبة الدولي رقم   •

باثبات متحصالت    من بيع األصناف المنتجة أثناء قيام الشركة بإعداد األصل لها من االستخدام المقصود. بدالً من ذلك ، سوف تقوم الشركة

 .المبيعات هذه والتكلفة ذات الصلة في الربح أو الخسارة 

الدولي  ي  • تقوم بتضمينها   37قوم معيار المحاسبة  التي  التكاليف  بتحديد أي  "المخصصات وااللتزامات واألصول المحتملة"  الشركة   ، 

 .عندما تقيم ما إذا كان عقد ما سوف تنتج عنه خسارة

 : فيما يلى أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية ( ج

 حكمه  وما في النقد

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

 اإلشتراكات المستحقة  

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

ترداد. القيمة الدفترية للذمم لفحص انخفاض القيمة متى ماحصلت األحداث أو الظروف والتي تشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالس

قائمة   الغاء األعتراف الدخليتم تسجيل أي خسائر انخفاض في القيمة في  إلغاء اإلعتراف باإلشتراكات المستحقة عند استيفاء معايير  يتم   .

 باألصول المالية. 

 اإلعتراف والقياس    –األدوات المالية 
 

مدينة معيدي التأمين ، وديعة نظامية، إستثمارات مرتبطة بالوحدات،  األصول المالية تتمثل في النقد وما في حكمه، أشتراكات مستحقة، ذمم  

رى.  إستثمارات يتم قيد التغير في قيمتها العادلة في قائمة الدخل، إستثمارات متاحة للبيع ، المستحق من عمليات التأمين و الموجودات األخ

الدف مستحقة  أرصدة  القائمة،  المطالبات  في  تتمثل  المالية  لعميات  اإللتزامات  مستحق   ، عالقة  ذات  جهات  الى  مستحق  التأمين،  لمعيدي  ع 

 المساهمين والمطلوبات األخرى. 

 تاريخ االعتراف 

تلتزم فيه    يتم إثبات أو التوقف عن إثبات كافة العمليات اإلعتيادية المتعلقة بشراء و بيع الموجودات المالية بتاريخ التداول ، أي التاريخ الذي

تلك  الشركة بشراء أو   بيع الموجودات. العمليات اإلعتيادية المتعلقة بشراء و بيع الموجودات المالية هي العمليات التي تتطلب أن يتم سداد 

 الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق. 
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3

 )تتمة(:   اسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية( فيما يلى أهم السياسات المحج

 اإلعتراف و القياس لألدوات المالية 

ات المالية  يتم اإلعتراف باألدوات المالية في القوائم المالية عندما يكون على الشركة اإللتزام كطرف تعاقدي لتلك االدوات. يتم قياس جميع األدو

موجودات المالية والمطلوبات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، أي تكاليف إضافية  مبدئيا بالقيمة العادلة ، في حالة ال

تعزى مباشرة من اقتناء أو قضية. تصنيف األدوات المالية عند االعتراف األولي يعتمد على الغرض الذي تم شراؤها من األدوات المالية  

 ً ي يتم اثبات األدوات المالية بالتكلفة المطفأة  فيما عدا اإلستثمارات المرتبطة بوحدات،اإلستثمارات المتاحة  ئ لإلعتراف المبد  وخصائصها. الحاقا

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

 الغاء اإلعتراف 

 الموجودات المالية 

بالموجودات المالية )أو حسب مقتضى الحال جزء من موجودات مالية أو جزء من مجموعة مماثلة من الموجودات المالية(  يتم الغاء اإلعتراف  

 في حالة: 

 انتهاء حقوق الحصول على التدفقات النقدية من الموجودات.   •

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

يتم الحصول عليها كاملة ودون تأخير إلى طرف ثالث بموجب ترتيبات "تحويل" أو )أ( إما أنها قد تنازلت فعلياً عن كافة مخاطر ومنافع  

ولكنها تنازلت عن السيطرة عن  الموجودات، أو )ب( أنها لم تتنازل عن الموجودات ولم تحتفظ بالمنافع والمخاطر الفعلية للموجودات  

 الموجودات. 

قييم ما  وإذا كانت الشركة قد تنازلت عن حقوقها في الحصول على التدفقات النقدية من الموجودات أو أنها قد أبرمت اتفاقية تحويل فإنها تقوم بت 

ال هي تنازلت عن كافة مخاطر ومنافع    إذا كانت احتفظت بمخاطر ومنافع ملكية الموجودات وإلى أي حد كان ذلك. وعندما تكون الشركة

الموجودات وال هي احتفظت بها فعلياً وال هي تنازلت عن السيطرة على الموجودات فإن الموجودات حينئذ يتم تسجيلها في حدود استمرار  

اس الموجودات الذي تم التنازل مشاركة الشركة في الموجودات. وفي تلك الحالة فإن الشركة تسجل التزاماً مقابل استمرار مشاركتها. ويتم قي 

عنها وااللتزام المتصل بها على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها الشركة. إن االستمرار في المشاركة الذي يأخذ شكل  

 دفعه، أيهما أقل.  ضمان على الموجودات المتنازل عنها يقاس بالقيمة الدفترية للموجودات وأعلى مبلغ مقابل قد تكون الشركة مطالبة ب 

 المطلوبات المالية 

 أو الغاؤه أو انتهائه. المبرم لطرف آخر او تم االلتزام  في حال تحويليتم الغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالية 
 

 إستثمارات مرتبطة بالوحدات 
 

 تعود مخاطر التي العقود ببعض  المرتبطة بالوحدات المتعلقةالمحتفظ بها لتغطية االلتزامات   الموجودات بالوحدات المرتبطة تمثل اإلستثمارات

 الفوري، للتداول األجل قابلة قصيرة مرابحة صناديق في إستثمارات العقد، وتمثل هذه اإلستثمارات على حامل أساس بشكل فيها اإلستثمار

 ً  القيمة تحديد يتم األرباح غير المحققة لإللتزامات على عقد اإلستثمار.العادلة. يتم تحويل   بالقيمة الحقًا قياسها ويعاد بالتكلفة وتسجل مبدئيا

 على اإلستثمارات تكلفة تحتسب اإلستثمار من جزء بيع حالة الصندوق. في مدير قبل من المعلنة األصل بالرجوع إلى صافي قيمة العادلة

 المرجح.  أساس المتوسط
 

الدخل إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة   
  

خاصة لعمليات المساهمين وكذلك اإلستثمارات الخاصة بعمليات  إختيارية محفظة إإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل في  تمثل

إلى  سوق عرس طريقة بإستخدام اإلستثمارات التي يتم قيد التغير في قيمتها العادلة في قائمة الدخل  تقييم  يتم . التأمين في صناديق اإلستثمار

 في الناتجة المحققة وغير المحققة والخسائر المكاسب تسجيل يتم الدفترية. قيمتها من بدالً  موجوداتها قيمة المحفظة صافي تعكس سوق حيث

 المرجح.  المتوسط أساس على تكلفة اإلستثمارات إحتساب يتم المقتناة اإلستثمارات من جزء بيع حالة وفي على التوالي،الدخل  قائمة
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3

  : ج( فيما يلى أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية )تتمة( 

  إستثمارات متاحة للبيع 

ناة حتى تاريخ  يتم قياس وتصنيف اإلستثمارات المتاحة للبيع ، بعد إقتنائها بالقيمة العادلة ، اإلستثمارات المتاحة للبيع هي اإلستثمارات غير المقت 

غيرات في قيمتها اإلستحقاق أو ألغراض المتاجرة ، بالنسبة لإلستثمارات المتاحة للبيع ، تدرج األرباح أو الخسائر غير المحققة الناتجة عن الت 

لحين التوقف عن إثباتها أو إنخفاض قيمتها ، وعندئذ يتم إدراج الربح أو الخسارة المتراكمة    للمساهمين  الشامل  الدخلالعادلة مباشرة ضمن قائمة  

يتم إظهار اإلستثمارات المتاحة   والذي يتم ادراجة ضمن قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة. المدرجة سابقاً في قائمة الدخل الشامل للسنة،

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

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية   

كل قائمة مركز مالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على احتمال حدوث انخفاض في قيمة أصل   تقوم الشركة بإجراء تقييم في تاريخ

الغير   مالي معين أو مجموعة أخرى يتم قياس جميع األدوات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة باإلضافة، في حالة الموجودات والمطلوبات المالية

خل أي تكاليف إضافية تعزى مباشرة من اإلقتناء أو اإلصدار. تصنيف األدوات المالية عند اإلعتراف المبدئي  مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الد

يعتمد على الغرض الذي من اجله تم الحصول على هذه األدوات المالية وكذلك خصائصها. في حالة وجود مثل هذا الدليل فإن أي خسارة ناتجة  

 . يتحدد االنخفاض في القيمة على الوجه التالي: الدخلئمة عن االنخفاض في القيمة تدرج في قا
 

المثبتة في حالة الموجودات المدرجة بالقيمة العادلة فإن االنخفاض في القيمة هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة، ناقصاً خسارة اإلنخفاض  أ (  

 .  او قائمة التغيرات في حقوق الملكية الدخلسابقاً في قائمة 
 

ية حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة فإن االنخفاض في القيمة هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبل  فيب(  

 المخصومة طبقاً لسعر السوق الحالي لموجودات مالية مماثلة. 
 

في  ج(   االنخفاض  فإن  المطفأة  بالتكلفة  المدرجة  الموجودات  حالة  النقدية  في  للتدفقات  الحالية  والقيمة  الدفترية  القيمة  بين  الفرق  هو  القيمة 

 المخصومة طبقاً لسعر الفائدة األصلي المطبق. 

 القيم العادلة 

للموجودات  يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية التي يتم تداولها في أسواق نشطة منظمة بالرجوع إلى أسعار السوق المتداولة بالنسبة  

ط  وأسعار العرض للمطلوبات، في ختام أعمال في تاريخ التقارير المالية. إذا كانت األسعار المتداولة في السوق ليست متاحة، يشار إلى وسي 

 أو عروض أسعار المورد. 

قييم. وتشمل هذه التقنيات استخدام عمليات  بالنسبة للموجودات المالية التي ال يتوفر لها سوق نشط، يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام أساليب الت 

 المخصومة. تجارية بحتة حديثة، وذلك بالرجوع إلى القيمة السوقية الحالية ألداة أخرى والتي لها جوهريا نفس و / أو تحليل التدفقات النقدية 

على أفضل تقدير اإلدارة ومعدل الخصم المستخدم هو    وبالنسبة لتقنيات التدفقات النقدية المخصومة، ترتكز التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة

 معدل السوق ذات الصلة ألصول مماثلة.

 مصاريف مدفوعة مقدما  

لمبلغ  تتمثل المصاريف المدفوعة مقدما في نفقات تم سدادها نقداً وتتعلق بفترات الحقة. مبدئياً يتم قيد المدفوعات المقدمة كأصل على اساس ا

 على أساس الفترة التي تخص تلك النفقات.  الدخلقت الحق، تحمل هذه النفقات على قائمة النقدي المدفوع. وفي و

 االثاث والتركيبات والمعدات المكتبية

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

 . اليتم إحتساب إستهالك لإلنشاءات تحت التنفيذ وتدرج بالتكلفة. للموجودات التقديرية الثابت على مدى األعمار اإلنتاجيةالقسط 

 فيما يلي األعمار االنتاجية التقديرية للموجودات ألغراض احتساب االستهالك:

 سنوات  10سنوات إلى  5    أثاث والتركيبات 

 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  

ة. يسجل  في ما إذا كان هناك إنخفاض في قيمتها عندما تشير ألحداث أو التغيرات في الظروف إلى احتمال عدم إمكانية استرداد القيمة الدفتري 

ل  االستهالك المحمل على الفترة في قائمة الدخل على أساس االستهالك الفعلي. وبالمثل فإن الخسائر من االنخفاض في القيمة، إن وجدت، تسج 

 . الدخلفي قائمة 
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3

 : ية )تتمة( ج( فيما يلى أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المال
 

)تتمة(  االثاث والتركيبات والمعدات المكتبية  

. يتم رسملة التحسينات فقط عندما يكون من المحتمل تدفق منافع إقتصادية ذات عالقة  الدخلتسجل مصروفات اإلصالح والصيانة في قائمة  

 بالتدفقات على الشركة.    

 اصول غير ملموسة  

لمتراكم  يتم قياس األصول غير الملموسة ، بما في ذلك البرامج التي حصلت عليها الشركة ولها أعمار إنتاجية محددة بالتكلفة ناقًصا االستهالك ا

 .يتم احتساب االطفاء على أساس تكلفة األصل ، أو أي مبلغ آخر يتم استبداله بالتكلفة ، ناقًصا قيمته التخريدية .إنخفاض في القيمة وأي

يسجل اإلطفاء في قائمة الدخل على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لألصول غير الملموسة من التاريخ الذي تكون  

يه لالستخدام. وذلك ألن هذا يعكس على نحو أوضح النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المضمنة في األصل. ان متاحة ف

 سنوات.  4العمر اإلنتاجي المقدر لبرنامج الكمبيوتر هو 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

بتقييم ما إذا كان هناك دليل على احتمال حدوث انخفاض في قيمة موجودات ما. وفي حالة وجود  تقوم الشركة في تاريخ كل قائمة مركز مالي 

ت. إن  مثل هذا الدليل أو إذا كان مطلوباً إجراء فحص انخفاض قيمة سنوي عندئذ تقوم الشركة بتقييم المبلغ الممكن استرداده من قيمة الموجودا

هي القيمة العادلة للموجودات أو وحدة تحقيق النقد ناقصاً تكاليف بيعها وقيمتها قيد االستعمال أيهما   المبلغ الممكن استرداده من قيمة الموجودات

ودات  أعلى ويتم تحديدها لكل موجودات على حدة إال إذا كانت الموجودات ال تحقق تدفقات نقدية مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية لموج 

دات. وإذا تجاوزت القيمة الدفترية لموجودات ما أو وحدة تحقيق النقد قيمتها أو المبلغ الممكن استرداده  أخرى أو مجموعة أخرى من الموجو

قيد من قيمتها فإن الموجودات تعتبر عندئذ على أنه قد انخفضت قيمتها ويتم تخفيض قيمتها إلى القيمة الممكن استردادها. وفي تقييم القيمة  

ة المستقبلية التقديرية يتم خصمها إلى قيمتها الحالية باستعمال معدل خصم ما قبل الضريبة يعكس التقييمات الحالية االستعمال فإن التدفقات النقدي 

عتبارات  في السوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة بالموجودات. عند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف بيع الموجودات تؤخذ في اال

تمت مؤخراً في السوق إن توفرت. وإذا لم تتوفر مثل هذه المعامالت يستخدم نموذج تقييم مالئم. ويتم تأييد هذه الحسابات المعامالت التي  

 بمضاعفات تقييم وأسعار األسهم المعلنة لشركات تابعة مدرجة في التداول ومؤشرات القيمة العادلة األخرى المتوفرة. 

القيمة إلى الموازنات التقديرية التفصيلية وحساب التوقعات والتي يتم إعدادها بشكل مستقل لكل وحدة  تستند الشركة في إحتسابها لالنخفاض في  

من الوحدات المحققة للنقد والتي يتم تخصيص الموجودات لكل وحدة وتغطي هذه الموازنات التقديرية وحسابات التوقعات عموماً فترة خمس  

سنوات فيتم احتساب معدل نمو طويل األجل ويطبق على التدفقات النقدية المتوقعة بعد السنة  سنوات. أما الفترات التي هي أطول من خمس  

 الخامسة. 

في فئات المصروف المتفقة    لكيةالدخل و قائمة التغييرات في حقوق المتسجل الخسائر من العمليات المستمرة من االنخفاض في القيمة في قائمة  

 مع وظيفة األصل الذي انخفضت قيمته.

التي وفيما يتعلق بالموجودات فإن التقييم يتم في تاريخ كل قائمة مركز مالي إذا كان هناك أي دليل على أن الخسائر من االنخفاض في القيمة  

من   هسبق تسجيلها لم تعد موجودة أو أنها قد تكون انخفضت. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل تقوم الشركة عندئذ بتقدير المبلغ الممكن استرداد

قيمة الموجودات. ويتم عكس قيد الخسارة من االنخفاض في القيمة التي سبق تسجيلها فقط إذا كان قد حدث تغير في االفتراضات المستخدمة  

ز جاولتحديد المبلغ الممكن استرداده من قيمة الموجودات منذ تم تسجيل آخر خسارة من االنخفاض في القيمة. ويتم تقييد عكس القيد بحيث ال تت 

عد طرح القيمة الدفترية للموجودات المبلغ الممكن استرداده من قيمتها وال يتجاوز عكس القيد القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحقيقها، ب 

الدخل    االستهالك، فيما لو لم يتم قيد خسارة من االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية في السنوات السابقة. ويسجل عكس القيد في قائمة

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

 المبالغ المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى 

تم الحصول عليها سواء تمت المطالبة بها من تسجل المطلوبات المتعلقة بالمبالغ المطلوب سدادها في المستقبل لقاء البضاعة والخدمات التي ي 

 قبل المورد او لم يتم.

 المخصصات 

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

 اإللتزام. يتطلب تدفقات خارجة لمنافع إقتصادية لتسوية هذا 
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3

 : ج( فيما يلى أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية )تتمة( 

 األجنبية  العمالت 

 المعاملة تاريخ في السائدالصرف   بسعر األجنبية بالعمالت تتم التي المعامالت تسجيل تمسك الشركة السجالت المحاسبية بالريال السعودي. يتم

 جميع تسجل . المالي المركز قائمة في تاريخ السائد الصرف بسعر األجنبية بالعمالت المسجلة النقدية والمطلوبات الموجودات يتم تحويل .

بالدوالر األمريكي المرتبط بالريال  أساسية بصفة هي األجنبية بالعملة الشركة التي تتم  معامالت جميع ألن نظًرا .في قائمة الدخل  الفروقات

 مستقلة.  عنها بصورة اإلفصاح يتم ولم  جوهرية ليست األجنبية العملة تحويل وخسائر السعودي فإن مكاسب
 

 المنتج  تصنيف

 وكانت تأمين وعنصر إستثمار   العقود عنصر تضمنت استثمار. وإذا  بعقود  والتي تكون مرتبطة الحياة على التأمين عقود بإصدار  الشركة تقوم

 خالل قائمة من التأمين بعنصر إشتراكات متعلقة أي إحتساب  بهما. يتم المتعلقة جمع المبالغ يتم فال متميزة العنصرين من النقدية التدفقات

 لعمليات التأمين.  المالي المركز خالل قائمة من  المتبقي العنصر  ويحتسب الدخل
 

 التأمين  عقود

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

تي وذلك من خالل الموافقة على تعويض حملة الوثائق عن األخطار الغير متوقعة والمحددة فى المستقبل )األخطار المتوقعة للمؤمن عليهم( وال

 ً على حملة الوثائق وكمبدأ عام تحدد الشركة ما إذا كان لديها مخاطر تأمين جوهرية من خالل تقييم ما إذا كان الخطر المؤمن عليه    تؤثر سلبا

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

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

 . الفترة هذه خالل التأمين
 

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

 اإلستثمار  عقود

 اإلستثمار لعقود وفقًا المستردة المبالغ كعقود إستثمار. تحتسب للتقارير المالية الدولية المعايير بموجب عقود تأمين تعتبر ال عقود أي تصنف

 ويتم التأمين عملياتمن   إجمالي اإلشتراكات للسنة من كخصم من اإلشتراك االستثماري المسترد الجزء إظهار الدخل ويتم 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

 .تستند الوفيات ومعدل االنسحاب االفتراضي على الخبرةويراعي بشكل عام  نوع  الوثيقة، سنة اإلصدار وفترة الوثيقة. 
 

 التأمين  إعادة

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

 العالمية.  التصنيف بواسطة وكاالت أعلى بتصنيف ب( أو ب )ب األقل بدرجة اإلدارة والمصنفة على
 

ة  إن أي أصل أو التزام يسجل في قائمة المركز المالي لعمليات التأمين يمثل اإلشتراكات المستحقة إلى أو المبالغ المستحقة من شركة اعاد

المتعلقة   المطالبة  التزام  مع  يتفق  بشكل  التأمين  إعادة  المستحقة من شركة  المبالغ  تقدير  يتم  يتم مراجعة التأمين.  المؤمن عليهم.  باألطراف 

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

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

 اإلدارية المطالبات والمصروفات معالجة ومصروفات المستقبلية التعاقدية للتدفقات النقدية الحالية التقديرات أفضل اإلدارة تستخدم الفحوصات

 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 المطلوبات
 

 السلبي( هوامش لإلنحراف اإلفتراضات )بدون هذه مثل فإن التقديراتافتراضات جديدة ألفضل   إتباع المطلوبات كفاية فحص يتطلب عندما

 المطلوبات الحقاً.  تلك لقياس إستخدامها يتم
 

 المطالبات 

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

 قائمة تاريخ في عنها لم يبلغ التي وتلك للشركة عنها المبلغ بالمطالبات المتعلقة الدفع المستحقة التقديرية المبالغ وتشمل المطالبات تكبدها.

 المالي. المركز
 

 سداد وتكلفة تقدير اإلدارة على بناءاً  تكوين مخصص ذلك ويتضمن اإلكتوارية، المدخالت بناءاً على مطالباتها بتقدير عموًما الشركة تقوم

قد تختلف اإللتزامات الناتجة عن المطالبات في نهاية المطاف بالزيادة أو    المالي. المركز تاريخ قائمة في عنها يبلغ لم والتي المتكبدة المطالبات

 المسددة.  غير المطالبات إلتزامها مقابل بخصم الشركة ال تقوم النقصان عن مبلغ المخصص المكون.
 

  اإلكتساب مرسو

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

 اإلدارية  التسجيل واألتعاب رسوم

اإلدارية المستحقة إلى المساهمين الفنيين والموزعين عبارة عن تكاليف تم تحملها مباشرة للحصول على المساهمات   رسوم التسجيل واألتعاب

 من شهادات التأمين، حال انفاقها ويتم تحميلها على المصروف عندما تستحق وفقاً لشروط وأحكام العقد.  
 

 العموالت 

خدمات التأمين المحدودة )الوكيل(، موظفي المبيعات وموظفي مركز االتصال، ويتم تحميلها على  يتم سداد العموالت لشركة األهلي لتسويق  

 المصروفات حال إستحقاقها. 
 

 المقاصة 

 المبلغ لتسوية نظامي نافذ عند وجود حق فقط قائمة المركز المالي في الصافي المبلغ وتسجيل والمطلوبات المالية الموجودات تتم مقاصة

ال يتم مقاصة    الوقت. نفس في وسداد المطلوبات الموجودات  تحقيق أو  الصافي  أساس على  إما للتقاص الشركة لدى  نية  هناك ويكون المسجل 

ما لم يكن ذلك مطلوباً أو مسموحاً به بموجب معيار محاسبي أو تفسير له مفصح عنه تحديداً في السياسات    الدخل الدخل والمصروفات في قائمة  

 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  

ومنافع مختلفة عن منافع ومخاطر القطاعات األخرى. يتم فحص النتائج التشغيلية للقطاع بصورة دورية بواسطة رئيس قسم التشغيل وذلك  

 لتوزيع الموارد وتحديد الكفاءة التشغيلية.
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 عقود اإليجار 

  يعتمد تحديد ما إذا كان أي عقد يمثل أو يتضمن إيجارا عند بدايته. يمثل العقد أو يتضمن إيجارا إذا كان يمنح حق بالسيطرة على أصل او

 ض.ي عوت أصول معينة لفترة زمنية مقابل 

 الشركة كمستأجر 

 أصول حق االستخدام  (أ

اإليجار )أي التاريخ الذي اصبح فيه األصل األساسي جاهزاً لالستعمال(.  تقوم الشركة بإدراج اصول حق االستخدام في تاريخ بداية عقد 

يتم قياس اصول حق االستخدام بالتكلفة ناقصاً اي استهالك متراكم وخسائر الهبوط في القيمة، وتعديلها بأي اعادة قياس اللتزامات عقود  

ر المسجلة والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة ودفعات اإليجار  اإليجار. تتضمن تكلفة اصول حق االستخدام مبلغ التزامات عقود اإليجا 

المنفذة في أو قبل تاريخ بداية العقد ناقصاً اي حوافز إيجار مستلمة. ويتم استهالك اصول حق االستخدام على أساس القسط الثابت على 

 مدى العمر االنتاجي المقدر. 
 

 التزامات اإليجار  (ب 

ت  قوم الشركة بتسجيل التزامات اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي تتم خالل مدة عقد في تاريخ بدء عقد اإليجار، 

اإليجار. تتضمن مدفوعات اإليجار مدفوعات ثابتة )بما فيها دفعات ثابتة في جوهرها( ناقصاً أي حوافز إيجار قد يتم استالمها ومدفوعات  

ؤشر او معدل والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. تتضمن مدفوعات اإليجار ثمن اإليجار المتغيرة التي تعتمد على م

ممارسة خيار الشراء عندما يكون هناك تيقن معقول بأن الشركة ستمارسه ومدفوعات غرامات إلغاء عقد اإليجار في حال كانت شروط  

سبة لمدفوعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر او معدل، فإنها تسجل  اإليجار تنص على ممارسة الشركة لخيار اإللغاء. بالن 

 كمصروف في الفترة التي يتم الدفع خاللها.
 

وفي سياق احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تقوم الشركة باستخدام معدل االقتراض الهامشي في تاريخ بداية عقد اإليجار إذا ما 

من عقد اإليجار غير قابل للتحديد بشكل فوري. بعد تاريخ بداية العقد، يتم زيادة مبلغ التزامات عقود اإليجار ليعكس  كان معدل الفائدة ض

ا كان  استحقاق الفائدة ويتم خفض المبلغ بدفعات اإليجار المنفذة. إضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار اذا م

 . المعنيير في مدة العقد أو تغير في دفعات اإليجار الثابتة في جوهرها أو تغير في التقييم لشراء األصل هناك تعديل أو تغ
 

 عقود االيجار قصيرة األجل، وعقود االيجار ذات األصول منخفضة القيمة (ت 

التي ال تفي بحدود الرسملة الخاصة  شهرا أو أقل. االصول منخفضة القيمة هي البنود    12عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود مدتها  

بمدفوعات عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات   يتم االعتراف  المالي ككل.  المركز  لقائمة  بالشركة وتعتبر غير جوهرية 

 االصول منخفضة القيمة على اساس القسط الثابت في قائمة الربح او الخسارة. 

 زكاة وضريبة الدخل ال

 الزكاة 

ال يتم احتساب الزكاة كضريبة  .يتم تحميل مصروف الزكاة على قائمة الدخل .الشركة للزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخلخضع  ت 

 .دخل وبالتالي ال يتم احتساب ضريبة مؤجلة تتعلق بالزكاة

 ضريبة الدخل 

ضريبة الدخل    نظام  هو الضريبة مستحقة الدفع على الدخل الخاضع للضريبة للفترة الحالية، بناًء على  إن وفر او مصروف ضريبة الدخل للفترة

  .المؤقتة والخسائر الضريبية غير المستخدمة  اتالمعدل بالتغييرات في موجودات ومطلوبات الضرائب المؤجلة المنسوبة إلى الفروقالمطبق،  

التقرير ب   المشمولة  فترة الالضريبية التي تم سنها بشكل جوهري في نهاية    األنظمة الحالية على أساس    ضريبة الدخل  مصروف  تم احتسابي 

  خضع ي بالحاالت التي    تعلقي   ماي ف  ة ي ب ي المواقف المتخذة في اإلقرارات الضر  ميي تقوم اإلدارة بشكل دوري بتق  الدخل الخاضع للضريبة.  التي تدرو

.  ة ي   بي مخصصات حسب ماهو مالئم، على أساس المبالغ المتوقع دفعها للسلطات الضر  ني . وتقوم بتكوري للتفسلمطبق  ا  بيي النظام الضر  هاي ف

ً حدد المخصصات، عنديتم ت    مات يي الناشئة عن تق  التي تسجل التعد  ، على أساس المبالغ المتوقع دفعها للسلطات الضريبية.ما يكون ذلك مناسبا

 .ماتيي إجراء هذه التق هاي ف تمي في الفترة التي  ةي الدخل النهائ  بةي ضر

 ضريبة استقطاع 

ضريبة الدخل    تقوم الشركة باستقتطاع ضرائب على بعض المعامالت مع جهات غير مقيمة في المملكة العربية السعودية، وفقا لمتطلبات نظام

 في المملكة العربية السعودية. 
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 المحاسبية الهامة )تتمة(. السياسات  3

  : ج( فيما يلى أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية )تتمة( 
 زكاة وضريبة الدخل )تتمة( ال

 ضريبة الدخل المؤجلة 

القيم   بين  الناشئة  المؤقتة  الفروق  االلتزام على  باستخدام طريقة  المؤجلة  الدخل  احتساب ضريبة  والخصوم ألغراض  يتم  الدفترية لألصول 

لقيم  التقارير المالية والمبالغ المستخدمة ألغراض الضرائب. يستند مبلغ الضريبة المؤجلة المقدمة على الطريقة المتوقعة لتحقيق أو تسوية ا

يتم االعتراف بأصل الضريبة   الدفترية لألصول والخصوم باستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو المطبقة بشكل جوهري في تاريخ التقرير.

من المحتمل توفر األرباح الخاضعة للضريبة في المستقبل ويمكن استخدام االئتمانات. يتم تخفيض أصل   ه المؤجلة فقط إلى الحد الذي يكون في 

 .الضريبة المؤجلة إلى الحد الذي لم يعد من المحتمل فيه تحقيق المزايا الضريبية ذات الصلة

بااللتزامات والموجودات الضريبية المؤجلة للفروق المؤقتة بين القيمة الدفترية واألسس الضريبية لالستثمارات في العمليات  ال يتم االعتراف 

 . األجنبية حيث تكون الشركة قادرة على التحكم في توقيت عكس الفروق المؤقتة ومن المحتمل أال يتم عكس الفروق في المستقبل المنظور

دات ومطلوبات الضريبة المؤجلة عندما يكون هناك حق واجب النفاذ قانونا لتقاص األصول والخصوم الضريبية الحالية  يتم التقاص بين موجو

وحيث تتعلق أرصدة الضريبة المؤجلة بالسلطة الضريبية نفسها. يتم لتقاص األصول الضريبية الحالية والمطلوبات الضريبية عندما يكون  

ً للمنشأة حق قابل للتنفيذ قانون   .أو تحقيق األصل وتسوية االلتزامات في نفس الوقت يللتقاص وتعتزم إما التسوية على أساس صاف ا

اشرة في  يتم االعتراف بالضريبة الحالية والمؤجلة في قائمة الدخل، باستثناء ما يتعلق منها بالبنود المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر أو مب 

 .اإلعتراف بالضريبة أيضاحقوق الملكية. في هذه الحالة، يتم 

 ""عدم التأكد من عمليات معالجة ضريبة الدخل 23تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي للمعيار  

 12يتناول التفسير محاسبة ضرائب الدخل عندما تنطوي المعالجات الضريبية على عدم اليقين الذي يؤثر على تطبيق معيار المحاسبة الدولي 

التحديد المتطلبات    ه، وال تشمل على وج 12ضرائب الدخل. ال تنطبق على الضرائب أو الرسوم الخارجة عن نطاق معيار المحاسبة الدولي  

 :المتعلقة بالفوائد والعقوبات المرتبطة بالمعامالت الضريبية غير المؤكدة. يتناول التفسير بالتحديد ما يلي

 ت الضرائب غير المؤكدة بشكل منفصل ما إذا كانت المنشأة تنظر في معامال  •

 االفتراضات التي تضعها المنشأة حول فحص المعالجات الضريبية من قبل السلطات الضريبية ؛ •

كيف تحدد المنشأة الربح الخاضع للضريبة )الخسارة الضريبية( واألسس الضريبية والخسائر الضريبية غير المستخدمة واالئتمانات  •

 ومعدالت الضريبة ؛ و  الضريبية غير المستخدمة

 كيف تنظر المنشأة في التغييرات في الحقائق والظروف  •

 ةي ب ي الضرمؤكدة بشكل منفصل أو مع واحد أو أكثر من المعالجات    ري غ  ةي ب ي النظر في كل معاملة ضر  نبغييما إذا كان    دي على المنشأة تحد  ن ي تعي 

 .ني قي بشكل أفضل حل حالة عدم ال توقعي اتباع النهج الذي  جبي المؤكدة األخرى.  ري غ

 . ةي أثر على القوائم المال هي لد كني لم  ري الدخل. إن هذا التفس بةي بشأن معامالت ضر ني قي عدم ال ه أوج دي تطبق الشركة حكما ً هاما في تحد
 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

المستحقة   لموظفيها بناء على أنظمة العمل السائدة في المملكة العربية السعودية. يتم إحتساب المبالغتدير الشركة خطة مكافأة نهاية الخدمة  

. يتم النظر في مستويات األجور والمرتبات  (19ووفقاً لمعيار المحاسبة الدولي )  وفقًا للتقييم االكتواري بإستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة 

 الخدمة للموظف ومدة الخدمة. يتم خصم المدفوعات المستقبلية المتوقعة باستخدام عائدات السوق في نهاية الفترة ك  رالمستقبل ، وت   المتوقعة في

التدفقات    الشركات عالية الجودة مثل السندات السيادية السعودية المقومة بالدوالر بشروط وعمالت تتطابق مع  المشمولة بالتقرير من سندات 

خسائر إعادة القياس   درة قدر اإلمكان. يتم الوفاء بالتزامات مدفوعات االستحقاقات عند استحقاقها.يتم إثبات أرباح أوالنقدية المستقبلية المق

 الدخل الشامل.  في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي تحدث فيها مباشرة ضمن قائمة  الناشئة عن التعديالت أو التغيرات
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 النقد وما في حكمه . 4
 

 االجمالي   عمليات المساهمين  عمليات التأمين م 2020

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  
      

 16  -  16 نقد في الصندوق

       33,697  13  33,684 (1- 4نقد لدى البنك )اإليضاح 

 33,713  13  33,700 االجمالي 
 

 االجمالي   المساهمينعمليات   عمليات التأمين م 2019

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  
      

 16  -   16 نقد في الصندوق

 19,603  13  19,590 (1- 4نقد لدى البنك )اإليضاح 

 19,619  13  19,606 االجمالي 
 
   . ) البنك االهلي التجاري( مساهمفي حسابات بنكية لدى  لدى البنك محتفظ به النقد 1- 4
 

 معيدي التأمين، بالصافي لوذمم مدينة تامين مستحقة  اشتراكات  .5

 م 2019  م 2020 

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  

    اجمالي 

 4,251  5,094 حاملي وثائق التأمين

 8,562  16,942 جهات ذات عالقة

 2,012  - ذمم مدينة من معيدي التأمين

 (256)  ( 553) ديون مشكوك في تحصيلهامخصص 

 21,483  14,569 
 

 م 2019  م 2020 

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  

    صافي 

 3,995  4,682 بالصافي  - حاملي وثائق التأمين

 8,562  16,801 (23)اإليضاح  بالصافي - جهات ذات عالقة

 2,012  - ذمم مدينة من معيدي التأمين، بالصافي

 21,483  14,569 
 

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

 م 2019  م 2020   

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي    

      
 60  256   يناير  1في 

 196  297   الدخل  بقائمةإضافات 

 256  553   ديسمبر 31في 
 

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

 موعد 

استحقاقها ولم  

 تهبط قيمتها 

 قيمتها  ارصدة تجاوزت موعد استحقاقها وهبطت 

  

من شهر الى  

  اشهر  3

  3اكثر من  

اشهر ولغاية  

  اشهر  6

  6اكثر من  

اشهر ولغاية  

  شهر  12

  12أكثر من  

 االجمالي   شهر 

 ألف لاير سعودي  

            
2020 -  20,101  341  1,022  19  21,483 

2019 2,012  11,969  520  15  53  14,569 
 



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

 م 2020 ديسمبر 31

- 30 - 

 

 غير مكتسبة   تأمين اشتراكات. 6
 

   م2020 

 الصافي   التامين  حصة معيدي  اإلجمالي  

       سعودي ألف لاير    ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  
 1,342  (2,107)  3,449 الرصيد في بداية السنة  

 186,284  (61,950)  248,234 خالل السنة  )مسندة(اشتراكات مكتتبة / 

 (186,195)  61,819  (248,014) اشتراكات مكتسبة خالل السنة 
 1,431  ( 2,238)  3,669 الرصيد في نهاية السنة  

 

 م  2019 

 الصافي   حصة معيدي التامين   اإلجمالي  

       ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  
 1,787  (3,187)  4,974 الرصيد في بداية السنة  

 196,658  (42,183)  238,841 خالل السنة  )مسندة(اشتراكات مكتتبة / 

 ( 197,103)  43,263  ( 240,366) اشتراكات مكتسبة خالل السنة 

 1,342  (2,107)  3,449 الرصيد في نهاية السنة  

 

 إستثمارات مرتبطة بالوحدات . 7

   عمليات التأمين    

في صناديق  االستثماراتتتكون   بالوحدات من وحدات  وتدار من    االستثمار  المرتبطة  األمريكي  بالدوالر  لمقومة  تابعة  مساهم  لقبل شركة 

 . المملكة العربية السعوديةومقرها في   رئيسي في الشركةال

 م 2019  م 2020 

     ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  
    استثمارات محتفظ بها لتغطية المطلوبات المرتبطة بالوحدات: 

 352,737  337,660 صندوق األهلي متعدد األصول المتحفظ

 178,642  177,670 األهلي متعدد األصول المتوازنصندوق 

 140,295  143,391 صندوق األهلي متعدد األصول للنمو

 658,721  671,674 
 

   مما يلي:    السنةخالل  المرتبطة بالوحدات االستثمارات علىالحركة  إن

 م 2019  م 2020 

     سعودي  لاير ألف  ألف لاير سعودي  
 647,075  671,674 بداية السنة الرصيد في 

 (59,000)  (60,000) بالصافي  - استرداد خالل السنة  

 83,599  47,047 )ب(( 13أرباح غير محققة خالل السنة )اإليضاح 

 671,674  658,721 الرصيد في نهاية السنة 
 

 استثمارات . 8

 م 2019ديسمبر  31  م 2020ديسمبر   31 

     سعودي  لاير ألف  ألف لاير سعودي  

    االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 71,050  36,749 ( 1- 8عمليات التأمين )االيضاح 

 245,478  251,637 ( 2- 8عمليات المساهمين )االيضاح 

 316,528  288,386 االجمالي 

    

 

 



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

 م 2020 ديسمبر 31

- 31 - 

 

 . استثمارات )تتمة( 8
 

 دخل  المن خالل قائمة بالقيمة العادلة االستثمارات  -  عمليات التأمين 1- 8

للمتاجرة بالريال السعودي )صندوق متداول للدخل( يدار من قبل    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 تم مراقب ساس القيمة العادلة وت أعلى ألنه يدار وذلك األولي االعتراف  عندالدخل 

 

  

ديسمبر   31م وللسنة المنتهية في  2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في  االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل    علىإن الحركة  

 م هي كما يلي:   2019
 

 م 2019  م 2020 

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي    
    
     

 47.805  71,050 الرصيد في بداية السنة 

 15,000  25,000 مشتريات

 -  (60,000) إستردادات 

 6,889  - محول من عمليات المساهمين بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

 1,356  699 أرباح غير محققة 

 71,050  36,749 الرصيد في نهاية السنة 

 

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

 م 2019  م 2020 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   
    

 230,820  238,471 ((أإيضاح )محفظة األهلي تكافل الخاصة )

 7,025  5,435 إستثمار في صندوق عقاري

 7,633  7,731 للمتاجرة بالريال السعوديصندوق األهلي المتنوع 

 251,637  245,478 

إن محفظة األهلي تكافل الخاصة تدار من قبل شركة تابعة لمساهم رئيسي في الشركة. وتستثمر المحفظة في أوراق مالية صادرة عن مؤسسات  

 بالريال السعودي والدوالر األمريكي.  مةمقو مالية، وهيئات حكومية، وصناديق استثمار مشتركة وهي

  

 م 2019  م 2020 

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي    

    

 238,808  245,478 الرصيد في بداية السنة 

 2,200  - مشتريات

 (6,889)  - محول إلى عمليات التامين بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

 11,359  6,159 أرباح غير محققة  

 245,478  251,637 الرصيد في نهاية السنة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م 2019  م 2020 

     ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  
    

 71,050  36,749 صندوق األهلي المتنوع للمتاجرة بالريال السعودي
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 . استثمارات )تتمة( 8

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

 محفظة االهلى تكافل الخاصة تتالف من : أ( 

 م 2019  م 2020 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   

    

 57,400  64,279 صناديق استثمار مشتركة 

 84,816  91,793 ودائع مرابحه

 5,630  24,657 استثمارات بحقوق الملكية 

 82,974  57,742 استثمارات في صكوك 

 238,471  230,820 
 

 مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات أخرى  . 9
 

 م 2019  م 2020 

 

عمليات 

 التأمين 

عمليات 

  االجمالي   المساهمين 

عمليات 

 التأمين 

عمليات 

 االجمالي   المساهمين 

         ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  
 56 - 56  89 - 89 مقدًما  مدفوع إيجار

 ً  944 324 620  2,014 19 1,995 للموردين مبالغ مدفوعة مقدما

المسترد من الهيئة العامة 

 269 269 -  269 269 - للزكاة وضريبة الدخل  

 795 - 795  984 - 984 سلف عاملين

 3,997 3,997 -  8,542 3,997 4,545 تأمينات ضمانات بنكية 
        

 7,613 4,285 11,898  1,471 4,590 6,061 
 
 

 مكتبية ومعدات تركيبات و أثاث . 10
 

 

ــاث   اثـــــــــــــ

  وتركيبات 

 حاسب آلي  

ومعدات  

  مكتبية

 

أعمال تحت  

  التنفيذ 

  م2020

  المجموع 

  م2019

 المجموع 

 ألف لاير سعودي    

          :التكلفة

 10,024  11,837  610  8,592  2,635 يناير   1في 

 1,813  1,566  698  763  105 إضافات 

 -   ( 11)  ( 611)  137  463 تحويالت خالل السنة 

 11,837  13,392  697  9,492  3,203 ديسمبر     31في 
          

          :اإلستهالك المتراكم

 8,312  9,134  -  7,445  1,689 يناير      1في 

 822  771  -  286  485 للسنة   المحمل

 9,134  9,905  -  7,731  2,174 ديسمبر  31في 

          الدفترية:القيمة صافي 

   - 3,487  697  1,761  1,029 م2020ديسمبر  31في 

 2,703    610  - 1,147  946 م 2019ديسمبر  31في 
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 موجودات غير ملموسة  . 11
  
 م 2019  م 2020 

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي    
    

    :التكلفة

 9,282  9,614 الرصيد في بداية السنة 

 332  492 اضافات 

 -   11 المحول خالل السنة 
    

 9,614  10,117 ديسمبر  31في 
    

    :االطفاء المتراكم

 6,935  8,762 الرصيد في بداية السنة 

 1,827  431 للسنة   المحمل
    

 8,762  9,193 ديسمبر  31في 
    

    القيمة الدفترية:صافي 

 852  924 ديسمبر  31في 
 

 تتألف الموجودات الغير ملموسة من برامج كمبيوتر . 
 

 وديعة نظامية   . 12
 

مليون لاير سعودي في    16,67من رأسمالها المدفوع ومقداره    %10وفقاً لمتطلبات نظام التأمين بالمملكة العربية السعودية فقد اودعت الشركة  

ن . ان هذه الوديعه محتفظ بها مع احد المساهمي البنك المركزيال يمكن سحب الوديعة دون موافقة    )ساما(  السعودي  البنك المركزيبنك معين من  

 المؤسسين.
 

 االحتياطي الفني لعمليات التأمين  . 13
 

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

  

 م 2019  م 2020 

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي    

للمشاركين )التزام مرتبط احتياطي فني متعلق باستراتيجيات االستثمار 

 683,274  679,978 بالوحدات( 

 1,272  1,562 مخصص مقابل المخاطر المبقاة 

 681,540  684,546 
 

 كاالتي:  ت التأمينيااالحتياطي الفني لعملفي حركة الب( 

 م 2019  م 2020 

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي    

    

 654,225  684,546 الرصيد كما في بداية السنة 

 (2,110)  290 التغير في المخصص مقابل المخاطر المبقاة

 83,599  47,047 (  7أرباح غير محققة من استثمارات مرتبطة بالوحدات )اإليضاح 

 149,627  129,772 اشتراكات تأمين قابلة لالستثمار

 (200,795)  (180,115) إعادة وإستحقاق وثائق التكافل 

 684,546  681,540 الرصيد كما في نهاية السنة 
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 مطالبات قائمة ومطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها   . 14    

 م 2019  م 2020 

 االجمالي  

حصة معيدي  

 االجمالي   الصافي  التأمين 

حصة معيدي  

 الصافي  التأمين 

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  
        يناير  1في 

 26,185 (40,690) 66,875  22,083 (21,088) 43,171 مطالبات تم االبالغ عنها 

 7,197 (26,514) 33,711  5,053 ( 17,838) 22,891 مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها 

 66,062 (38,926 ) 27,136  100,586 (67,204) 33,382 

 18,722 (40,520) 59,242  17,607 ( 70,927) 88,534 المتكبد خالل السنة  

 (24,968) 68,798 (93,766)  (16,682) 61,095 (77,777) المسترد خالل السنة    /)المسدد( 

 27,136 (38,926) 66,062  28,061 ( 48,758) 76,819 ديسمبر 31في 

 22,083 (21,088) 43,171  23,323 ( 31,779) 55,102 مطالبات تم االبالغ عنها 

 5,053 (17,838) 22,891  4,738 ( 16,979) 21,717 متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها مطالبات 

 27,136 (38,926) 66,062  28,061 ( 48,758) 76,819 ديسمبر 31في 
 

  تطور المطالبات    جدول . 15

الحماية من ظهور المطالبات السلببية المستقبلية. تسعى الشركة إلى الحفاظ على احتياطيات كافية فيما يتعلق بنشاط التأمين التكافلي من أجل  

رد  إلى  تؤدي  التي  السلبية  المطالبات  من  التخلص  سيتم  فإنه  تحديداً،  أكثر  للمطالبات  النهائية  التكلفة  وتصبح  تتطور  المطالبات  أن   وبما 

تحويل الكثير من هذا الرد إلى احتياطيات السنة  االحتياطيات من حوادث سنوات سابقة. ومن أجل الحفاظ على احتياطيات كافية، تقوم الشركة ب 

 الحالية وذلك عندما يكون تطور المطالبات أقل استحقاقاً بكثير وأن هناك عدم تيقن بدرجة كبيرة ترتبط بالتكلفة النهائية للمطالبات. 

 

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

 اجمالي 

 اإلجمالي  م 2020 م 2019 م 2018 م 2017 م 2016 سنة الحادث

 

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

  89,492 35,657 112,727 89,559 174,871 في نهاية سنة الحادث       

  - 41,877 144,480 111,612 266,757 بعد سنة 

  - - 144,480 116,304 271,555 بعد سنتين 

  - - - 115,522 273,879 بعد ثالث سنوات  

  - - - - 277,040 بعد اربعة سنوات 

التقدير الحالي للمطالبات المتكبدة 

 668,411 89,492 41,877 144,480 115,522 277,040 المتراكمة 

المسددة المتراكمة حتى  الدفعات 

 (613,309) (67,357) (35,024) (129,521) (111,065) (270,342) تاريخه

 55,102 22,135 6,853 14,959 4,457 6,698 إجمالي مطالبات المبلغ عنها

مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ 

 21,717      (14) ايضاح  عنها

اجمالي المطالبات القائمة           

 76,819      ( 14ايضاح ) 
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 تطور المطالبات )تتمة(  جدول . 15

 

 صافي

 اإلجمالي  م 2020 م 2019 م 2018 م 2017 م 2016 سنة الحادث

 

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

  18,076 7,403 24,183 8,606 27,190 في نهاية سنة الحادث       

   - 8,833 38,239 10,941 40,220 بعد سنة 

   -  - 38,239 14,785 41,040 بعد سنتين 

   -  -  - 13,989 41,269 بعد ثالث سنوات  

   -  -  -  - 41,546 بعد اربعة سنوات 

التقدير الحالي للمطالبات المتكبدة 

 120,683 18,076 8,833 38,239 13,989 41,546 المتراكمة 

الدفعات المسددة المتراكمة حتى  

 ( 97,360) ( 13,522) (7,185) (25,207) (10,684) (40,762) تاريخه

 23,323 4,554 1,648 13,032 3,305 784 إجمالي مطالبات المبلغ عنها

مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ 

 4,738      (14) ايضاح  عنها

   اجمالي المطالبات القائمة         

 28,061      ( 14) ايضاح 

 

 أرصدة مستحقة الدفع ومطلوبات اخرى  . 16
 

 م 2019  م 2020 

 

عمليات  

 التأمين 

عمليات  

  االجمالي   المساهمين 

عمليات 

 التأمين 

عمليات 

 االجمالي   المساهمين 

         ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  
 8,088 -   8,088  4,274 - 4,274 مصروفات اإلكتتاب  

 1,272 -   1,272  1,570 - 1,570 وثائق متنازل عنها

 مصروفات مستحقة الدفع  

 6,433 2,860  3,573  7,940 4,317 3,623 وذمم دائنة أخرى* 

 4,183 -   4,183  5,081 - 5,081 اشتراكات تامين مدفوعة مقدما  

 19,976 2,860  17,116  18,865 4,317 14,548 المجموع 

        

 م2019لاير سعودي )     الف  2,833  اإلدارة وأعضاء اللجان األخرى بمبلغ العضاء مجلس أخرى مستحقة الدفع مكافأة ومصروفات* تشمل  

 (. 23لاير سعودي ()إيضاح الف  1,140: 

 

 مكافأة نهاية الخدمة    . 17
 

. بينما يتم صرف مدفوعات التزام المنافع عند   يتم احتساب  المستحقات وفقاً للتقييم االكتواري بموجب طريقة وحدة اإلئتمان المخططه

 استحقاقها.  

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

 م 2019  م 2020 

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  

 2,460  2,802 القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة
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 )تتمة( مكافأة نهاية الخدمة  . 17

 التزامات المنافع المحددة هي كما يلى :   حركةان  17-2

 م 2019  م 2020 

   ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  

 1,809  2,460 الرصيد االفتتاحي 

 645  634 المحمل على قائمة الدخل  

 (306)  (128) منافع مدفوعة خالل السنة 

 312  (164) المحمل على قائمة الدخل الشامل االخر 

 2,460  2,802 نهاية السنة الرصيد كما في 

 تزامات المنافع المحددة :  لفيما يلى تسوية القيمة الحالية ال  17-3

 م 2019  م 2020 

   ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  

  1,809  2,460 الرصيد في بداية السنة  

  573  548 تكلفة الخدمة الحالية  

  72  86 تكاليف الفوائد

  312  ( 164) اكتوارية   خسائر/   )أرباح(

 ( 306)  (128) منافع مدفوعة خالل السنة  

 2,460  2,802 الرصيد كما في نهاية السنة 
 

 االفتراضات االكتوارية الرئيسية  17-4

   من اجل تقييم التزامات المنافع المحددة المستحقة: الكتوارية االساسية والتى تم استخدامها من قبل الشركة  افيما يلى مجموعة من االفتراضات    

 م 2019  م 2020 

  %3,45  %2,90 تقييم معدل الخصم

  %5,00  %3,00 معدل زياده الرواتب المتوقع عبر مختلف االعمار 
 

 : تزامات المنافع المحددة لالقيمة الحالية الاثر التغير في الحساسية على فيما يلي 
 

 م 2019  م 2020 

   ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي    

    تقييم معدل الخصم

 ( 210)  (225) %1زيادة بواقع - 

  246  261 %1نقص بواقع - 

    معدل زياده الرواتب المتوقع عبر مختلف االعمار 

  227  245 %1زيادة بواقع - 

 ( 199)  (214) %1نقص بواقع - 

    معدل دوران الموظفين 

 ( 65)  (52) %10زيادة بواقع - 

 72  56 %10نقص بواقع - 
  

  سنة.  12.45هي ان فترة المتوسط المرجح اللتزام المنافع المحددة في نهاية فترة التقرير  
 

 تقييمها على أساس غير مخصوم هي كالتالي: التدفقات النقدية المتوقعة على مدى السنوات القادمة والتي يتم 
 

 م 2019  م 2020 

   ألف لاير سعودي    ألف لاير سعودي 

 177  233 سنة واحدة  

 365  436 سنوات   5الى  2

 1,099  1,118 سنوات   10الى  6

 2,988  2,794 سنوات  10اكثر من 
 

     



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

 م 2020 ديسمبر 31

- 37 - 

 

 . الزكاة وضريبة الدخل 18

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

 م:2019ديسمبر  31م و2020ديسمبر  31فيما يلي الحركة في الزكاة وضريبة الدخل المستحقة للسنة المنتهية في  

     الضريبة    الزكاة 

 م 2019 م 2020 م 2020 م 2020 

 ألف لاير سعودي  

 23,860 29,254 52 29,202 السنةالرصيد في بداية 

 6,408 6,037 - 6,037 محمل للسنة

 (1,014) (16,668) - (16,668) بالصافيالزكاة وضريبة الدخل المدفوعة 
     

 29,254 18,623 52 18,571 الرصيد في نهاية السنة

     

 وضع الربوط 
 

 م. 2012م وحتى 2007 منلسنوات أنهت الشركة وضعها الزكوي والضريبي ل

  5,474و  2,585بمبلغ    متضمنة غرامات تأخير  اضافية  وضريبة   م طالبت فيها بزكاة2014م و  2013أصدرت الهيئة ربوطاً أولية عن السنتين  

المبالغ المتبقية   تراض علىم وقدمت اع2014الف لاير سعودي تعود للعام    2,326قامت الشركة بتسديد مبلغ  الف لاير سعودي على التوالي.  

بأن نتيحة االعتراض ستكون في صالح الشركة وتتوقع بأن الهيئة ستقوم عن قريب بإصدار بأنها على ثقة  االدارة    تؤكدوعن السنوات المذكورة  

   ربط معدل.

  مليون   11,8بمبلغ    ات، باالضافة الى غراماضافية  وضريبة دخل  م طالبت فيها بزكاة2017م حتى  2015أصدرت الهيئة ربوطاً للسنوات من  

مقابل    بإعتراضقامت الشركة بالتقدم  م، و2020مليون لاير سعودي بالفترة الالحقة لنهاية السنة    9,7قامت الشركة بتسديد مبلغ    لاير سعودي.

 المبلغ المتبقي.

ً أصدرت الهيئة   ً   ربطا الف لاير سعودي. حيث    5,543حيث طالبت فيها بزكاة اضافية بمبلغ    م 2018ديسمبر    31المنتهية في    للسنة  زكويا

رفضت الهيئة    .م وتقدمت باعتراض مقابل المبلغ المتبقي2019العام  الف لاير سعودي بالفترة الالحقة لنهاية    5.098قامت الشركة بسداد مبلغ  

 ة للجان الضريبية لتحديد جلسة استماع.العامة للزكاة والدخل اعتراض الشركة الذي تم تصعيده إلى األمانة العام 

للسنوات   المنازعات لضريبة االستقطاع  في  الفصل  لجنة  مع معاملة  إلى  2010تماشياً  تطبيق منهج ضريبة 2012م  الهيئة على  وافقت  م، 

م  2017م إلى  2013من  مليون لاير سعودي للسنوات    10قامت الشركة بتسوية وسداد مبلغ  .  م2017م الى  2013االستقطاع الجديدة لألعوام  

 .سنوات تم المذكورة قد تم انهائهالل ضريبة اإلستقطاعوضع  فإن وبناًء عليه وضعها لضريبة االستقطاع للسنوات المذكورة. نهتوأ
 

تقييماً   العامة للزكاة والدخل  الهيئة  بقيمة   فيه   تطلب   م2018ديسمبر    31المنتهية في    لضريبة االستقطاع عن السنةأصدرت  إضافياً  التزاماً 

على   بإعتراض  الشركة  حيث تقدمت  النهج المذكور أعالهألف لاير بناًء على    4,538ألف لاير سعودي. قامت الشركة بتسوية مبلغ    5،377

إلى األمانة العامة للجان الضريبية م تصعيد هذه الحالة  ، قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل برفض إعتراض الشركة وسوف يت المبلغ المتبقي

 لتحديد جلسة استماع.

  ضريبة االستقطاع لحساب  بتطبيق مبادرة اإلفصاح  قامت الشركة  م،  2012م إلى  2010لجنة الفصل في المنازعات للسنوات    اتفاقيةتماشياً مع  

 . لاير سعودي للسنة  2،607وسددت مبلغ  م2019لعام 

م  2019م و 2018بإصدار ربط فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة عن األعوام الهيئة العامة للزكاة والدخل قامت ،  م2020يونيو  2 بتاريخ 

مضافة على رسوم حاملي وثائق  وذلك بناًء على الفحص الذي قامت به الهيئة في الربط المذكور، حيث قامت الهيئة بفرض ضريبة القيمة ال 

م باإلضافة الى غرامات السداد المتأخرة بإجمالي يصل  2019م و2018التأمين التكافلي على الحياة التي تقدمها الشركة لعمالئها عن األعوام 

ة والدخل. كما قامت الشركة  الف لاير سعودي. بناًء عليه قدمت الشركة إعتراض مقابل الربط الصادر من قبل الهيئة العامة للزكا 4,545الى 

مقابل هذا الربط. ومع ذلك، فإن إعتراض الشركة قد تم رفضة من قبل الهيئة العامه للزكاة والدخل. وقامت الشركة    بإصدار ضمان بنكيايضاً  

اإلدارة أن النتيجة سوف تكون لصالح  وتعتقد  بعد ذلك بتقديم استئنافاً الى األمانة العامة للجان الضريبية ضد قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل.

  2,905  والبالغالمبلغ الرئيسي لربط القيمة المضافة المذكور اعاله    بسداد  الشركة  قامتم،  2020ديسمبر    31الحقاً للسنة المنتهية في  الشركة.  

مارس    31والتي سوف تنتهي في    )اإلعفاء الكامل من الغرامات(  الف لاير سعودي للحصول على مزايا لفترة اإلعفاء الحكومية للمرحلة األولى

 م. 2021
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 تتمة( (. الزكاة وضريبة الدخل18

 )تتمة(  وضع الربوط

للعام   بتقديم جميع إقرارت القيمة المضافة  العامة للزكاة  م في  2020قامت الشركة  الهيئة  يتم اصدار ربط نهائي من قبل  الوقت المحدد ولم 

 والدخل بخصوص ذلك. 

م وحصلت الشركة على شهادة الزكاة. والذي ال يزال قيد  2019ديسمبر  31عن السنة المنتهية في  اإلقرار الزكوي والضريبي قدمت الشركة

 المراجعة من قبل الهيئة. 

 المال   رأس  . 19
 

 16,67:    م2019مليون سهم عادي )    16.67مليون لاير سعودي مكون من   166.7يبلغ رأس مال الشركة األولى المصرح به والمصدر  

 : لاير سعودي موزعة كما يلى  10مليون لاير سعودي( قيمة كل سهم منها 

 
 م 2019  م 2020  م 2019  م 2020 

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي     نسبة التملك 
        

 65,900  63,717  39.54  38,23 )*( المساهمون المؤسسون
 100,767  102,950  60.46  61,77 االكتتاب العام

 100  100  166,667  166,667 
 

 . %8.23بنسبة تملك   مساهمين مؤسسين غير سعوديين معفيين من ضريبة الدخليتضمن * 

 النظامي  االحتياطي .20
 

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

 رأس المال المدفوع للشركة.  

 عمومية وادارية  مصاريف . 21

 م 2019  م 2020 

 

عمليات  

 التأمين 

عمليات  

  االجمالي   المساهمين 

عمليات 

 التأمين 

عمليات 

 االجمالي   المساهمين 

         ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  
 15,853 -  15,853  18,262 - 18,262 تكاليف موظفين

 502 -  502  403 - 403 مصاريف إصالح وصيانة

 251 -  251  169 - 169 منافع واتصاالت 

 931 -  931  983 - 983 إيجار مكتب

 4,475 4,455 20  3,731 3,643 88 أتعاب قانونية ومهنية 

 2,959 -  2,959  3,737 - 3,737 مصاريف حاسوب 

 822 -  822  771 - 771 ( 10إستهالك )إيضاح 

 1,827 -  1,827  431 - 431 ( 11إطفاءات )إيضاح 

 2.206 502 1,704  3,152 652 2,500 مصاريف اخرى  

 426 426 -   275 275 - رسوم نظامية  

  اإلدارة مجلس مكافأت

 2,184 2,184 -   2,070 2,070 - ( 23)إيضاح   واللجان

  بدل حضور مجلس االدارة

 515 515 -   595 595 - ( 23)إيضاح  واللجان

مجلس االدارة    مصاريف

 139 139 -   23 23 - ( 23واللجان )إيضاح 

 33,090 8,221 24,869  34,602 7,258 27,344 المجموع 
 

 وفقًا للنظام الداخلي للشركة. واللجان  أ(  يتم دفع مكافآت اعضاء مجلس اإلدارة  

 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 
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 ايرادات اخرى   .22
 

 م 2019  م 2020 

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي    
    

  1,448  3,716 فائض إعادة التأمين

  1,411  1,590 مخصصات انتهى الغرض منها

 5,306  2,859 
 

 ذات عالقة  جهاتوارصدة  معامالت . 23

 ا عليهالتي تسيطر  والمنشآت  دارة وموظفي اإلدارة العليا في الشركة  مجلس اإل ساهمين الرئيسيين وأعضاء  ذات العالقة في الم  الجهاتتتمثل  

ً   تأثيراً عليها    تمارسو  أمشتركة  سيطرة    الشركة   تسيطر عليها  وأ   الشركة لألحكام  تتم جميع المعامالت مع تلك الجهات ذات العالقة وفقا    .جوهريا

 دارة.  قبل اإلوتتم الموافقة عليها من العادية  الشروط و

  :م2019ديسمبر  31و  م2020ديسمبر  31المنتهية في  السنةخالل فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع الجهات ذات العالقة 
 

 مبلغ المعامالت    

 م 2019  م 2020 طبيعة المعامالت   العالقة  االسم  

 سعودي ألف لاير   ألف لاير سعودي    

 البنك التجاري األهلي

 

 مساهم

  

إجمالي اشتراكات تأمين 

  79,055 جماعي

 

 53,255 

  

المطالبات   إجمالي

 87,582   71,034 المدفوعة 

      

الشركة السعودية للخدمات  

 األرضية 

شركة مرتبطة بعضو  

 مجلس اإلدارة 

إجمالي اشتراكات تأمين 

 -   644 جماعي

  

المطالبات   إجمالي

 -   534 المدفوعة 

شركة األهلي لتسويق  

 -   - عمولة وكالة وأخرى  شركة تابعة لمساهم  خدمات التأمين المحدودة 

      

 1,586  - اتعاب ادارة  سابق مساهم  شركة إف دبليو يو  

      

 5,062  4,896 رسوم صندوق استثمار شركة تابعة لمساهم   األهلي كابيتال  

      

 3,746  4,217 منافع قصيرة االجل   موظفي االدارة العليا 

  

مكافأة نهاية الخدمة  

 253  254 للموظفين
  
 ( مستحق من / )إلى( جهات ذات عالقة أ

 م 2019ديسمبر  31  م 2020 ديسمبر   31 

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  

    

 8,562  16,801 ( 5)اإليضاح  –، بالصافي  مساهم –مستحق القبض من البنك األهلي التجاري 

 702  345 أتعاب صندوق اإلستثمار مستحقة من شركة تابعة لمساهم 

 (121)  - سابق مساهم –مستحق إلى شركة إف دبليو يو 

شـــركة تابعة   - شـــركة األهلي لتســـويق خدمات التأمين المحدودة  مســـتحق إلى 

 (358)  ( 273) لمساهم 

 (273 )  (479) 

 (37,975)  ( 45,942) باإلجمالي –مساهم  - مطالبات قائمة مستحقة الدفع للبنك األهلي التجاري 

ــتحقة الدفع   ــعودية للخدمات األرضــيةللمطالبات قائمة مس ــركة الس ــركة   -   ش ش

 -   ( 285) باإلجمالي – مرتبطة بعضو مجلس اإلدارة
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 وارصدة جهات ذات عالقة ) تتمة(  معامالت . 23

 مكافأت وبدالت اعضاء مجلس االداره ومصاريف ذات عالقة (ب
 

ــنة  خاللذات الصــلة  أعضــاء مجلس اإلدارة وأعضــاء اللجان األخرى والمصــروفات    جور وبدالتأفيما يلي تفاصــيل   31المنتهية في  الس

 م:2019ديسمبر  31 م و  2020  ديسمبر

 المعامالت غ لمب 

 م 2019  م 2020 

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  
    

 2,184  2,070 (21أجور وبدالت مجلس اإلدارة واللجان األخرى)اإليضاح 

 515  595 (21)اإليضاح  أتعاب حضور إجتماعات مجلس اإلدارة واللجان األخرى

  139  23 (21مصروفات سفر وإقامة لمجلس اإلدارة )اإليضاح 

ــتحقة من وإلى   بالجهاتالمتعلقة  12و  8و  7و 5و 4باإلضــافة إلى اإلفصــاحات الواردة في اإليضــاحات رقم   ذات العالقة، فإن المبالغ المس

 عالقة هي كما يلي :ذات ال للجهاتذات عالقة موضحة في قائمة المركز المالي. باإلضافة المبالغ المستحقة  جهات
 
 م 2019  م 2020 

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  

ــتحـقة اـلدفع لمجلس االدارة واللـجان األخرى   ــاريف اخرى مســ مـكاـفأت ومصــ

 ( 1,140)  ( 2,833) (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 

إن أنشطة عمليات التأمين المدير التنفيذي الذي يتخذ القرارات االستراتيجية. ألغراض اإلدارة، ف  وهو  الموارد وتقييم أداء قطاعات التشغيل

 المملكة العربية السعودية يتم إعداد التقارير بشأنها في وحدتي عمل مبينة على النحو التالي:  في تجري بالكاملوالتي 

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

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

يتضمن هذا القطاع منافع حماية فيما يتعلق بالتسهيالت   شخصية المقدمة من مؤسسات تمويلية كمامن االئتمان فيما يتعلق بالقروض ال 

 .لمقدمة من مؤسسات تمويل إلى عمالئهاالقروض الشخصية اعدا عة األخرى االئتمانية المتنو

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

 مركزي. 

 

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

   م 2020ديسمبر    31كما  في  

 أفراد   – تأمين   
  – تأمين  

 مجموعات 
عمليات    إجمالي 

 التأمين 
عمليات  

 مجموع  مساهمين ال 

ــــ ألف ريــ   ــ ــ ــ ــــ ــ ـال س ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعودي ــ ــ ــ  

        االصول
 33,713 13 33,700 4,921 28,779 النقد وما في حكمه 

اشتراكات تامين مستحقة وذمم مدينة لمعيدي 
 21,483 - 21,483 21,483 - التأمين، بالصافي

حصة معيدي التأمين من اشتراكات تأمين غير 
 2,238 - 2,238 2,237 1 مكتسبة
 31,779 - 31,779 29,919 1,860 معيدي التأمين من المطالبات القائمةحصة 

احتياطي مطالبات  حصة معيدي التأمين من 
 16,979 - 16,979 16,582 397 متكبدة لم يتم االبالغ عنها 

 658,721 - 658,721 - 658,721 استثمارات مرتبطة بالوحدات  
 288,386 251,637 36,749 19,187 17,562 استثمارات

 345 - 345 - 345 ايراد مستحق  

 707,665 94,329 801,994 251,650 1,053,644 

      أرصدة غير مصنفة: 
 11,898 4,285 7,613   مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات اخرى  - 
 3,487 - 3,487   أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية - 
 924 - 924   موجودات غير ملموسة   - 
 16,667 16,667 -   وديعة نظامية  - 
 2,187 2,187 -   عائد مستحق من وديعة نظامية  - 

 1,088,807 274,789 814,018   مجموع االصول 

      
      االلتزامات 

 14,991 4,317 10,674 3,350 7,324 ارصدة مستحقة الدفع ومطلوبات اخرى 
 12,216  - 12,216 8,115 4,101 أرصدة مستحقة الدفع لمعيدي التأمين

 3,669  - 3,669 3,657 12 اشتراكات تامين غير مكتسبة 
 681,540  - 681,540 648 680,892 احتياطي فني لعمليات التامين

 55,102  - 55,102 52,241 2,861 مطالبات قائمة 
 21,717  - 21,717 20,728 989 االبالغ عنها احتياطي مطالبات متكبدة لم يتم 

 273  - 273 - 273 مستحق لجهات ذات عالقة 

 696,452 88,739 785,191 4,317 789,508 
      أرصدة غير مصنفة: 

 3,874 - 3,874   ارصدة مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى  - 
 2,802 - 2,802   مكافأة نهاية الخدمة   - 
 21,859 - 21,859   عمليات التأمين الفائض من  - 
 18,623 18,623 -   زكاة وضريبة الدخل   - 
 8 8 -   توزيعات ارباح مستحقة الدفع  - 
 2,187 2,187 -     لبنك المركزي السعوديعائد مستحق الدفع ل - 

 838,861 25,135 813,726   مجموع االلتزامات  

      

      لكية حقوق الم

 166,667 166,667 -   رأس المال 

 31,499 31,499 -   احتياطي نظامي  

 51,904 51,904 -   أرباح مبقاة

 (124) - (124)   الموظفين احتياطي إعادة التقييم التزام منافع

 249,946 250,070 ( 124)   لكية مجموع حقوق الم

 1,088,807 275,205 813,602   لكية مجموع االلتزامات وحقوق الم
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 معلومات قطاعات التشغيل )تتمة(. 24
 

   م2019ديسمبر  31كما  في  

 أفراد   – تأمين   
  – تأمين  

 مجموعات 
إجمالي عمليات  

 التأمين 
عمليات  
 مجموع  المساهمين 

ــعودي   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال س ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ألف ري

      االصول  
  19,619  13  19,606  2,520 17,086 النقد وما في حكمه 

اشتراكات تامين مستحقة وذمم مدينة لمعيدي 
 -  التأمين، بالصافي

  

14,569  

  

14,569   -  

  

14,569  
حصة معيدي التأمين من اشتراكات تأمين غير 

  2,107  -  2,107  2,107 -  مكتسبة
  21,088  -  21,088  19,718 1,370 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

احتياطي مطالبات  حصة معيدي التأمين من 
 17,838   - 17,838 17,314 524 متكبدة لم يتم االبالغ عنها 

  671,674  -  671,674  - 671,674 استثمارات مرتبطة بالوحدات  
  316,528  245,478  71,050  34,792 36,258 استثمارات

  702  -  702 -  702 ايراد مستحق  

 727,614 91,020 818,634 245,491  1,064,125 

      أرصدة غير مصنفة: 
  6,061  4,590  1,471   مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات اخرى  - 
  2,703  -  2,703   أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية - 
  852  -  852   موجودات غير ملموسة   - 
  16,667  16,667 -    وديعة نظامية  - 
  1,947  1,947 -    عائد مستحق من وديعة نظامية  - 

 1,092,355  268,695 823,660   مجموع االصول 

      
      االلتزامات

  16,182  2,860  13,322  7,382 5,940 ارصدة مستحقة الدفع ومطلوبات اخرى 
  22,227  -  22,227  17,184 5,043 أرصدة مستحقة الدفع لمعيدي التأمين

  3,449  -  3,449  3,449 -  اشتراكات تامين غير مكتسبة 
  684,546  -  684,546  295 684,251 احتياطي فني لعمليات التامين

  43,171  -  43,171  41,066 2,105 مطالبات قائمة 
 22,891  - 22,891 21,642 1,249 احتياطي مطالبات متكبدة لم يتم االبالغ عنها 

  479  -  479 - 479 عالقة مستحق لجهات ذات 

 699,067 91,018 790,085 2,860  792,945 
      أرصدة غير مصنفة: 

 3,794 -  3,794   ارصدة مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى  - 
 2,460 -  2,460   مكافأة نهاية الخدمة   - 
 20,184 -  20,184   الفائض من عمليات التأمين  - 
 29,254 29,254  -   زكاة وضريبة الدخل   - 
 8 8  -   توزيعات ارباح مستحقة الدفع  - 
 1,947 1,947  -     لبنك المركزي السعوديلعائد مستحق الدفع  - 

 850,592 34,069 816,523   مجموع االلتزامات  

      

      لكية حقوق الم

 166,667 166,667 -   رأس المال 

 29,895 29,895 -   احتياطي نظامي  

 45,489 45,489 -   أرباح مبقاة

 (288) - (288)   الموظفين منافعاحتياطي إعادة التقييم التزام 

 241,763 242,051 (288)   لكية مجموع حقوق الم

 1,092,355 276,120 816,235   لكية مجموع االلتزامات وحقوق الم
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 التشغيل )تتمة(. معلومات قطاعات 24
   م2020 

   مجموع  مجموعات   – تأمين   أفراد   – تأمين   

ــعودي  إيرادات   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ألف ري
    مكتتبة الاجمالي اإلشتراكات 

 156,323 - 156,323 األفراد -
 - - - مشاريع صغيرة -
 242 242 - مؤسسات صغيرة -
 3,939 3,939 - مؤسسات متوسطة -
 87,730 87,730 - مؤسسات كبيرة -

 248,234 91,911 156,323 مجموع اجمالي اإلشتراكات المكتتبة
    اشتراكات إعادة التأمين المسندة:

 - - - محلية -
 ( 61,950) ( 58,011) ( 3,939) خارجية -

 186,284 33,900 152,384 صافي اإلشتراكات المكتتبة

 ( 89) ( 78) ( 11) االشتراكات غير المكتسبة، بالصافيالتغير في 

 186,195 33,822 152,373 صافي  اإلشتراكات المكتسبة
 4,896 - 4,896 أتعاب صندوق االستثمار

 191,091 33,822 157,269 مجموع االيرادات 

    تكاليف ومصروفات االكتتاب
 (77,777) (77,087) (690) اجمالي المطالبات المدفوعة

 61,095 60,659 436 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 (16,682) (16,428) (254) صافي المطالبات المدفوعة 
 (1,240) (974) (266) التغيرات في المطالبات القائمة، بالصافي 

 315 182 133 التغيرات في المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها ، صافي

 (17,607) (17,220) (387) صافي المطالبات المتكبدة 
 ( 129,772) - ( 129,772) بالصافي اشتراكات قابلة لالستثمار ،

 (290) (353) 63 التغيرات في االحتياطيات الفنية ، الصافي
 (3,763) (953) (2,810) تكاليف حيازة وثائق التأمين
 (1,241) (459) (782) مصروفات اكتتاب أخرى

 ( 152,673) ( 18,985) ( 133,688) مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب 

 38,418 14,837 23,581 صافي  دخل االكتتاب 
    إيرادات / )مصروفات( العمليات االخرى

    أرصدة مصنفة:
 4,301 - 4,301 ايرادات اخرى  -
 (297) (297) - ديون مشكوك في تحصيلها مخصص -

    غيرمصنفة:أرصدة 
 (34,602) مصروفات عمومية وإدارية -
 6,858 أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل -
 48 ارباح محققة من استثمارات  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل -
 1,005 ايرادات اخرى -

 ( 22,687) مجموع مصروفات العمليات األخرى

 15,731 قبل والزكاة الدخل 
 ( 1,675) صافي الدخل العائدة لعمليات التأمين

 14,056 قبل الزكاة  صافي الدخل للسنة العائدة للمساهمين
 ( 6,037) زكاة

 8,019 صافي الدخل للسنة العائدة للمساهمين 
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. معلومات قطاعات التشغيل )تتمة(24  
   م2019 

 مجموع   مجموعات   – تأمين   أفراد   – تأمين   

ــعودي  إيرادات   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال س ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ألف ري
    اجمالي اإلشتراكات المكتتبة 

 177,231 -  177,231 األفراد -
 21 21 -  مشاريع صغيرة -
 166 166 -  مؤسسات صغيرة -
 3,331 3,331 -  مؤسسات متوسطة -
 58,092 58,092 -  مؤسسات كبيرة -

 238,841 61,610 177,231 مجموع اجمالي اإلشتراكات المكتتبة
    اشتراكات إعادة التأمين المسندة:

 -  -  -  محلية -
 (42,183) (37,476) (4,707) خارجية -

 196,658 24,134 172,524 صافي اإلشتراكات المكتتبة

 445 445 -  التغير في االشتراكات غير المكتسبة، بالصافي

 197,103 24,579 172,524 اإلشتراكات المكتسبةصافي  

 5,062 -  5,062 أتعاب صندوق االستثمار

 202,165 24,579 177,586 مجموع االيرادات 

    تكاليف ومصروفات االكتتاب
 (93,766) (92,438) (1,328) اجمالي المطالبات المدفوعة

 68,798 68,094 704 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 (24,968) (24,344) (624) صافي المطالبات المدفوعة 

 4,102 4,150 ( 48) التغيرات في المطالبات القائمة، بالصافي 

 2,144 2,090 54 التغيرات في المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها ، صافي

 صافي المطالبات المتكبدة 
(618) (18,104) (18,722) 

 ( 149,627) -  ( 149,627) بالصافي اشتراكات قابلة لالستثمار ،

 2,110 1,546 564 التغيرات في االحتياطيات الفنية ، الصافي

 (2,394) (451) (1,943) تكاليف حيازة وثائق التأمين

 (1,194) (308) (886) مصروفات اكتتاب أخرى

 ( 169,827) (17,317) ( 152,510) مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب 

 32,338 7,262 25,076 صافي  دخل االكتتاب 

    إيرادات / )مصروفات( العمليات االخرى
    أرصدة مصنفة:

 2,859 -  2,859 ايرادات اخرى  -
 (196) (196) -  ديون مشكوك في تحصيلها مخصص -

    غيرمصنفة:أرصدة 
 (33,090) مصروفات عمومية وإدارية -

 12,715 أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل -

 294 ارباح محققة من استثمارات  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل -

 (17,418) مجموع مصروفات العمليات األخرى
 14,920 والضريبة قبل الزكاة  الدخل  

 (1,174) صافي الدخل العائدة لعمليات التأمين

 13,746 قبل الزكاة والضريبة  صافي الدخل للسنة العائدة للمساهمين
 (6,143) الزكاة

 (265) ضريبة الدخل 
 7,338 صافي الدخل للسنة العائدة للمساهمين
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في معاملة تتم على   المتعاملين في السوق القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن الحصول عليه من بيع أصل أو سداده لتحويل التزام بين   (أ

 أساس منظم في تاريخ القياس. 

العادلة من خالل    تتكون الموجودات المالية للشركة من نقد في الصندوق ولدى البنوك واستثمارات مرتبطة بالوحدات واستثمارات بالقيمة

وتتكون مطلوباتها    والمستحق من عمليات التأمين  قائمة الدخل واشتراكات تأمين مستحقة وذمم مدينة معيدي التأمين وذمم مدينة أخرى

وذمم  والمستحق لعمليات المساهمين المالية من مطالبات قائمة وأرصدة مستحقة الدفع لمعيدي التأمين ومبلغ مستحق لجهات ذات عالقة

الستثمارات وبخالف ا  م2020ديسمبر    31. كما في  دائنة أخرى. ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية اختالفاً جوهرياً عن قيمها الدفترية

 بأي أدوات مالية أخرى تقاس بالقيمة العادلة.  ( لم تحتفظ الشركة8و 7 ات المسجلة بالقيمة العادلة )اإليضاح
 

 لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:  التسلسل الهرمي التاليتستخدم الشركة  ( ب
 

 األداة المالية )دون تعديل أو إعادة تصنيف(.: األسعار المتداولة في أسواق نشطة لنفس  1مستوى 

أو أساليب تقييم أخرى والتي تستند جميع المعطيات  المشابهة  لموجودات والمطلوباتل: األسعار المتداولة في أسواق نشطة  2مستوى 

 الهامة لها إلى بيانات السوق التي يمكن مالحظتها.

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

ــمبر  31كما في  ــمبر   31و    م2020ديسـ ــتوى  م، إ2019ديسـ ــجلة بالقيمة العادلة تعد من المسـ األول، عدا ن كافة األدوات المالية المسـ

ــتوى الثاني. ــة فهي تعد من المسـ ــناديق العقارية ومحفظة األهلي تكافل الخاصـ ــتثمار في الصـ ــتوى الثاني  اإلسـ ــركة المسـ حددت الشـ

لالســتثمارات المرتبطة بالوحدات واالســتثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بناء على صــافي قيمة موجودات الصــناديق ذات  

 م2019)الـسنةل  الـصلة كما في نهاية فترة التقرير المالي. ال توجد تحويالت بين المـستوى األول والمـستوى الثاني والمـستوى الثالث خال

 .: نفس األمر ال تغيير(

 

ــاح رقم ) بالرجوع الى ( ج ــاح رقم )7ايضـ ــتثمارات مرتبطة بالوحدات وايضـ يخص قياس   ا( فيم8( فيما يخص قياس القيمة العادلة  لالسـ

 القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.

 

 إدارة المخاطر  .26

 

طة   تمرة للمخاطر تخضـع لضـوابط  تنطوي أنـش ركة على مخاطر ولكن هذه المخاطر تدار من خالل عملية تحديد وقياس ومراقبة مـس الـش

الحد من المخاطر وـضوابط أخرى. إن عملية إدارة المخاطر هذه في غاية األهمية لـضمان اـستمرار ربحية الـشركة وكل فرد في الـشركة  

ولياته أو مسـئولياتها. إذ أن من سـياسـة الشـركة مراقبة المخاطر على األعمال من خالل  مسـئول عن التعرض للمخاطر فيما يتعلق بمسـئ 

 عملية تخطيط استراتيجي.

 

 هيكل ادارة المخاطر

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

 

 مجلس االدارة 

العليا المســئولة عن حوكمة المخاطر حيث يقوم بتقديم التوجيه وإعتماد اإلســتراتيجيات والســياســات لتحقيق إن مجلس االدارة هو الجهة  

 األهداف المحددة للشركة .

 

 اإلدارة العليا

 إن اإلدارة العليا مسـؤولة عن العمليات اليومية من أجل تحقيق األهداف اإلسـتراتيجية ضـمن سـياسـة محددة مسـبقاً من قبل مجلس إدارة

 .فيما يتعلق بحدود المستوى المقبول للمخاطرالشركة 

 

 لجنة المراجعة

ــاـبات   ــاـعد مجلس اإلدارة فيـما يتعلق بتنفـيذ جودة ونزاـهة التـقارير الـمالـية ومـخاطر اإلدارة من خالل مراجـعة الحســ لجـنة المراجـعة تســ

 لتحسين الرقابة الداخلية في الشركة.

 

 المراجعة الداخلية

ية يتم تدقيق كافة العمليات الرئيســــية والمالية وإدارة المخاطر داخل الشــــركة من قبل إدارة المراجعة الداخلية والتي تقوم بالتأكد من كفا

ــة ـكاـفة نـتائج عملـيات التقويم مع اإلدارة العلـيا،  اإلجراءات ومن اإللتزام بـهذه اإلجراءات، تقوم إدارة المراجـعة اـلداخلـية ببـحث ومـناقشــ

 قديم تقرير بالنتائج والتوصيات مباشرة الى لجنة المراجعة. وت 
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 وفيما يلي ملخص للمخاطر التي تواجهها الشركة وطريقة قيام الشركة بتقليل هذه المخاطر: 

 

 ( مخاطر التأمين  أ
 

ــمـخاطر الـتأمين التـكافلي هي مـخاطر تـجاوز قيـمة المـطالـبات الم ـــطة الـتأمين  ســ تحـقة لحمـلة الوـثائق عن القيـمة اـلدفترـية الحتـياطي أنشــ

التـكافلي. وتـتأثر ـهذه المـخاطر بـعدد المـطالـبات الـمدفوـعة والتطورات الالحـقة للمـطالـبات طويـلة األـجل. ـلذا ـفإن ـهدف عملـيات الـتأمين هو 

ين التكافلي هذه المخاطر عن طريق التأكد من وجود غطاء  التأكد من وجود احتياطيات كافية لتغطية هذه المطلوبات. وتدير عمليات التأم

 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 وشـــدة المطالبات بعدة عوامل مثل الكوارث الطبيعية والفيضـــانات والعوامل البيئية واالقتصـــادية، واضـــطرابات  

الغالف الجوي، وتركيز المخاطر، واعمال الشــــغب المدني، وما إلى ذلك. تقوم الشــــركة بإدارة هذه المخاطر من خالل اســــتراتيجيات 

 خدام ترتيبات إعادة التأمين.االكتتاب المحافظة وإست 
 

 تكرر وحجم المطالبات  

طر من بالنسـبة للتكافل العائلي لألفراد ، تتمثل المخاطر الرئيسـية في الوفاة والعجز)الدائم او المؤقت( للمؤمن عليهم. يتم إدارة هذه المخا

التأمينية للفرد. هناك مـستويات وإجراءت مختلفة ماقبل التغطية والتي خالل إـستراتيجيات تأمين فعالة ومحددة المعالم عند اكتتاب الوثيقة 

تشتمل على اإلعالن عن الصحة الجيدة، وإجراء إستبيان طبي، والحصول على تقارير من اإلخصائيين/ اإلستشاريين وإجراء فحوصات  

هنية للتأكد من درجة المخاطر المؤمن عليها، واذا طبية شـاملة . كما تقوم الشـركة بتقييم الوضـع المالي ومسـتوى المعيشـة واألخطار الم

 كان من الممكن تصنيفها كـ "حياة عادية"

 

اة  بالنســبة للتكافل العائلي للمجموعات ، تتمثل المخاطر الرئيســية في الوفاة والعجز )الدائم او المؤقت( للمؤمن عليهم. تعتبر مخاطر الوف

في أماكن العمل . لدي الشــركة إســتراتيجية تأمين واضــحة المعالم عند اكتتاب وثائق  مركبة بســبب تركز المخاطر مثل تواجد الموظفين

ــتبيان طبي،  ــحة الجيدة، وإجراء إسـ ــتمل على اإلعالن عن الصـ ــتويات مختلفة ما قبل التغطية والتي تشـ التأمين للمجموعات وهناك مسـ

ـشاملة. كما تقوم الـشركة بدراـسة طبيعة العمل الذي تقوم  والحـصول على تقارير من اإلخـصائيين/ اإلـستـشاريين وإجراء فحوـصات طبية

 به المجموعة، وحجم المجموعة، والسكان حسب المنطقة الجغرافية، والخلفية الثقافية، والعمالة اليدوية/ غير اليدوية.
 

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

 للوفاة / العجز .
 

 حساسية المطالبات

ــات مـثل التغيرات  ــات كـما هو ـمذكورة أعاله. ومن غير الممكن تـحدـيد آـثار بعض اإلفتراضــ تـتأثر مـطالـبات الـتأمين بمختلف اإلفتراضــ

في صـــافي نســـبة المطالبات وافتراض ثبات العوامل   %5التشـــريعية اوعدم التأكد من عملية التقديرات. إن التغير اإلفتراضـــي بواقع 

الف لاير   2,821  بمبلغ اجمالي قدره صـافي االشـتراكات المكتسـبة مخصـوماً منها االشـتراكات القابلة لالسـتثماراألخري سـيؤثر على 

 الف لاير سعودي( في السنة. 2,374م : 2019سعودي تقريباً )
 

 التأمين  إعادة ب( مخاطر
 

الحال لدى شركات التأمين ولتقليل التعرض للمخاطر المالية الناتجة عن الزيادة في عدد المطالبات المدفوعة تقوم الشركة في  ما هو  ك

سياق نشاطها المعتاد بإبرام عقود مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين. إن هذه الترتيبات تؤمن تنوع أكثر في األعمال وتسمح 

المحتملة التي قد تنشأ عن المخاطر الكبيرة وتؤمن قدرات نمو إضافية. ان جميع إعادة التأمين بموجب عقود  لإلدارة بمراقبة الخسائر  

 . إختيارية والحصص والفائض
 

التأمين وتركز مخاطر  لمعيدي  المالي  الوضع  بتقييم  تقوم  الشركة  فإن  التأمين.  لمعيدي  نتيجة اعسار  تعرضها لخسائر كبيرة  ولتقليل 

 .واألنشطة المماثلة لمعيدي التأمينأتجة عن المناطق الجغرافية االئتمان النا 
 

إدارة الشركة ومدير العمليات ومدير اعادة التأمين، ويمكن  المحددة من قبل    ةي التال  ريي والمعا  هاتي للتوج  يتم اختيار معيدي التأمين وفقاً  

 : تلخيصها على النحو التالي
 

 تصنيفاً ال يقل عن )أ أ( او اعلى. المعترف بها في االئتماني من قبل وكاالت التصن  في الحد األدنى المقبول للتصن  •

 .ني لشركات إعادة التأم دةي السمعة الج •

 . ني التأم ديي أو سابقة من مع ةي وجود عالقة عمل حال •
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 التأمين )تتمة(  إعادة ب( مخاطر
 

فيما   القاعدة  لهذه  المحلية  واستثناء  الشركات  تلك  يقتصر على  ولكن هذا  ائتماني  تصنيف  بأي  تقوم  التي ال  المحلية  بالشركات  يتعلق 

ى  والمعتمدة من قبل الجهات المحلية المنظمة ألعمال التأمين وعالوة على ذلك فإن القوة المالية واإلدارية والخبرة التقنية باإلضافة ال 

بات الشركة قبل الموافقة على  لمراجعتها بشكل كامل من قبل الشركة ومطابقتها مقابل قائمة متطيتم    –حيثما ينطبق    –األداء التاريخي  

 .تبادل أعمال التأمين
 

مطالبات إعادة  إن عقود إعادة التأمین المسندة ال تعفي الشركة من التزاماتھا تجاه حملة وثائق التأمین. وبالتالي فإن الشركة تظل مسئولة عن جزء من  
 .تحت التسویة إلى الحد الذي یخفق عنده معیدي التأمین في الوفاء بالتزاماتھم بموجب اتفاقیات إعادة التأمینالتأمین  

 

 ج( المخاطر المتعلقة باألنظمة 

تخضع عمليات الشركة أيضاً لمتطلبات أنظمة المملكة العربية السعودية. إن هذه األنظمة ال تقضي فقط بالحصول على 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.

 

  ( ءة المالية المالد( مخاطر إدارة رأس المال )
 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.  

  المال أو تعديله ربما تعمل الشركة على تسوية التوزيعات المدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة.   وللمحافظة على مستويات رأس
من الالئحة التنفيذية لشركات التأمين، يتطلب من الشركة اإلحتفاظ  بهامش    67المادة    البنك المركزي السعودي )ساما(وفقا لتوجيهات  

اجمالي التغطية لألفراد والمجموعات بعد حسم حصة االعادة بشرط  % من  0.1% و  0.3ال ،  دنى متطلبات رأس الماللمالءة بما يعادل  

 والشركة ملتزمة باألنظمة المتعلقة بذلك. من اجمالي التغطية %50أال تزيد حصة االعادة على 
 
 

 هـ( المخاطر المالية 
 

رات المرتبطة بالوحدات واإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  تتمثل األدوات المالية الرئيسية للشركة في النقد وما في حكمه واالستثما

  قائمة الدخل واإلستثمارات المتاحة للبيع واإلشتراكات المستحقة واجمالي المطالبات القائمة وحصة معيدي التأمين في المطالبات القائمة 

ألرصدة المستحقة الدفع لمعيدي التأمين والمستحق الى واإليرادات المستحقة والذمم المدينة األخرى والمستحق من عمليات التأمين وا

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 ومخاطر  إن المخاطر الرئيسية الناشئة عن األدوات المالية للشركة في عمليات  

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: 
 

 السوق  سعر  مخاطر

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

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

 سلع والمحافظ اإلختيارية هي استثمارات أسهم ،صكوك ومرابحة في مشترياتالمتعلقة بها   المشتركة الصناديق مفتوحة. إن إستثمارات

 على الحد من الصندوق مدير السلع. يعمل لهذه أسعار السوق في الحركة على للصندوق الوحدة سعر ويعتمد محلية وعالمية في أسواق

  األسواق ذات العالقة بهذه األدوات. في التطورات مراقبة طريق عن السوق مخاطر
 

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

بالزيادة أوالنقصان إن اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الخاصة بعمليات  قيمة نقص في / زيادة % 5 بنسبة تغيرا 

اوالنقصان األخرى  المتغيرات بقاء مع التامين بالزيادة  يؤثر  أن  قائمة   ثابتة من شأنه   سعودي   ألف لاير  14,419بمبلغ  الدخل  على 

 الف لاير سعودي(.  15,826م  : 2019)
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 إدارة المخاطر )تتمة(  -26

 هـ( المخاطر المالية) تتمة( 
 

 العملة األجنبية  مخاطر

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

 المساهمين وعمليات عمليات التأمين ألن نظراً  العملة سعر في التذبذب في حدوث خسائر بسبب ضئيلة مخاطر هناك  أن  اإلدارة تعتقد

األمريكي، نظراً إلرتباط سعر الريال السعودي بالدوالر األمريكي فإن األرصدة  أو المبالغ   والدوالر السعودي بالريال رئيس بشكل تتم

 بالدوالر األمريكي التشكل أي مخاطر جوهرية تتعلق بمخاطر العملة األجنبية. 
 

 مخاطر اسعار العمولة  

الربحية المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات المالية. ونظرا  تنشأ مخاطر أسعار العمولة من احتمال أن يؤثر تذبذب أسعار العمولة على  

 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 

 مخاطر اإلئتمان بتحديد سقف ائتماني للعمالء ومراقبة االرصدة المدينة القائمة.

 

تقوم الشركة بإصدار وثائق إستتثمار مرتبطة بالوحدات. وفي حالة األنشطة المرتبطة بالوحدات، يتحمل حامل وثيقة التكافل مخاطر  

المملوكة في الصناديق اإلستثمارية المرتبطة بالوحدات الن مزايا وثائق التأمين مرتبطة بقيمة موجودات  إستثمارية بشأن الموجودات  

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

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

 م 2019 م 2020 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  

 19,603 33,697 نقد لدى البنك

 21,088 31,779 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

 14,825 22,036 إشتراكات مستحقة، صافي  

 5,944 10,729 ذمم مدينة اخرى 

 795 984 سلف عاملين

 702 345 ايرادات مستحقة  

 99,570 62,957 
  
 

 تركز مخاطر االئتمان

 

يوجد تركز لمخاطر االئتمان عند توفر عدد من التغيرات في العوامل االقتصــادية أو الصــناعية التي تؤثر في مجملها على مجموعات  

للـشركة.تتركز مخاطر االئتمان من نقد لدى البنوك واإلـشتراكات المـستحقة تؤثر مخاطر إئتمانها بـصورة جوهرية على االئتمان الكلي 

  في أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة )البنك األهلي التجاري( وشركاته التابعة.

 جودة االئتمان

التجاري( الذي يحمل تصـنيف يتم اإلحتفاظ بأرصـدة البنوك واإلشـتراكات المسـتحقة لدى المسـاهم الرئيسـى في الشـركة )البنك األهلي 

إئتماني )أ+( من قبل وكالة تصــنيف االئتمان العالمية. اإلســتثمارات المرتبطة بالوحدات واإلســتثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

 الدخل لم يتم تصنيفها.
 

 السيولة  مخاطر

 للوفاء األموال الالزمة الحـصول على والمتمثل في ـصعوبة  التأمين وعمليات المـساهمين تواجه عمليات مخاطر الـسيولة هي مخاطر

العادلة.   قيمته يقارب بمبلغ بـسرعة مالي أـصل بيع القدرة على عدم من الـسيولة مخاطر تنتج قد . المالية باألدوات المرتبطة بإلتزاماتها

حال نشـوئها.  إلتزامات بأي للوفاء كافية والأم وجود من وتعمل اإلدارة على التأكد شـهري على أسـاس السـيولة تتم مراقبة احتياجات

ــتثـناء األـثاث والتجهيزات والمـعدات المكتبـية   ــاهمين هي موجودات مـتداوـلة ـباســ إن جميع موجودات عملـيات الـتأمين وعملـيات المســ

  والوديعة النظامية فهي موجودات غير متداولة.
الى الجهات   المســتحقة والمبالغ قائمة وأرصــدة مســتحقة الدفع لمعيدي التأمينمن مطالبات   التأمين لعمليات المالية المطلوبات تتكون

أخرى. ان جميع المطلوبات المالية ال تخضـع  دائنة ذمم لعمليات المسـاهمين المالية المطلوبات العالقة وذمم دائنة أخرى. وتتكون ذات

 . المالي المركز قائمة تاريخ من شهًرا 12ومن المتوقع سدادها خالل  الي فوائد
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 ربحية السهم    . 27

على المتوسط المرجح لألسهم العادية    للسنة  بعد الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين  بقسمة صافي الدخل  للسنةتم إحتساب ربح السهم  

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

  المحتملةالمطلوبات وااللتزامات  . 28
 

 .: ال شيء(م2019كما في تاريخ قائمة المركز المالي ، لم يوجد لدى الشركة أي التزامات أو مطلوبات محتملة )      

   إضافية معلومات  . 29

   قائمة المركز المالي  أ( 

 

عمليات  

  التأمين  

عمليات  

  المساهمين  

ديسمبر    31

  م 2020

عمليات  

  التأمين  

عمليات  

  المساهمين 

ديسمبر    31

 م 2019

ــعودي               ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعودي   ألف رـي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ألف رـي
            االصول 

 19,619  13  19,606  33,713  13  33,700 النقـد وما في حكمه 

اشتراكات تأمين مستحقة وذمم  

التأمين،  مدينة لمعيدي 

 14,569  -   14,569  21,483  -  21,483 بالصافي 

حصة معيدي التأمين من  

 2,107  -   2,107  2,238  -  2,238 اشتراكات تأمين غير مكتسبة 

حصة معيدي التأمين من  

 21,088  -   21,088  31,779  -  31,779 المطالبات القائمة 

حصة معيدي التأمين من  

متكبدة ولم  احتياطي مطالبات 

 17,838  -   17,838  16,979  -  16,979 يتم اإلبالغ عنها 

 671,674  -   671,674  658,721  -  658,721 استثمارات مرتبطة بالوحدات 

 316,528  245,478  71,050  288,386  251,637  36,749 استثمارات

 7,425  7,425  -   416  416  - من عمليات التأمين مستحق

 702  -   702  345  -  345 ايرادات مستحقة 

مبالغ مدفوعة مقدما 

 6,061  4,590  1,471  11,898  4,285  7,613 وموجودات أخرى 

أثاث وتركيبات ومعدات  

 2,703  -   2,703  3,487  -  3,487 مكتبية 

 852  -   852  924  -  924 موجودات غير ملموسة 

 16,667  16,667  -   16,667  16,667  - وديعة نظامية 

عائد مستحق من وديعة  

 1,947  1,947  -   2,187  2,187  - نظامية

 814,018  275,205  1,089,223  823,660  276,120  1,099,780 

 ً : استبعاد عمليات  ناقصا

 (7,425)  (   7,425)  -   ( 416)  ( 416)  - مشتركة  

 1,092,355  268,695  823,660  1,088,807  274,789  814,018 مجموع االصول 

            

  



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

 م 2020 ديسمبر 31

- 50 - 

 

 )تتمة(   إضافية. معلومات 29

 )تتمة(  قائمة المركز المالي  أ( 

  عمليات التأمين   

عمليات  

  المساهمين  
ديسمبر    31

  عمليات التأمين    م 2020

عمليات  

  المساهمين 

ديسمبر    31

 م 2019

ــعودي ألف                ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ري ــعودي    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال س ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ألف ري

            االلتزامات 

أرصدة مستحقة الدفع و مطلوبات  

 19,976  2,860  17,116  18,865  4,317  14,548 اخرى 

 22,227  -   22,227  12,216  -  12,216 أرصدة مستحقة الدفع لمعيدي التأمين

 3,449  -   3,449  3,669  -  3,669 اشتراكات تامين غير مكتسبة 

 684,546  -   684,546  681,540  -  681,540 االحتياطي الفني لعمليات التأمين 

 43,171  -  43,171  55,102  -  55,102 مطالبات قائمة  

احتياطي مطالبات متكبدة ولم يتم 

 22,891  -  22,891  21,717  -  21,717 اإلبالغ عنها 

 479  -  479  273  -  273 مستحق لجهات ذات عالقة 

 7,425  -  7,425  416  -  416 عمليات المساهمينلمستحق 

 2,460  -  2,460  2,802  -  2,802  مكافأة نهاية الخدمة

 20,184  -  20,184  21,859  -  21,859  الفائض من عمليات التأمين

 29,254  29,254  -   18,623  18,623  -  زكاة وضريبة دخل

 8  8  -   8  8  - توزيعات أرباح مستحقة الدفع 

  للبنك المركزيعائد مستحق الدفع 

 1,947  1,947  -   2,187  2,187  - السعودي 

 814,142  25,135  839,277  823,948  34,069  858,017 

 ً  (7,425)  -   (7,425)  (416)  -  (416) : استبعاد عمليات مشتركة  ناقصا

 850,592  34,069  816,523  838,861  25,135  813,726   و مجموع االلتزامات

              لكيةحقوق الم

 166,667  166,667  -   166,667  166,667  - راس المال 

 29,895  29,895  -   31,499  31,499  - احتياطي نظامي  

 45,489  45,489  -   51,904  51,904  - ارباح مبقاة 

  منافعاحتياطي إعادة التقييم التزام 

 (288)  -   (288)  (124)  -  (124) الموظفين

 241,763  242,051  (288)  249,946  250,070  ( 124)   لكيةمجموع حقوق الم

 1,092,355  276,120  816,235  1,088,807  275,205  813,602   لكيةااللتزامات وحقوق الممجموع 
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 )تتمة(   إضافية. معلومات 29

 قائمة الدخل   ب( 

 ديسمبر   31للسنة المنتهية في   

  عمليات التأمين   
عمليات  

  عمليات التأمين    م 2020  المساهمين  
عمليات  
 م 2019  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

            إيرادات 

 238,841  -  238,841  248,234  -  248,234 اجمالي اإلشتراكات المكتتبة 

اشتراكات إعادة التأمين 

            المسندة: 

 -   -  -   -  -  - محلية

 (42,183)  -  (42,183)  ( 61,950)  -  ( 61,950) خارجية

 196,658  -  196,658  186,284  -  186,284 صافي اإلشتراكات المكتتبة 

التغير في االشتراكات غير  

 445  -  445  ( 89)  -  ( 89) المكتسبة، بالصافي

 197,103  -  197,103  186,195  -  186,195 صافي اإلشتراكات المكتسبة 

 5,062  -  5,062  4,896  -  4,896 أتعاب صندوق االستثمار

 202,165  -  202,165  191,091  -  191,091 مجموع االيرادات  

            تكاليف ومصروفات االكتتاب    -      -   

 (93,766)  -  (93,766)  ( 77,777)  -  ( 77,777) اجمالي المطالبات المدفوعة 

حصة معيدي التأمين من  

 68,798  -  68,798  61,095  -  61,095 المطالبات المدفوعة  

 (24,968)  -  (24,968)  ( 16,682)  -  ( 16,682) صافي المطالبات المدفوعة  

التغيرات في المطالبات  

 4,102  -  4,102  ( 1,240)  -  ( 1,240) القائمة، بالصافي 

التغيرات في المطالبات  

المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ  

 2,144  -  2,144  315  -  315 عنها ، بالصافي

 (18,722)  -  (18,722)  ( 17,607)  -  ( 17,607) صافي المطالبات المتكبدة  

 اشــتراكات قابلة لالســتثمار ،

 ( 149,627)  -   ( 149,627)  ( 129,772)  -  ( 129,772) بالصافي

التغيرات في اإلحتياطيات  

 2,110  -  2,110  (290)  -  (290) الفنية ، بالصافي

 (2,394)  -  (2,394)  (3,763)  -  (3,763) تكاليف حيازة وثائق التأمين

 (1,194)  -  (1,194)  (1,241)  -  (1,241) مصروفات اكتتاب أخرى 

مجموع تكاليف ومصروفات  

 ( 169,827)  -  ( 169,827)  ( 152,673)  -  ( 152,673) االكتتاب  

 32,338  -  32,338  38,418  -  38,418 صافي دخل االكتتاب 

 

 

 

 

  



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

 م 2020 ديسمبر 31

- 52 - 

 

 )تتمة(   إضافية. معلومات 29

 قائمة الدخل )تتمة( ب( 

 ديسمبر    31للسنة المنتهية في   

 

عمليات  
  التأمين  

عمليات  
  م 2020  المساهمين  

عمليات  
  التامين  

عمليات  
   م 2019  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

إيرادات  )مصروفات( / 

            العمليات االخرى 

مخصص ديون مشكوك في  

 (196)  -   (196)  (297)  -  (297) تحصيلها 

 (33,090)  (8,221)  (24,869)  (34,602)  (7,258)  (27,344) مصروفات عمومية وادارية  

أرباح غير محققة من  

استثمارات بالقيمة العادلة من 

 12,715  11,359  1,356  6,858  6,159  699 خالل قائمة الدخل 

أرباح  محققة من استثمارات  

بالقيمة العادلة من خالل  

 294  45  249  48  37  11 قائمة الدخل 

 2,859  -  2,859  5,306  45  5,261 إيرادات أخرى 

مجموع )مصروفات( /  

 (17,418)  3,183  (20,601)  ( 22,687)  ( 1,017)  ( 21,670) ايرادات العمليات األخرى 

الفائض /)العجز( من   صافي

 14,920  3,183  11,737  15,731  ( 1,017)  16,748 العمليات  

الفائض المحول الى  

 -   10,563  (10,563)  -  15,073  ( 15,073) المساهمين  

صافي الدخل للسنة قبل  

 14,920  13,746  1,174  15,731  14,056  1,675 الزكاة وضريبة الدخل 

 (6,143)  (6,143)  -  ( 6,037)  ( 6,037)  - المحملة  الزكاة

 المحملة  ضريبة الدخل

 

-  -  -  

 

-  (265)  (265) 

صافي الدخل للسنة بعد  

 8,512  7,338  1,174  9,694  8,019  1,675 الزكاة وضريبة الدخل  

المتوسط المرجح لعدد  

األسهم العادية القائمة  

   16,667      16,667   )باآلالف(  

السهم األساسي للسنة  ربحية 

بعد الزكاة والضريبة )لاير  

   0.44      0.48   سعودي( 
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 )تتمة(   إضافية. معلومات 29

 قائمة الدخل الشامل ( ج

 ديسمبر    31للسنة المنتهية في   

 

عمليات  
  التأمين  

عمليات  
  م 2020  المساهمين  

عمليات  
  التأمين  

عمليات  
   م 2019  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

            

 8,512  7,338  1,174  9,694  8,019  1,675 صافي الدخل للسنة  

            الدخل الشامل اآلخر: 

بنود ال يمكن إعادة تصنيفها  

إلى قائمة الدخل في الفترات  

            : الالحقة

)خسائر( إعادة  /   مكاسب

 (312)  -  (312)  164  -  164 قياس تعويضات نهاية الخدمة  

 8,200  7,338  862  9,858  8,019  1,839 الشامل للسنة  مجموع الدخل

            

 

 تسوية : 

 ً : صافي دخل السنة   ناقصا

 (1,174)      ( 1,675)     العائد لعمليات التأمين 

 7,026      8,183     للسنة الشامل   مجموع الدخل
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 . معلومات إضافية )تتمة( 29

 التدفقات النقدية قائمة ( د

 ديسمبر    31للسنة المنتهية في   

 

عمليات  
  التأمين 

عمليات  
  م 2020  المساهمين 

عمليات  
  التامين 

عمليات  
 م 2019  المساهمين 

ــعودي ألف    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعودي  ري ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال س ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ألف ري
            األنشطة التشغيلية 
العائد للمساهمين صافي الدخل للسنة  

 13,746  13,746  -   14,056  14,056  - قبل الزكاة وضريبة الدخل 
            تعديالت للسنة: 

 1,174  -   1,174  1,675  -  1,675 صافي الدخل العائد لعمليات التأمين
 822  -  822  771  -  771 استهالك

 1,827  -  1,827  431  -  431 اطفاء موجودات غير ملموسة  
 645  -  645  634  -  634 مكافأة نهاية الخدمة  

مخصص ديون مشكوك في  
 196  -  196  297  -  297 تحصيلها

أرباح غير محققة من إعادة قياس  
استثمارات بالقيمة العادلة من 

 (12,715)  (11,359)  (1,356)  (6,858)  ( 6,159)  (699) خالل قائمة الدخل 
الدخل قبل التغيرات في االصول  

 5,695  2,387  3,308  11,006  7,897  3,109 وااللتزامات 
التغيرات في االصول وااللتزامات  

            التشغيلية:

 (24,599)   -  (24,599)  12,953   -  12,953 استثمارات مرتبطة بالوحدات  
اشتراكات مستحقة القبض وذمم  

 59,308   -  59,308  (7,211)   -  (7,211) مدينة معيدي التأمين 
 (568)  (7)  (561)  (5,837)  305  (6,142) مبالغ مدفوعة مقدماً واصول اخرى  

 (273)  -  (273)  357  -  357 ايرادات مستحقة 
حصة معيدي التأمين من اشتراكات 

 1,080  -  1,080  (131)  -  (131) تأمين غير مكتسبة
 (1,525)  -  (1,525)  220  -  220 غير مكتسبة  إشتراكات تأمين

حصة معيدي التأمين من المطالبات 
 19,602  -  19,602  (10,691)  -  (10,691) القائمة

احتياطات حصة معيدي التأمين من 
 8,676  -   8,676  859  -  859 مطالبات متكبدة لم يتم االبالغ عنها 

 30,321  -  30,321  (3,006)  -  (3,006) احتياطي فني لعمليات التأمين
احتياطات مطالبات متكبدة لم يتم 

 (10,820)  -  (10,820)  ( 1,174)  -  ( 1,174) االبالغ عنها 
 (23,704)  -  (23,704)  11,931  -  11,931 مطالبات قائمة 

أرصدة مستحقة الدفع لمعيدي  
 (24,162)  -  (24,162)  (10,011)  -  (10,011) التأمين 

 536  -  536  (7,009)  -  (7,009) المساهمينمستحق لعمليات 
 (536)  (536)  -   7,009  7,009  - مستحق من عمليات التامين
 (1,870)  -   (1,870)  (206)  -  (206) مستحق لجهات ذات عالقة 

 (15,748)  (1,034)  (14,714)  ( 1,111)  1,457  ( 2,568) ارصدة مستحقة ومطلوبات أخرى 
 (483)  (483)  -   (240)  (240)  - مستحق من وديعة نظامية عائد 

لبنك المركزي  عائد مستحق الدفع ل
 483  483  -   240  240  - السعودي 

  / من صافي النقد )المستخدم في(
 21,413  810  20,603  ( 2,052)  16,668  ( 18,720) العمليات 

،  الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة
 (1,014)  (1,014)  -   ( 16,668)  ( 16,668)  - بالصافي 

 (306)  -   (306)  ( 128)  -  ( 128) مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة 
  من/  صافي النقد )المستخدم في(

 20,093  (204)  20,297  ( 18,848)  -  (18,848) العمليات التشغيلية

 

 

 



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

 م 2020 ديسمبر 31

- 55 - 

 

 . معلومات إضافية )تتمة( 29

 قائمة التدفقات النقدية )تتمة( ( د
 

 ديسمبر    31للسنة المنتهية في   

 

عمليات  

  التأمين 

عمليات  

  م 2020  المساهمين 

عمليات  

  التامين 

عمليات  

 م 2019  المساهمين 

ـال                ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعودي ألف ري ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعودي   ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال س ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ألف ري

            األنشطة االستثمارية   

شراء أثاث وتركيبات  

 (1,813)  -   (1,813)  (1,566)  -  (1,566) ومعدات مكتبية

إضافات إلى األصول غير  

 (332)  -   (332)  (492)  -  (492) الملموسة 

استرداد استثمارات بالقيمة 

العادلة من خالل قائمة  

 -   -   -   60,000  -  60,000 الدخل 

شراء استثمارات بالقيمة  

العادلة من خالل قائمة  

 (17,200)  (2,200)  (15,000)  (25,000)  -  (25,000) الدخل 

)المستخدم    من / صافي النقد

 (19,345)  (2,200)  (17,145)  32,942  -  32,942 في( األنشطة االستثمارية  

            

صافي الزيادة / )النقص(  

 748  (2,404)  3,152  14,094  -  14,094 في النقد وما في حكمه  

النقد وما في حكمه في  

 18,871  2,417  16,454  19,619  13  19,606 بداية السنة  

النقد وما في حكمه في  

 19,619  13  19,606  33,713  13  33,700 نهاية السنة  
 

 . ارقام المقارنة 30

لكية  تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض السنة الحالية علماً انه لم يكن هناك أثر على كل من قائمة التغيرات في حقوق الم

 وقائمة الدخل نتيجةً إلعادة التصنيف. 

 إعتماد القوائم المالية  . 31

 (. م2021 مارس 15 )الموافق هــ1442 شعبان 2 اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ تم
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