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 ـةيالتنظـــيم واألنشـطة الرئيس. 1

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

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

 48510ص. ب 

 مركز الخالدية لألعمال

 شارع األمير سلطان

 21582جدة 

 المملكة العربية السعودية

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

 %91,77بنسبة  مملوكةان الشركة  م.2007أغسطس  18بتاريخ  الشركة في السوق المالية السعوديم، وتم إدراج 2008فبراير  4بتاريخ 

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

 ضريبة الدخل.

بموجب  (""نظام التأمين) التعاوني مينشركات التأ نظام مراقبةصدر  م2003يوليو  31 ، الموافقـه1424اآلخرة جمادى  2تاريخ ب

والتي تعتبر ، قامت مؤسسة النقد العربي السعودي  (م2007سبتمبر  11 الموافق) ـه1428شعبان  29 . وفي(32المرسوم الملكي رقم )م / 

العربية المملكة ب التأمينأعمال  زاولةلم ترخيصبمنح الشركة لوائحه التنفيذية، التأمين ونظام ة المسؤولة عن تطبيق وادارة يالمؤسسة الرئيس

 السعودية.

تتضمن القوائم المالية األولية الموجزة المرفقة حسابات المركز الرئيسي للشركة في جدة وحسابات فرع الرياض داخل المملكة العربية 

 25هـ الموافق 1441ربيع الثاني  28والمسجل في الرياض بتاريخ  1010619140السعودية والتي تعمل بموجب السجل التجاري رقم 

 م.2019مبر ديس
 

 اإلعدادس اأس .2

 اإلعدادأساس أ( 

التقرير "( 34وفقا لمعيار المحاسبة الدولي )م 2020 سبتمبر 30المنتهية في  للفترةكما في وتم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة للشركة 

األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين . والمعايير واالصدارات " كما هو معتمد في المملكة العربية السعوديةولياألالمالي 

 القانونيين )يشار الية بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية(.
 

ً  االوليةالقوائم المالية  يتم إعداد اس مكافأة نهاية يقو لمبدأ االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء قياس االستثمارات بقيمتها العادلة وفقا

 .كتواريالالخدمة على أساس أساليب تقييم الخبير ا

النظامية،  وديعةوالية، يتم عرض قائمة المركز المالي األولية للشركة حسب ترتيب السيولة. باستثناء األثاث والتركيبات والمعدات المكتب

بات القائمة، والمطال وااليرادات المستحقة، والفائض من عمليات التأمين، غير المكتسبة، اشتراكات التأمين، للموظفين نهاية الخدمة ومكافأة

ات طبيعة األخرى ذ اإللتزاماتو األصولن جميع فإاالحتياطيات الفنية لعمليات التأمين، ، ولم يتم اإلبالغ عنهااحتياطي مطالبات متكبدة و

 خالف ذلك.  يذكرجل، ما لم قصيرة األ
 

و  )"اللوائح التنفيذية"(، تحتفظ الشركة بسجالت محاسبية مستقلة لـ "عمليات التأمين"وفقاً ألحكام نظام التأمين في المملكة العربية السعودية 

ليات إلى عمليات التأمين أو عمبوضوح العائدة واإليرادات والمصروفات  "عمليات المساهمين". وبالتالي، يتم تسجيل األصول واإللتزامات

 في الحسابات المعنية.المساهمين 

مع القوائم  بإن القوائم المالية االولية الموجزة ال تتضمن كافة المعلومات المطلوبة إلعداد القوائم المالية السنوية، ويجب قراءتها جنباً الى جن

 لسنة بأكملهاعتبر القوائم المالية االولية الموجزة مؤشراً على نتائج اتال  م.2019ديسمبر  31المالية السنوية كما في وللسنة المنتهية في 

 .)ب( ادناه( 2)الرجوع الى االيضاح 

 تعرض القوائم المالية االولية الموجزة بالريال السعودي، ويتم تقريبها ألقرب ألف مالم يذكر خالف ذلك.
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 أساس اإلعداد )تتمة( .2

 المحاسبية الهامةاألحكام والتقديرات واالفتراضات ب( 

ولية الموجزة من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية وعلى المالية األالقوائم يتطلب إعداد 

 .واإلفصاحات المصاحبة لها واالفصاح عن اإللتزامات المحتملة واإليرادات والمصروفات اإللتزاماتو األصولمبالغ 

في جميع أرجاء الصين ومن ثم على مستوى العالم، تسبب ذلك في وانتشارة  م2020إن تفشي فيروس كورونا المستجد منذ بداية العام 

ذلك المملكة العربية السعودية واإلعالن عن هذا الوباء من على مستوى العالم بما في حدوث اضطرابات في األعمال والنشاط اإلقتصادي 

ها الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة قبل منظمة الصحة العالمية، استدعى ذلك كله من ادارة الشركة اعادة النظر في أحكام

. في حين أنه من م2019 ديسمبر 31المنتهية في  السنويةعلى القوائم المالية  والتي تم تطبيقهاوطرق الحساب ومصادر التقدير الرئيسية 

ات إدارة الشركة تقييماً اولياً ألثر ذلك على عملي أجرتفي الوقت الحالي، التنبؤ بالمدى ومدة عملها وأثرها اإلقتصادي بشكل كامل. الصعب 

مثل التعامل مع العمالء ومقدمي الخدمات ومعالجة المطالبات وسياسة التحصيالت وقيود  من عدة جوانبالشركة ككل والنواحي التجارية 

لية السعودية ، ووضع السيولة والمالءة الما معدل الوفيات في المملكة العربية عدم تأثيرالسفر وأسعار النفط، وما الى ذلك. وبالنظر الى 

القوائم المالية األولية الموجزة، ال يتطلب اجراء تغيرات جوهرية على  هذه تاريخ اصدار حتىللشركة ال يزال قوياً، نستنتج من ذلك أنه 

يمكن أن قبل في المستت واالفتراضات ر في التقديراين اي تغيفإاألحكام والتقديرات الرئيسية. ومع ذلك، وفي ضوء عدم التيقن الحالي 

للوضع  عيؤدي الى نتائج قد تتطلب تعديالً جوهرياً على القيمة الدفترية لالصل او االلتزام المتأثر بالفترات المستقبلية. نظراً للتطور السري

   ت المستقبلية.الراهن مع عدم التيقن في المستقبل القريب، ستستمر اإلدارة في تقييم األثر بناءاً على التطورا
 

 موسمية العملياتج( 

 ن تؤثر على عمليات التأمين في الشركة.يمكن أال توجد تغييرات موسمية 
 

 السياسات المحاسبية الهامة . 3

تلك المستخدمة  لموجزة معالشركة في إعداد هذه القوائم المالية األولية ا المتبعة من قبلالمحاسبية والتقديرات واإلفتراضات تتفق السياسات 

 :)أ( ادناة 3موضح في االيضاح هو ما بإستثناء  م2019ديسمبر  31إلعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 

 كةرأ( المعايير الدولية للتقرير المالي وتفاسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة وتعديالتها المطبقة من قبل الش

قامت الشركة بتطبيق المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت والمراجعات على المعايير الحالية التي صدرت عن مجلس المعايير الدولية 

 :، حسب التطبيقم 2020يناير  1للمحاسبة والتي اصبحت سارية المفعول اعتباراً من 
 

تعديل  : (7والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) (39عيار المحاسبة الدولي )وم (9تقارير المالية رقم )لل الدولي معيارعلى التعديالت 

  معدالت الفائدة معايير

التــي يوفر االعتراف والقياس عدداً من االعفاءات، :  (39( ومعيار المحاسبة الدولي )9تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

عالقــات التحــوط التــي تتأثــر بشــكل مباشــر بتعديــل معاييــر معــدالت الفائــدة.  تتأثــر عالقــة التحــوط إذا أدى تنطبــق علــى جميــع 

 التحــوط.اة وط أو أدالتعديــل إلــى حالــة عــدم تيقــن بشــأن توقيــت و/ أو حجــم التدفقــات النقديــة المســتندة إلــى المعيــار، لبنــد التحــ

 لم يكن لهذة التعديالت أثر على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة كون انه ليس لديها اي عالقات تحوط سعر فائدة.

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

ينــص التعريــف الجديــد علــى أن "المعلومــات تعتبــر جوهريــة إذا نتــج عــن حذفهــا أو  ،تقدم التعديالت تعريف جديد ما هو جوهري

اض لألغــرإغفالهــا أو إخفاءهــا، تأثيــر بشــكل معقــول علــى القــرارات التــي يتخذهــا المســتخدمون األساســيون للقوائــم الماليــة 

د توضح التعديالت أن المادية ستعتم" وائــم الماليــة، والتــي توفــر معلومــات ماليــة محــددة حــول المنشــأةالعامــة علــى أســاس تلــك الق

 إن الخطأ في المعلومات المالية. محتوى القوائمعلى طبيعة أو حجم المعلومات ، سواء بشكل فردي أو باالشتراك مع معلومات أخرى ، في 

المتوقع أن يؤثر بشكل معقول على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون. لم يكن لهذة التعديالت أثر هو أمر جوهري اذا كان من 

 من المتوقع ان يكون لها تأثير على الشركة في المستقبل. يسعلى القوائم المالية األولية الموجزة ، ول

التي تنطبق على الشركة لم يكن لها أي تأثير جوهري على هذه القوائم و ذات الصلة إن تطبيق هذه المعايير الجديدة والتعديالت والتفاسير

 المالية األولية الموجزة.
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3

 لم تدخل حيز التنفيذ ولكنصادرة وتفسيرات ( معايير ب
ائمة المعايير للشركة. وتضم الق األولية الموجزة المالية فيما يلي المعايير والتفسيرات الصادرة ولم يبدأ سريانها حتى تاريخ إصدار القوائم

 والتفسيرات الصادرة والتي تتوقع الشركة أن تطبق بشكل معقول في تاريخ الحق. وتعتزم الشركة تطبيق هذه المعايير عندما تصبح نافذة.

 الـبـيـان المعيار
نافذة من الفترات التي تبدأ في أو 

 بعد التاريخ التالي
 أدناه االيضاح أنظر عقود التأمين (17الدولي للتقرير المالي ) المعيار

 أدناه االيضاح أنظر األدوات المالية (9المعيار الدولي للتقرير المالي )

 
 عقود التأمين –( 17المعيار الدولي للتقرير المالي ) 

 نظرة عامة

م . يحدد المعيار مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح عن عقود التأمين ويحل محل المعيار 2017مايو  18 صدر هذا المعيار في
 عقود التأمين. - 4الدولي للتقارير المالية 

شرط أن ارية بيُطبق المعيار الجديد على عقود التأمين الصادرة وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعقود االستثمار مع مزايا المشاركة االختي
 تقوم المنشأة ايضاً باصدار عقود تأمين. يتطلب المعيار فصل العناصر التالية عن عقود التأمين:

 المشتقات المضمنة ، في حال تحقق بعض المعايير المحددة ، .1
 عناصر االستثمار المميزة ، و .2
 أي وعد لتحويل بضائع محددة أو خدمات ال تتعلق بالتأمين. .3

( والمعيار الدولي للتقارير المالية 9ناصر بشكل منفصل وفقًا للمعايير ذات الصلة )المعيار الدولي للتقارير المالية )يجب احتساب هذه الع
(15.)) 

 القياس

االستمرار في استخدام السياسات المحاسبية ألغراض  ين( الذي يسمح للمؤمن4وعلى النقيض من متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية )
 ( نماذج القياس المختلفة التالية:17م، يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية )2015القياس القائمة قبل شهر يناير 

 يستند النموذج العام على "الفئات التأسيسية" التالية:

 :التدفقات النقدية الواجب تحقيقها، والتي تتكون من (أ
 التقديرات المرجحة المحتملة للتدفقات النقدية المستقبلية، •
 التعديل الذي يعكس القيمة الوقتية للمال )أي الخصم( والمخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية المستقبلية ، و •
 تعديل المخاطر المتعلقة بالمخاطر غير المالية. •

الخدمات التعاقدية الربح غير المتحقق لمجموعة من عقود التأمين، ويتم إدراجة حالما تقوم المنشأه هامش الخدمة التعاقدية : يمثل هامش  (ب
ية دبتقديم الخدمات في المستقبل. ال يمكن أن يكون هامش الخدمات التعاقدية بالسالب في بداية العقد ؛ يتم تسجيل أي عجز في التدفقات النق

من قائمة الدخل. في نهاية كل فترة تقرير مالي الحق ، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة من التي يجب استيفاؤها في بداية العقد ض
 عقود التأمين لتشمل كل من:

التزام التغطية المتبقي الذي يتكون من استيفاء التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية وهامش الخدمات التعاقدية لمجموعة  •
 ي ذك التاريخ.عقود التأمين ف

 .فقات نقدية محققة تتعلق بخدمات سابقة تم توزيعها على عقود التأمين في ذلك التاريخدالتزام المطالبات المتكبدة الذي يتم قياسة كت •

السالب بيتم تعديل هامش الخدمات التعاقدية الحقًا بحسب التغيرات في التدفقات النقدية التي تتعلق بالخدمات المستقبلية لكن ال يمكن أن يكون 
يتم أيًضا  .وبالتالي يتم ادراج التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية التي تزيد عن هامش الخدمات التعاقدية المتبقية في الربح أو الخسارة

لقيمة ااحتساب الفائدة على هامش الخدمات التعاقدية بأسعار مقفلة عند االعتراف المبدئي بالعقد )أي سعر الخصم المستخدم عند البداية لتحديد 
التغطية ،  لى وحداتالحالية للتدفقات النقدية المقدرة(. عالوة على ذلك ، سيتم تحرير هامش الخدمات التعاقدية في الربح أو الخسارة بناًء ع

  .مما يعكس كمية المنافع المقدمة ومدة التغطية المتوقعة للعقود المتبقية في المجموعة

مل ع طريقة الرسوم المتغيرة هي طريقة الزامية لقياس العقود بمزايا مشاركة المباشرة )يشار إليها أيًضا ب "عقود المشاركة المباشرة"(. يتم
امش هكان العقد يحقق هذه المعايير في بداية العقد وال يتم إعادة تقييمها الحقًا. بالنسبة لهذه العقود ، يتم تعديل  هذا التقييم لمعرفة ما إذا

 اضافة الى التعديل ضمن النموذج العام لتشمل: الخدمات التعاقدية

 التغيرات في حصة المنشأة من القيمة العادلة للبنود األساسية. •
 الوقتية للمال والمخاطر المالية التي ال تتعلق بالبنود األساسية.التغيرات في تأثير القيمة  •

 فإضافة إلى ذلك ، يُسمح بطريقة توزيع األقساط المبسطة من أجل قياس التزام التغطية المتبقي في حال كانت الطريقة تقدم قياساً ال يختل
قود التأمين لمدة سنة واحدة أو أقل. وبهذه الطريقة يتم موائمة بشكل جوهري عن النموذج العام أو ان فترة التغطية لكل عقد في مجموعة ع

بالً للتطبيق االتزام التغطية المتبقي مع القسط الُمستلم عند االعتراف األولي ناقصاً التدفقات النقدية المكتسبة من التأمين. يظل النموذج العام ق
الية شأة تعديل التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية للنقد وتأثير المخاطر الممن اجل قياس المطالبات المتكبدة. اال انه ال يتوجب على المن

 في حال ان التدفقات النقدية المتوقعة سيتم دفعها / استالمها خالل سنة واحدة أو اقل من تاريخ المطالبات التي يتم تكبدها.
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 )تتمة( درة ولكن لم تدخل حيز التنفيذمعايير وتفسيرات صا( ب

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

 تاريخ السريان
م، واستلم مالحظات 2019( خالل شهر يونيو 17أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديالت لمسودة المعيار الدولي للتقارير المالية )

ً مجلس معايير المحاسبة الدولي بإعادة مناقشة المسائل التي تم طرحها. وفيما يتعلق بأي عن مجموعة من األطراف  المعنية. يقوم حاليا
(، سيقوم مجلس معايير المحاسبة الدولي بإجراءاته العادية إلصدار المعيار. إن 17تعديالت مقترحة على المعيار الدولي للتقارير المالية )

( في المعيار الدولي 9( حيز التنفيذ وتأجيل االعفاء المؤقت للمعيار الدولي للتقارير المالية )17للتقارير المالية )تاريخ دخول المعيار الدولي 
للتقرير  المعيار الدولي دخولتاريخ  بموجب مسودة العرض الحالية ، من المقترح تعديل. م2021يناير  1( حالياً هو 4للتقارير المالية )

 م2021يناير  1مقارنة بالتاريخ السابق تين . هذا تأجيل لسنم2023يناير  1الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  نفيذ فيحيز الت 17رقم  المالي
( "اإليرادات من العقود مع العمالء" والمعيار الدولي 15يسمح للتطبيق المبكر في حال تطبيق كل من المعيار الدولي للتقارير المالية )

 ( " األدوات المالية". تنوي الشركة تطبيق المعيار في تاريخ دخولة حيز التنفيذ.9للتقارير المالية )
 

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

 المنشأة عندئذ اختيار إما طريقة التطبيق المعدلة بأثر رجعي أو طريقة القيمة العادلة.

 العرض واالفصاح

 المحاسبية لعقود التأمين مع التعديالت على العرض واإلفصاحات.تتوقع الشركة أن يؤدي المعيار الجديد الى تغيير في السياسات 

 التأثير
(. كما في تاريخ نشر هذه القوائم المالية ، لم يتم تقييم األثر 17تقوم الشركة حاليًا بتقييم تأثير تطبيق تنفيذ المعيار الدولي للتقارير المالية )

 الشركة بتحليل الثغرات والفجوات الرئيسية وتأثيرها على النحو التالي:قامت المالي لتبني المعيار بالكامل من قبل الشركة. 

 منطقة التأثير ملخص التأثير

تطبيق المعيار لالشركة بصدد تنفيذ عملية تقييم األثر المالي من أجل تقييم األثر المالي 
 (. لم يتم توثيق النتائج بعد.17) الدولي للتقرير المالي

 تأثير مالي

الشركة أنه نظًرا ألن طريقة قياس منتجات تأمين الحياة قد تغيرت تماًما تعتقد 
( ، سيكون هناك تأثير من معتدل 17بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )

إلى جوهري على متطلبات البيانات لتنفيذ نماذج القياس المعمول بها. ستتطلب 
 الوحدات الحتساب:عناصر بيانات إضافية للمنتجات المرتبطة ب

 هوامش الخدمة التعاقدية• 
 التدفقات النقدية المستقبلية• 
 تحديد العقد الشاق• 
 تعديل المخاطر• 
 وحدات التغطية• 
 مستوى التجميع• 
 تخصيص النفقات الخ• 

ومع ذلك ، تعتقد الشركة أن تأثير البيانات على منتجات المجموعة ليس من المرجح 
ع تقييم المنتج ليتم قياسه وفقًا للطريقة المبسطة )طريقة توزي أن يكون كبيًرا حيث تم

قسط التأمين(. وهو أكثر أو أقل إلى الطريقة الحالية التي تتبعها الشركة بموجب 
 (.4المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )

 تأثير البيانات

اعدة المعلومات بمسإن الشركة بصدد االنتهاء من متطلبات تقييم نظام تكنولوجيا 
مستشارها المعين. يتم توثيق متطلبات النظام لتزويد أحد موردي تكنولوجيا 
المعلومات بتوفير الحلول االكتوارية والمالية إلدارة التغيير المطلوب بموجب 

 (.17المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )

 تأثير نظام تكنولوجيا المعلومات

للتقييم ، ومن المتوقع حدوث تغييرات جوهرية في العملية يخضع تأثير العملية 
بالنسبة للمنتج الحياة فيما يتعلق بالتقييمات االكتوارية والعمليات المحاسبية 

 واإلفصاحات.
 تأثير العمليات

بناًءعلى التقييم األولي الذي يتم إجراؤها على ترتيبات إعادة التأمين التي تحتفظ 
إعادة التأمين المبرمة ألعمال المجموعة هي فقط المؤهلة بها الشركة ، فإن عقود 

 للقياس على الطريقة المبسطة )طريقة توزيع قسط التأمين(.
 التأثير على ترتيبات اعادة التأمين

قامت الشركة بتعيين مستشار خارجي لتعديل سياساتها الحالية وإدارة التحديثات في 
 .17معيار التقارير المالية الدولية رقم إطار الرقابة الداخلية وفقًا لمتطلبات 

 التأثير على السياسات والتحكم بنطاق العمل

 

 قامت الشركة بالبدء بعملية التطبيق ، حيث انشأت فريق لتطبيق المشروع وذلك باشراف لجنة توجيهية.
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 )تتمة( التنفيذمعايير وتفسيرات صادرة ولكن لم تدخل حيز ( ب

 األدوات المالية –( 9المعيار الدولي للتقارير المالية )

(. يعالج المعيار الجديد البنود التالية التي تتعلق باألدوات 39م ليحل محل معيار المحاسبة الدولي )2014يوليو  24نُشر هذا المعيار في 

 المالية:

 التصنيف والقياس

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

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

 ل الغرض منه هو االحتفاظ بألصل لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، واالحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعما .1

ينتج عن الشروط التعاقدية لألصل المالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ فائدة على أصل المبلغ  .2

 القائم.

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

 البيع ، في حالة تحقق الشرطين التاليين:

 االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منه تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية ، و .1

 مدفوعات ألصل المبلغ وتعتبر أيضاً فائدة على أصل المبلغ القائم.الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية هي  .2

 يتم قياس الموجودات المالية التي ال تحقق شروط هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. إضافة إلى ذلك وعند االعتراف

ة من خالل الربح أو الخسارة في حال ان القيام بذلك سيعمل على األولي ، يمكن للمنشأة استخدام خيار تصنيف األصل المالي بالقيمة العادل

 استبعاد أو تخفيض الفروقات المحاسبية بشكل جوهري.

غيرات تبالنسبة ألدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها لغرض المتاجرة ، يمكن للمنشأة أيًضا االختيار بشكل غير قابل لإللغاء عرض ال

عادلة لهذه األدوات ضمن الدخل الشامل اآلخر )بما في ذلك المكاسب والخسائر المحققة( ، بينما يتم عرض توزيعات األرباح الالحقة للقيمة ال

 في قائمة الربح أو الخسارة.

قيمة العادلة ال إضافة إلى ذلك ، بالنسبة للمطلوبات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ، يتم ادراج مبلغ التغير في

ي مخاطر فلاللتزام المالي العائد إلى التغيرات في مخاطر االئتمان لذلك االلتزام في الدخل الشامل اآلخر ، اال اذا كان ادراج تأثير التغيرات 

 االئتمان الخاصة بااللتزام في الدخل الشامل اآلخر يؤدي الى حالة عدم تطابق محاسبي في الربح أو الخسارة.

 اض في القيمةاالنخف

( خسائر االئتمان المتوقعة ، كما لو تم استخدامها وفقاً لمعيار 9يعكس نموذج االنخفاض في القيمة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

ري حصول حدث ائتماني (، ليس من الضرو9( كخسائر ائتمان متكبدة. وفقًا لمنهج المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )39المحاسبة الدولي )

وقعة. تقبل ادراج خسائر االئتمان. بدالً من ذلك ، تقوم المنشأة بإحتساب خسائر االئتمان المتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر االئتمانية الم

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

 محاسبة التحوط

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

 تأسيس منهج قائم على أساس مبادئ للنموذج العام لمحاسبة التحوط.

مع استثناء تحوطات القيمة العادلة لمخاطر سعر الفائدة )يشار إليها بـ "التحوطات الكلية للقيمة تنطبق التعديالت على كامل محاسبة التحوط 

لي والعادلة"(. فيما يتعلق بتحوطات القيمة العادلة ، قد تستمر المنشأة بتطبيق متطلبات محاسبة التحوط حاليًا كما في معيار المحاسبة الد

 يعالج حالياً محاسبة التحوط كمشروع منفصل. كبير نظراً لكون مجلس معايير المحاسبة الدولي(. تم استخدام هذا االستثناء بشكل 39)

 تاريخ السريان

( "عقود 4اال أن التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية ) م.2018يناير  1( هو 9كان تاريخ سريان المعيار الدولي للتقارير المالية )

( "عقود التأمين" التي صدرت 4( "األدوات المالية" مع المعيار الدولي للتقارير المالية )9الدولي للتقارير المالية )التأمين": تطبيق المعيار 

( للتخفيف من 4م ، تسمح للمنشآت التي تقوم باصدار عقود التأمين ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )2016سبتمبر  12في 

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

 مجلس معايير المحاسبة الدولي حيز التنفيذ.
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 ( معايير وتفسيرات صادرة ولكن لم تدخل حيز التنفيذ )تتمة(ب

 األدوات المالية )تتمة( –( 9ر الدولي للتقارير المالية )المعيا

 )تتمة( تاريخ السريان

 تقدم التعديالت خيارين بديلين وهما:

 ( حتى:9تطبيق إعفاء مؤقت للمعيار الدولي للتقارير المالية ) .1

 تاريخ سريان معيار التأمين الجديد، أو .أ

م أو بعد هذا التاريخ. )يقترح مجلس معايير المحاسبة الدولي تمديد اإلعفاء 2021يناير  1فترات التقرير المالي السنوي التي تبدأ في  .ب

( في المعيار الدولي للتقارير المالية 9( والمعيار الدولي للتقارير المالية )17المؤقت لتاريخ سريان المعيار الدولي للتقارير المالية )

م. هناك حاجة الفصاحات اضافية تتعلق بالموجودات المالية المالية خالل فترة التأجيل. ان هذا الخيار متاح 2023يناير  1الى  (4)

 ( سابقًا، أو9فقط للمنشآت التي ترتبط أنشطتها بشكل دائم بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي للتقارير المالية )
 

( ، ولكن بالنسبة لموجودات مالية محددة ، يتم استبعاد تأثيرات بعض حاالت عدم التطابق 9المالية )تطبيق المعيار الدولي للتقارير  .2

اجة حالمحاسبية التي تظهر قبل تطبيق معيار عقود التأمين الجديد من الربح أو الخسارة. خالل الفترة االنتقالية او المرحلية للتطبيق توجد 

 إلفصاحات إضافية.

 م على:2017يناير  1ذ تقييم مفصل في بداية قامت الشركة بتنفي

( )بما في ذلك عناصر 4مقارنة القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة الناشئة عن العقود ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية ) .1

 تها، والودائع أو المشتقات الضمنية التي ال ترتبط بعقود التأمين( مع مجموعة القيمة الدفترية لجميع مطلوبا

مقارنة مجموع مطلوبات القيمة الدفترية للشركة التي ترتبط بالتأمين مع مجموع القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها. استناداً الى هذه  .2

التقييمات ، استطاعت الشركة تحديد أنها مؤهلة لإلعفاء المؤقت. وبالتالي ، قررت الشركة تأجيل تطبيق المعيار الدولي للتقارير 

( حتى دخول معيار عقود التأمين الجديد حيز التنفيذ. إن اإلفصاحات المطلوبة والتي تتعلق بالموجودات المالية خالل فترة 9) المالية

 التأجيل يتم ادراجها ضمن القوائم المالية للشركة.

 تقييم التأثير

م: 2019مليون لاير سعودي ) 32م ، لدى الشركة إجمالي موجودات مالية وموجودات تتعلق بعقود التأمين بمبلغ 2020 سبتمبر 30كما في 

مليون لاير سعودي( ، على التوالي. حالياً ، تمثل الموجودات المالية  23م: 2019مليون لاير سعودي ) 41مليون لاير سعودي( ومبلغ  34

مليون  32ا بالتكلفة المطفأة  والتي تتكون من النقد وما في حكمه وبعض الذمم المدينة األخرى البالغة بصفة أساسية االستثمارات المحتفظ به

مليون لاير سعودي(. مبلغ القيمة العادلة لالستثمارات المرتبطة بالوحدات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل  34م: 2019لاير سعودي )

مليون لاير سعودي(. تتكون الموجودات المالية األخرى  672م: 2019مليون لاير سعودي ) 673م، 2020 سبتمبر 30قائمة الدخل كما في 

مليون لاير سعودي(. تتوقع الشركة استخدام تصنيف  317م: 2019مليون لاير سعودي ) 301بمبلغ  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

لشامل االخر لهذه الموجودات المالية بناًء على نموذج أعمال الشركة فيما يتعلق بأدوات الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ا

دوات أ الدين والطبيعة االستراتيجية لالستثمارات في حقوق الملكية. ومع ذلك ، فإن الشركة لم تقم بعد بإجراء تقييم مفصل لتحديد ما إذا كانت

(. االستثمار 9كما هو مطلوب بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية )ائدة على المبلغ األصلي مدفوعات رأس المال والفالدين تستوفي اختبار 

مة ئفي الصناديق المصنفة تحت االستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة سيتم تصنيفها الى استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل قا

 (.9مالية )الدخل بموجب المعيار الدولي للتقارير ال

م. يستند مما سبق إلى تقييم 2019ديسمبر  31 و م2020 سبتمبر 30 لدى الشركة موجودات مالية ذات مخاطر ائتمانية منخفضة كما في

(. يستند هذا التقييم األولي إلى المعلومات المتاحة حاليًا وقد يخضع للتغييرات 9األثر على مستوى عال من المعيار الدولي للتقارير المالية )

كة لشركة في المستقبل. بشكل عام ، تتوقع الشرالناشئة عن المزيد من التحليالت التفصيلية. أو معلومات معقولة وداعمة إضافية متاحة ل

(: ومع ذلك ، ال يتوقع أن يكون تأثير ذلك جوهرياً. 9بعض التأثير عند تطبيق متطلبات انخفاض القيمة في المعيار الدولي للتقارير المالية)

 ة لم تقم بعد بإجراء مراجعة مفصلة.في الوقت الحالي ، ال يمكن تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق هذا المعيار الجديد ألن الشرك

 
 . النقد وما في حكمه4

 م )غير مراجعة(2020سبتمبر 30 

 االجمالي  عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

       ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
 16  -  16 نقد في الصندوق

       21,608  13  21,595 (1-4نقد لدى البنك )اإليضاح 

 21,624  13  21,611 االجمالي

 
 
 
 



 شركة مساهمة سـعودية  - شركة األهلي للتكافل

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2020سبتمبر 30كما في 
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 )تتمة( . النقد وما في حكمه4
 

 )مراجعة( م2019 ديسمبر 31 

 االجمالي  عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

       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

 

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

 
 

 معيدي التأمين، بالصافيلوذمم مدينة تامين مستحقة اشتراكات  .5
 

 م2019ديسمبر  31  م2020سبتمبر  30 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

     ألف لاير سعودي  لاير سعوديألف  

 3,995  2,929 بالصافي )انظر )أ( أدناه ( -حاملي وثائق التأمين

 8,562  7,635 ( )أنظر )أ( أدناه (10)اإليضاح  بالصافي -جهات ذات عالقة

 2,012  - بالصافي -ذمم مدينة من معيدي التأمين

 10,564  14,569 
 

 30 يتحصيلها من اشتراكات تأمين مستحقة والخاصة بحاملي وثائق التأمين للفترة المنتهية فأ( إن مخصص الديون المشكوك في 
تأمين كما أن الديون المشكوك في تحصيلها من إشتراكات  الف لاير سعودي( 256: م2019) الف لاير سعودي 430 بلغ م2020سبتمبر

 : ال شيء(.2019الف لاير سعودي ) 133بلغ  م2020 سبتمبر 30للفترة المنتهية في  مستحقة والخاصة بجهات ذات عالقة 
 
 
 غير مكتسبة  تأمين اشتراكات. 6

 )غير مراجعة( م 2020 سبتمبر 30 

 الصافي  إعادة التامين  اإلجمالي 

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

 145,951  (41,574)  187,525 اشتراكات مكتتبة / )مسندة( خالل الفترة 

 (145,944)  41,812  (187,756) اشتراكات )مكتسبة(/مدفوعة أو معدلة خالل الفترة

 1,349  (1,869)  3,218 الرصيد في نهاية الفترة 

 

 )مراجعة(  م2019ديسمبر  31 

 الصافي  نإعادة التامي  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 اشتراكات مكتتبة / )مسندة( خالل السنة 

 (197,103)  43,263  (240,366) اشتراكات )مكتسبة(/مدفوعة أو معدلة خالل السنة 

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



 شركة مساهمة سـعودية  - شركة األهلي للتكافل

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2020سبتمبر 30كما في 
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إستثمارات مرتبطة بالوحدات . 7  

رئيسي الاهم مسلمقومة بالدوالر األمريكي وتدار من شركة تابعة ل االستثمار المرتبطة بالوحدات من وحدات في صناديق االستثماراتتتكون 

 .المملكة العربية السعوديةومقرها في  في الشركة

 م2019ديسمبر  31  م2020 سبتمبر 30 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

     ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
    المرتبطة بالوحدات: اإللتزاماتاستثمارات محتفظ بها لتغطية 

 352,737  350,310 صندوق األهلي متعدد األصول المتحفظ

 178,642  180,305 صندوق األهلي متعدد األصول المتوازن

 140,295  142,884 صندوق األهلي متعدد األصول للنمو

 673,499  671,674 
 

ديسمبر  31لسنة المنتهية في لم و2020 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعةخالل فترة  تتألف الحركة في االستثمارات المرتبطة بالوحدات

 م مما يلي:  2019

 م2019ديسمبر  31  م2020 سبتمبر 30 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

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

 (59,000)  (15,000) استرداد خالل الفترة / السنة

 83,599  16,825 )ب((1-9أرباح غير محققة خالل الفترة / السنة )اإليضاح 

 671,674  673,499 السنةالرصيد في نهاية الفترة / 

    
 

 استثمارات. 8

 م2019ديسمبر  31  م2020 سبتمبر 30 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

     ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

    االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 71,050  56,675 (1-8عمليات التأمين )االيضاح 

 245,478  244,320 (2-8)االيضاح عمليات المساهمين 

 300,995  316,528 

    
 

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

للمتاجرة بالريال السعودي )صندوق متداول للدخل( يدار من قبل  المتنوع في صندوق األهلي ستثماراتالاعمليات التأمين  استثماراتتمثل 

ن خالل قائمة يمة العادلة مبالق كاستثمار االستثمارهذا في المملكة العربية السعودية. تم تحديد ومقرها بالشركة شركة تابعة لمساهم رئيسي 

 .نشطةبصورة  أدائهة وتتم مراقب الدخل
 

 م2019ديسمبر  31  م2020 سبتمبر 30 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

     ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
    

 71,050  56,675 صندوق األهلي المتنوع للمتاجرة بالريال السعودي

 

  



 شركة مساهمة سـعودية  - شركة األهلي للتكافل

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2020سبتمبر 30كما في 
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  . استثمارات )تتمة(8

 االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل )تتمة( -عمليات التأمين  8-1

 31وللسنة المنتهية في  م2020 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر تسعةال لفترةإن الحركة في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

 هي كما يلي:   م2019ديسمبر 
 

 م2019ديسمبر  31  م2020 سبتمبر 30 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

     ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   
    عمليات التأمين 

 47,805  71,050 الرصيد في بداية الفترة/السنة

 15,000  25,000 المشتريات

 -  (40,000) إستردادات

 محول من عمليات المساهمين بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل )انظر

 ادناه(  2-8االيضاح 

 

-  6,889 

 1,356  625 أرباح غير محققة

 71,050  56,675 الفترة / السنة الرصيد في نهاية

 

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

 م2019ديسمبر  31  م2020 سبتمبر 30 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   

    

 230,820  231,165  محفظة األهلي تكافل الخاصة

 7,025  5,435 إستثمار في صندوق عقاري

 7,633  7,720 صندوق األهلي المتنوع للمتاجرة بالريال السعودي

 244,320  245,478 

    

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

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

 

 31م وللسنة المنتهية في 2020 سبتمبر 30المنتهية في  أشهرتسعة ال إن الحركة في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل لفترة

  م هي كما يلي:  2019ديسمبر 

 م2019ديسمبر  31  م2020 سبتمبر 30 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   

    عمليات المساهمين

 238,808  245,478 الرصيد في بداية الفترة / السنة

 2,200  - المشتريات

 محول إلى عمليات التامين بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل )انظر

 (6,889)  - أعاله(  1-8االيضاح 

 11,359  (1,158) أرباح غير محققة )خسائر( / 

 245,478  244,320 الرصيد في نهاية الفترة / السنة

 

  



 شركة مساهمة سـعودية  - شركة األهلي للتكافل

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2020سبتمبر 30كما في 
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  ةالفني اتاالحتياطي. 9

 االحتياطي الفني لعمليات التأمين 1-9
 

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

 م2019ديسمبر  31  م2020 سبتمبر 30 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   

احتياطي فني متعلق باستراتيجيات االستثمار للمشاركين )التزام مرتبط 

 683,274  679,837 بالوحدات(

 1,272  2,076 مخصص مقابل المخاطر المبقاة

 681,913  684,546 
 

 كاالتي:  ت التأمينيااالحتياطي الفني لعملفي حركة الب( 

 م2019ديسمبر  31  م2020 سبتمبر 30 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   

    

 654,225  684,546 الرصيد كما في بداية الفترة / السنة

 (2,110)  804 المبقاة التغير في المخصص مقابل المخاطر

 83,599  16,825 ( 7أرباح غير محققة من استثمارات مرتبطة بالوحدات )اإليضاح 

 149,627  103,403 اشتراكات قابلة لالستثمار

 (200,795)  (123,665) وثائق التكافل اتإستحقاق

 684,546  681,913 الرصيد كما في نهاية الفترة / السنة

 

 لم يتم اإلبالغ عنهامطالبات متكبدة وحتياطي ا 9-2
 

ً التي لم يتم اإلبالغ عنها المتكبدة التأمين لمطالباتاحتياطي  تكوينيتم أ (   :ما يليكمن الخبير االكتواري  المستلمللتقرير  ، وفقا

 م2019ديسمبر  31  م2020 سبتمبر 30 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   

    

 5,053  6,410 احتياطي مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

    

 

 كاالتي:  مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها حتياطياب( إن الحركة في 

 م2019ديسمبر  31  م2020 سبتمبر 30 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   

    

 7,197  5,053 الفترة / السنة الرصيد كما في بداية

 (2,144)  1,357 التغير في احتياطي مطالبات متكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها

 5,053  6,410 الرصيد كما في نهاية الفترة / السنة
 

 

 

 

 



 شركة مساهمة سـعودية  - شركة األهلي للتكافل

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2020سبتمبر 30كما في 
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 ذات عالقة جهاتمعامالت وارصدة . 10

 اعليهيطر التي تسوالمنشآت دارة وموظفي اإلدارة العليا في الشركة ساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلذات العالقة في الم الجهاتتتمثل 
ً  تأثيراً عليها  تمارسو أمشتركة سيطرة  الشركة تسيطر عليها وأ الشركة تتم جميع المعامالت مع تلك الجهات ذات العالقة وفقا  .جوهريا

 دارة. قبل اإلوتتم الموافقة عليها من العادية الشروط لألحكام و

 م:2019 سبتمبر 30م و2020سبتمبر 30فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع الجهات ذات العالقة خالل الفترة المنتهية في 
  

 أشهر المنتهية فيلتسعة لفترة ا مبالغ المعامالت طبيعة المعامالت  العالقة االسم 

   
 م2020 سبتمبر 30

  )غير مراجعة(
 م2019 سبتمبر 30

 مراجعة()غير 
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   

 مساهم  البنك األهلي التجاري 
إجمالي اشتراكات تأمين 

 39,629  55,557 جماعي
 77,758  31,345 المطالبات المدفوعة إجمالي

      
الشركة السعودية للخدمات 

 المحدودة األرضية
شركة مرتبطة بعضو 

 مجلس اإلدارة
التأمين إجمالي اشتراكات 

 -  327 للمجموعة
      

شركة االهلي لتسويق 
 -  171 عموالت وكالة واخرى شركة تابعة لمساهم خدمات التأمين المحدودة

      
 1,217  - اتعاب ادارة سابقمساهم  شركة إف دبليو يو 

      
 3,807  3,711 رسوم صندوق استثمار شركة تابعة لمساهم  األهلي كابيتال 

      
 2,810  2,896 منافع قصيرة االجل  موظفي االدارة العليا 

 158  208 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
 

 ( مستحق من / )إلى( جهات ذات عالقة أ
 م2019ديسمبر  31  م2020 سبتمبر 30 

 مراجعة(غير )  )غير مراجعة( 
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
    

 8,562  7,308 (5مساهم )اإليضاح  –من البنك األهلي التجاري  صافي الذمم المدينة
شركة  -المحدودة  الشركة السعودية للخدمات األرضيةمن  صافي الذمم المدينة

 -  327 (5)اإليضاح  مرتبطة بأحد أعضاء مجلس اإلدارة

 702  982 أتعاب صندوق اإلستثمار مستحقة من شركة تابعة لمساهم 

    

    

 (121)  - سابقمساهم  -مستحق إلى شركة إف دبليو يو 
شركة تابعة لمساهم  – شركة األهلي لتسويق خدمات التأمين المحدودةمستحق إلى 

 (358)  (529) سابق

 (529)  (479) 

 (37,975)  (54,785) مساهم - باإلجمالي -حقة الدفع للبنك األهلي التجاري مطالبات قائمة مست

 
 مكافأت وبدالت اعضاء مجلس االداره ومصاريف ذات عالقة ب(

 أشهر المنتهية فيلتسعة لغ المعامالت لفترة اامب 

 م2019 سبتمبر 30  م2020سبتمبر 30 
 مراجعة( غير(  غير مراجعة(( 
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
    

 1,704  1,481 أجور وبدالت مجلس اإلدارة واللجان األخرى

 350  405 أتعاب حضور إجتماعات مجلس اإلدارة واللجان األخرى

 101  23 مصروفات سفر وإقامة لمجلس اإلدارة   
 



 شركة مساهمة سـعودية  - شركة األهلي للتكافل

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2020سبتمبر 30كما في 
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 )تتمة( . معامالت وارصدة جهات ذات عالقة10
المبالغ المطلوبة من وإلى الجهات ذات المتعلقة بالجهات ذات العالقة،  8و 7، 5، 4اإليضااااااحات في  الواردةاالفصااااااحات لى إباإلضاااااافة 

 المبالغ المستحقة للجهات ذات العالقة هي كما يلي : الى ذلك فإن ضافةإ .الموجزة قائمة المركز المالي األوليةفي ظهر تالعالقة 

 م2019ديسمبر  31  م2020 سبتمبر 30 
 مراجعة( (  غير مراجعة(( 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

 (1,140)  (2,053) ومصاريف اخرى مستحقة الدفع لمجلس االدارة واللجان األخرى مكافأت

 

 الزكاة وضريبة الدخل. 11

 .اإلدارةلدى الشركة بناًء على أفضل تقديرات  علىالدفع وضريبة الدخل المستحقة حتسب الزكاة ت

ديسمبر  31م و السنة المنتهية 2020 سبتمبر 30اشهر المنتهية في  تسعةفيما يلي الحركة في الزكاة وضريبة الدخل المستحقة لفترة ال

 م:2019

 الزكاة 

 م2020 

 الضريبة

 م2020 

 سبتمبر 30

 م2020

 ديسمبر 31

 م2019 

 
 )مراجعة( )غير مراجعة(  

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

 23,860 29,254 52 29,202 الرصيد في بداية الفترة / السنة

 6,408 4,471 - 4,471 محمل للفترة / للسنة

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

 29,254 17,057 52 17,005 الرصيد في نهاية الفترة / السنة

     

 وضع الربوط

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

 م.2019م وحتى 2008ديسمبر  31المنتهية في 

م 2009م و2008ديسمبر  31م وللسنتين المنتهيتين في 2007ديسمبر  31أصدرت الهيئة الربوط الزكوية والضريبية للفترة المنتهية في 

سعودي. وقد تقدمت الشركة بإعتراض على الزكاة اإلضافية البالغ  ألف لاير 3,997وضريبة استقطاع بمبلغ  حيث طالبت فيها بزكاة إضافية

 26لاير سعودي باإلضافة إلى غرامة تأخير بمبلغ  ألف 76سعودي، وقامت بسداد ضريبة االستقطاع اإلضافية بمبلغ  ألف لاير 3,921

عتراض اإلبتدائية قرارها بتأييد إجراءات الهيئة. وتقدمت الشركة بإعتراض ضد قرار سعودي تحت االعتراض. أصدرت لجنة اإل ألف لاير

ا قرارها ياللجنة اإلبتدائية إلى لجنة اإلستئناف العليا وقامت بإصدار ضمان بنكي بقيمة المبالغ المتنازع عليها وقد أصدرت لجنة اإلستئناف العل

يماً يهيئة تق، اصدرت البناءاً على القرار . ظالم قراره بقبول بعض البنود لصالح الشركةأصدر ديوان الملصالح الشركة بشأن بعض البنود. 

 .م2020السنة  خاللبسدادها قامت الشركة حيث  ،الف 3,278زكاة اضافية بمبلغ موضع الخالف مع للسنوات المذكورة  الً معد

ألف لاير سعودي وضريبة استقطاع  3,680اضافية بمبلغ  م طالبت فيها بزكاة2012م حتى 2010أصدرت الهيئة ربوطاً للسنوات من 

ألف لاير سعودي.تقدمت الشركة بإعتراض إلى الهيئة على هذه الربوط ومع ذلك قامت الشركة بسداد الزكاة عن السنوات  1,189بمبلغ 

هيئة بإصدار ربط معدل عن ألف لاير سعودي في حين قامت باالعتراض على بعض البنود.قامت ال 3,052م بمبلغ 2012م وحتى 2010

ألف لاير سعودي.تم تحويل اعتراض الشركة إلى لجنة الفصل في المنازعات  400م  مطالبة فيها بزكاة اضافية بمبلغ 2012م حتى 2010

ع وبالتالي التحديد جلسة للمناقشة. فيما يتعلق بضريبة االستقطاع، قبلت لجنة الفصل في المنازعات طريقة احتساب الشركة لضريبة االستقط

الف لاير سعودي تم دفعها من قبل الشركة. باإلضافة إلى ذلك قبلت لجنة الفصل في  700توصلت الشركة الى تسوية نهائية مع الهيئة بمبلغ 

هياَ تالمنازعات خصم الوديعة النظامية وبالتالي ال توجد التزامات زكوية مستحقة على الشركة ويعتبر الوضع الزكوي والضريبي للشركة من

 م.2012م إلى 2010للسنوات من 
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ً أولية عن السنتين   2,585بمبلغ  متضمنة غرامات تأخير اضافية وضريبة م طالبت فيها بزكاة2014م و 2013أصدرت الهيئة ربوطا

 تراض علىوقدمت اع م2014 تعود للعامالف لاير سعودي  2,326مبلغ  سديدقامت الشركة بتالف لاير سعودي على التوالي.  5,474و

بط معدل عن تقوم عن قريب بإصدار رستكون في صالح الشركة وتتوقع بأن الهيئة سأن نتيحة االعتراض باالدارة تعتقد المبالغ المتبقية و

م، وافقت الهيئة على تطبيق 2012م إلى 2010وتماشياً مع معاملة لجنة الفصل في المنازعات لضريبة االستقطاع للسنوات  .السنة المذكورة

مليون لاير سعودي للسنوات من  10.8قامت الشركة بتسوية وسداد مبلغ . م2017م الى 2013منهج ضريبة االستقطاع الجديدة لألعوام 

ضريبة لحساب  نفس النهج المذكور أعالهطبقت الشركة  ريبة االستقطاع للسنوات المذكورة.وضعها لض نهتم وأ2017م إلى 2013

 المذكورة قد تمسنوات تم لل ستقطاعإلضريبة اوضع  فإن لاير سعودي للسنة ، وبناًء عليه 2،607وسددت مبلغ  م2019لعام  االستقطاع

 .انهائها

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

على الفحص الذي قامت به الهيئة في الربط المذكور، حيث قامت الهيئة بفرض ضريبة القيمة المضافة على رسوم حاملي وثائق  وذلك بناءً 

المتأخرة بإجمالي  باإلضافة الى غرامات السدادم 2019م و2018ها الشركة لعمالئها عن األعوام التأمين التكافلي على الحياة التي تقدم

الف لاير سعودي. بناًء عليه قررت الشركة اإلعتراض على هذا الربط واستعانت بالمستشار الضريبي والزكوي المعين  4,550يصل الى 

 راض على هذا الربط سواًء لدى الهيئة أو لدى لجان اإلعتراض.لديها، وبرأي اإلدارة أن لديها فرصة كبيرة لكسب اإلعت

 .م2017ديسمبر  31 وحتى م2015ديسمبر  31لم تُصدر الهيئة العامة للزكاة والدخل حتى اآلن أي ربوط للسنوات المنتهية في 

ً أصدرت الهيئة  ً  ربطا الف لاير سعودي. حيث  5,543حيث طالبت فيها بزكاة اضافية بمبلغ  م2018ديسمبر  31المنتهية في  للسنة زكويا

رفضت  .وتقدمت باعتراض مقابل المبلغ المتبقي م2019العام الف لاير سعودي بالفترة الالحقة لنهاية  5.098قامت الشركة بسداد مبلغ 

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

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

وسوف تعترض الشركة على المبلغ  أعاله النهج المذكورألف لاير بناًء على  4,538ألف لاير سعودي. قامت الشركة بتسوية مبلغ  5،377

 المتبقي.

والذي ال يزال  الزكاة.حصلت الشركة على شهادة و م2019ديسمبر  31عن السنة المنتهية في  اإلقرار الزكوي والضريبي الشركةقدمت 

 قيد المراجعة من قبل الهيئة.

 معلومات قطاعات التشغيل . 12

مع ضوابط إعداد التقارير الداخلية المقررة من المدير األول للتشغيل والمسؤول عن توزيع  يتم التقرير عن قطاعات التشغيل بطريقة تتوافق

ين مالموارد وتقييم أداء قطاعات التشغيل وهو المدير التنفيذي الذي يتخذ القرارات االستراتيجية. ألغراض اإلدارة، فإن أنشطة عمليات التأ

 دية يتم إعداد التقارير بشأنها في وحدتي عمل مبينة على النحو التالي:والتي تجري بالكامل في المملكة العربية السعو

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

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

من االئتمان فيما يتعلق بالقروض الشخصية المقدمة من مؤسسات تمويلية كما يتضمن هذا القطاع منافع حماية فيما يتعلق بالتسهيالت 

 االئتمانية المتنوعة األخرى عدا القروض الشخصية المقدمة من مؤسسات تمويل إلى عمالئها.

 في القطاعات ذات الصلة ويتم مراقبتها على أساسالمدير األول للتشغيل غير المصنفة ال يتم اإلبالغ عنها إلى  المطلوباتو  الموجوداتن إ

 مركزي.

 تم فصل عمليات المساهمين عن قطاعات التشغيل ويتم اإلفصاح عنها ألغراض العرض فقط في عمود منفصل.

 

  



 شركة مساهمة سـعودية  - شركة األهلي للتكافل

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2020سبتمبر 30كما في 

- 22 - 

 )تتمة(. معلومات قطاعات التشغيل 12
 

 

 )غير مراجعة(  م2020 سبتمبر 30كما  في  

 مجموعات –تأمين  أفراد –تأمين  

عمليات  إجمالي

 مجموعال مساهمينالعمليات  التأمين

ــ  ــألف ري ــ ــ ــ ــ ــــ ـال ســ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعوديــ ــ ــ  

       الموجودات

 21,624 13 21,611 7,988 13,623 النقد وما في حكمه

اشتراكات تامين مستحقة وذمم مدينة لمعيدي التأمين، 

 10,564 - 10,564 10,564 - بالصافي

حصة معيدي التأمين من اشتراكات تأمين غير 

 1,869 - 1,869 1,867 2 مكتسبة

 38,729 - 38,729 36,822 1,907 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

 673,499 - 673,499 - 673,499 استثمارات مرتبطة بالوحدات 

 300,995 244,320 56,675 40.828 15,847 استثمارات

 982 - 982 - 982 إيرادات مستحقة

 705,860 98,069 803,929 244,333 1,048,262 

      أرصدة غير مصنفة:

 11,747 4,393 7,354   اخرى وموجوداتمبالغ مدفوعة مقدما  -

 2,371 - 2,371   أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية -

 563 - 563   غير ملموسة  موجودات -

 16,667 16,667 -   وديعة نظامية -

 2,158 2,158 -   عائد مستحق من وديعة نظامية -

 1,081,768 267,551 814,217   موجوداتمجموع ال

      

      المطلوبات

 8,423 3,278 5,145 2,318 2,827 اخرى مطلوباتارصدة مستحقة الدفع و

 26,674 - 26,674 24,480 2,194 أرصدة مستحقة الدفع لمعيدي التأمين

 3,218 - 3,218 3,197 21 اشتراكات تامين غير مكتسبة

 64,145 - 64,145 61,275 2,870 مطالبات قائمة

 681,913 - 681,913 1,000 680,913 احتياطي فني لعمليات التامين

 6,410 - 6,410 5,799 611 االبالغ عنهااحتياطي مطالبات متكبدة لم يتم 

  529  -  529     -   529  مستحق لجهات ذات عالقة

 689,965 98,069 788,034 3,278 791,312 

      أرصدة غير مصنفة:

 2,434 - 2,434   ارصدة مستحقة الدفع وإلتزامات أخرى -

  3,068  -  3,068    مكافأة نهاية الخدمة  -

 21,648 - 21,648   من عمليات التأمينالفائض  -

  17,057   17,057  -   زكاة وضريبة الدخل  -

  8   8  -   توزيعات ارباح مستحقة الدفع  -

  2,158   2,158  -   عائد مستحق الدفع لمؤسسة النقد  -

 837,685 22,501 815,184    المطلوباتمجموع 

      حقوق الملكية

 166,667 166,667 -   رأس المال

 30,393 30,393 -   احتياطي نظامي

 47,482 47,482 -   أرباح مبقاة

 (459) - (459)   التزام المنافع المحددة  قياساحتياطي إعادة 

 244,083 244,542 (459)   مجموع حقوق الملكية

 1,081,768 267,043 814,725   وحقوق الملكية المطلوباتمجموع 
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 )مراجعة(  م2019ديسمبر  31كما  في  

 مجموعات –تأمين  أفراد –تأمين  

إجمالي عمليات 

 مجموعال مساهمينالعمليات  التامين

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

       لموجوداتا

 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 

 مكتسبة

 

- 

 

2,107 

 

2,107 

 

- 

 

2,107 

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

 671,674 - 671,674    -  671,674 استثمارات مرتبطة بالوحدات 

 316,528 245,478 71,050 34,792 36,258 استثمارات

 702 - 702    -  702 إيرادات مستحقة

 727,090 73,706 800,796 245,491 1,046,287 

      أرصدة غير مصنفة:

 6,061 4,590 1,471   اخرى وموجوداتمبالغ مدفوعة مقدما  -

 2,703 - 2,703   أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية -

 852 - 852   غير ملموسة  موجودات -

 16,667 16,667 -   وديعة نظامية -

 1,947 1,947 -   عائد مستحق من وديعة نظامية -

 1,074,517 268,695 805,822   الموجوداتمجموع 

      

      المطلوبات

 16,182 2,860 13,322 7,382 5,940 اخرى مطلوباتالدفع وارصدة مستحقة 

 22,227 - 22,227 17,184 5,043 لمعيدي التأمينمستحقة الدفع أرصدة 

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

 684,546 - 684,546 295 684,251 احتياطي فني لعمليات التأمين

 43,171 - 43,171 41,066 2,105 مطالبات قائمة

 5,053 - 5,053 4,328 725 احتياطي مطالبات متكبدة لم يتم االبالغ عنها

 479 - 479    -  479 مستحق لجهات ذات عالقة

 698,543 73,704 772,247 2,860 775,107 

      أرصدة غير مصنفة:

 3,794 - 3,794   أرصدة مستحقة الدفع وإلتزامات 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 -   العربي السعودي عائد مستحق الدفع لمؤسسة النقد -

 832,754 34,069 798,685    المطلوباتمجموع 

      

      حقوق الملكية
 166,667 166,667 -   رأس المال

 29,895 29,895 -   احتياطي نظامي
 45,489 45,489 -   أرباح مبقاة

 (288) - (288)   التزام المنافع المحددة قياساحتياطي إعادة 

 241,763 242,051 (288)   مجموع حقوق الملكية

 1,074,517 276,120 798,397   وحقوق الملكية المطلوباتمجموع 
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  م2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  ثالثةفترة ال

 )غير مراجعة(

 مجموع ال 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

    إجمالي اإلشتراكات المكتتبة

 40,698 - 40,698 أفراد- -

 37 37 - الشركات الصغيرة- -

 74 74 - الشركات المتوسطة- -

 21,585 21,585 - الشركات الكبيرة- -

 62,394 21,696 40,698 إجمالي اإلشتراكات المكتتبة

 (33,440) - (33,440) اشتراكات قابلة لالستثمار ، بالصافي

 28,954 21,696 7,258 إشتراكات التأمينصافي 

    اشتراكات إعادة التأمين المسندة:

 - - - محلية -

 (14,295) (13,424) (871) خارجية -

 14,659 8,272 6,387 صافي اإلشتراكات المكتتبة

 994 1,013 (19) التغير في االشتراكات غير المكتسبة، بالصافي

 15,653 9,285 6,368 صافي اإلشتراكات المكتسبة

 1,275 - 1,275 أتعاب صندوق االستثمار

 16,928 9,285 7,643 مجموع االيرادات 

    تكاليف ومصروفات االكتتاب

 (21,026) (21,010) (16) اجمالي المطالبات المدفوعة

 16,913 16,900 13 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 (4,113) (4,110) (3) المدفوعةصافي المطالبات والمنافع األخرى 

 (3,231) (2,936) (295) التغيرات في المطالبات القائمة، بالصافي 

 (1,106) (1,036) (70) التغيرات في المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها ، صافي

 (8,450) (8,082) (368) صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة 

 711 187 524 التغيرات في االحتياطيات الفنية ، الصافي

 (1,273) (204) (1,069) تكاليف حيازة وثائق التأمين

 (312) (109) (203) مصروفات اكتتاب أخرى

 (9,324) (8,208) (1,116) مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب 

 7,604 1,077 6,527 صافي دخل االكتتاب

    

    العمليات االخرى (مصروفاتيرادات / )إ

    أرصدة غير مصنفة:

 6   ديون مشكوك في تحصيلها عكس مخصص

 (8,120)   مصروفات عمومية وإدارية

 (458)   غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل خسائر

 9   قائمة الدخل ارباح محققة من استثمارات  بالقيمة العادلة من خالل

 1,460   ايرادات أخرى

 (7,103)   مجموع مصروفات العمليات األخرى

 501   صافي الدخل للفترة

 (299)   صافي الدخل العائدة لعمليات التأمين

 202   للمساهمين قبل الزكاة و ضريبة الدخل صافي الدخل للفترة العائد

 (1,281)   الزكاة

 -   ضريبة الدخل

 (1,079) للفترة العائد للمساهمين بعد الزكاة و ضريبة الدخل لخسارةا صافي



 شركة مساهمة سـعودية  - شركة األهلي للتكافل

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2020سبتمبر 30كما في 

- 25 - 

. معلومات قطاعات التشغيل )تتمة(12  

 

  

 

  م2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ا

 )غير مراجعة(

 مجموع ال مجموعات –تأمين  أفراد –تأمين  

ـال   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعوديألف ري ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ س  

    
    

    إيرادات

    إجمالي اإلشتراكات المكتتبة

 42,085 - 42,085 أفراد -

 41 41 - الشركات الصغيرة -

 44 44 - الشركات المتوسطة -

 12,893 12,893 - الشركات الكبيرة -

 55,063 12,978 42,085 إجمالي اإلشتراكات المكتتبة

 (35,351) - (35,351) لالستثمار ، بالصافي اشتراكات قابلة

 19,712 12,978 6,734 صافي إشتراكات التأمين

    اشتراكات إعادة التأمين المسندة:

 - - - محلية -

 (7,762) (7,676) (86) خارجية -

 11,950 5,302 6,648 صافي اإلشتراكات المكتتبة

 937 937 - التغير في االشتراكات غير المكتسبة، بالصافي

 12,887 6,239 6,648 صافي اإلشتراكات المكتسبة

 1,319 - 1,319 أتعاب صندوق االستثمار

 14,206 6,239 7,967 مجموع االيرادات 

    تكاليف ومصروفات االكتتاب

 (12,612) (12,434) (178) اجمالي المطالبات المدفوعة

 8,549 8,451 98 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 (4,063) (3,983) (80) صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة 

 (1,169) (1,460) 291 التغيرات في المطالبات القائمة، بالصافي 

 (415) (236) (179) التغيرات في المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها ، صافي

 (5,647) (5,679) 32 صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة 

 1,592 1,551 41 التغيرات في االحتياطيات الفنية ، الصافي

 (571) (123) (448) تكاليف حيازة وثائق التأمين

 (275) (65) (210) مصروفات اكتتاب أخرى

  (4,901)  (4,316)  (585) مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب 

 9,305 1,923 7,382 صافي دخل االكتتاب

 إيرادات / )مصروفات( العمليات االخرى
   

    أرصدة غير مصنفة:

 (838) ديون مشكوك في تحصيلها مخصص

 (8,074) مصروفات عمومية وإدارية 

 2,347 أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 74 استثمارات  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلارباح محققة من 

 1,448 ايرادات أخرى

 (5,043) مجموع مصروفات العمليات األخرى

 4,262 صافي الدخل للفترة

 (359) صافي الدخل العائدة لعمليات التأمين

 3,903 قبل الزكاة وضريبة الدخل صافي الدخل للفترة العائدة للمساهمين

 (1,568) الزكاة

 (194) ضريبة الدخل

 2,141 صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين بعد الزكاة و ضريبة الدخل



 شركة مساهمة سـعودية  - شركة األهلي للتكافل

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2020سبتمبر 30كما في 

- 26 - 

. معلومات قطاعات التشغيل )تتمة(12  

 
 
 
 

 

  م2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ا

 )غير مراجعة(

 مجموع ال مجموعات –تأمين  أفراد –تأمين  

ــعوديألف   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ري  

    
    إيرادات

    إجمالي اإلشتراكات المكتتبة

 124,383 - 124,383 أفراد -

 84 84 - الشركات الصغيرة -

 916 916 - الشركات المتوسطة -

 62,142 62,142 - الشركات الكبيرة -

 187,525 63,142 124,383 إجمالي اإلشتراكات المكتتبة

 (103,403) - (103,403) اشتراكات قابلة لالستثمار ، بالصافي

 84,122 63,142 20,980 صافي إشتراكات التأمين

    اشتراكات إعادة التأمين المسندة:

 - - - محلية -

 (41,574) (39,598) (1,976) خارجية -

 42,548 23,544 19,004 صافي اإلشتراكات المكتتبة

 (7) 12 (19) التغير في االشتراكات غير المكتسبة، بالصافي

 42,541 23,556 18,985 صافي اإلشتراكات المكتسبة

 3,711 - 3,711 أتعاب صندوق االستثمار

 46,252 23,556 22,696 مجموع االيرادات 

    تكاليف ومصروفات االكتتاب

 (35,842) (35,221) (621) اجمالي المطالبات المدفوعة

 28,066 27,665 401 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 (7,776) (7,556) (220) صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة 

 (3,333) (3,105) (228) التغيرات في المطالبات القائمة، بالصافي 

 (1,357) (1,471) 114 صافيالتغيرات في المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها ، 

 (12,466) (12,132) (334) صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة 

 (804) (705) (99) التغيرات في االحتياطيات الفنية ، الصافي

 (2,777) (699) (2,078) تكاليف حيازة وثائق التأمين

 (983) (316) (667) مصروفات اكتتاب أخرى

 (17,030) (13,852) (3,178) مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب 

 29,222 9,704 19,518 صافي دخل االكتتاب

 إيرادات / )مصروفات( العمليات االخرى
   

    أرصدة غير مصنفة:

 (307) ديون مشكوك في تحصيلها مخصص 

 (25,169) مصروفات عمومية وإدارية 

 (533) غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل خسائر 

 37 ارباح محققة من استثمارات  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 5,176 ايرادات أخرى

 (20,796) مجموع مصروفات العمليات األخرى

 8,426 صافي الدخل للفترة

 (1,464) صافي الدخل العائدة لعمليات التأمين

 6,962 قبل الزكاة وضريبة الدخل للمساهمين صافي الدخل للفترة العائد

 (4,471) الزكاة

 - ضريبة الدخل

 2,491 صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين بعد الزكاة و ضريبة الدخل



 شركة مساهمة سـعودية  - شركة األهلي للتكافل

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2020سبتمبر 30كما في 
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. معلومات قطاعات التشغيل )تتمة(12  
 

 

 

 

 

  م2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ا

 )غير مراجعة(

 مجموع ال مجموعات –تأمين  أفراد –تأمين  

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

    

    إيرادات

    إجمالي اإلشتراكات المكتتبة

 129,749 - 129,749 أفراد -

 60 60 - الشركات الصغيرة -

 244 244 - الشركات المتوسطة -

 43,235 43,235 - الكبيرةالشركات  -

 173,288 43,539 129,749 إجمالي اإلشتراكات المكتتبة

 (109,193) - (109,193) اشتراكات قابلة لالستثمار ، بالصافي

 64,095 43,539 20,556 صافي إشتراكات التأمين

    اشتراكات إعادة التأمين المسندة:

 - - - محلية -

  (29,007) (26,379) (2,628) خارجية -

 35,088 17,160 17,928 صافي اإلشتراكات المكتتبة

 764 764 - التغير في االشتراكات غير المكتسبة، بالصافي

 35,852 17,924 17,928 صافي اإلشتراكات المكتسبة

 3,807 - 3,807 أتعاب صندوق االستثمار

 39,659 17,924 21,735 مجموع االيرادات 

    االكتتابتكاليف ومصروفات 

 (81,858) (81,099) (759) اجمالي المطالبات المدفوعة

 60,747 60,331 416 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

  (21,111) (20,768) (343) صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة 

 5,483 5,558 (75) التغيرات في المطالبات القائمة، بالصافي 

 1,951 2,115 (164) التغيرات في المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها ، صافي

  (13,677)  (13,095)  (582) صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة 

  710 406 304 التغيرات في االحتياطيات الفنية ، الصافي

  (1,798) (350) (1,448) تكاليف حيازة وثائق التأمين

  (867) (218) (649) مصروفات اكتتاب أخرى

 (15,632) (13,257) (2,375) مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب 

 24,027 4,667 19,360 صافي دخل االكتتاب

 إيرادات / )مصروفات( العمليات االخرى
   

    أرصدة غير مصنفة:

 (955) ديون مشكوك في تحصيلها مخصص 

 (23,293) وإداريةمصروفات عمومية  

 8,829 أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

 220 ارباح محققة من استثمارات  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 2,859 ايرادات اخرى

 (12,340) مصروفات العمليات األخرى مجموع

 11,687 صافي الدخل للفترة

 (853) العائدة لعمليات التأمينصافي الدخل 

 10,834 قبل الزكاة وضريبة الدخل للمساهمين صافي الدخل للفترة العائد

 (4,626) الزكاة

 (213) ضريبة الدخل

 5,995 صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين بعد الزكاة و ضريبة الدخل



 شركة مساهمة سـعودية  - شركة األهلي للتكافل

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2020سبتمبر 30كما في 
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 القيم العادلة لألدوات المالية .13

املة تتم على في مع المتعاملين في السوقالقيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن الحصول عليه من بيع أصل أو سداده لتحويل التزام بين  (أ

 أساس منظم في تاريخ القياس.

ادلة من خالل عالمالية للشركة من نقد في الصندوق ولدى البنوك واستثمارات مرتبطة بالوحدات واستثمارات بالقيمة ال األصولتتكون 

ها المالية من مطالبات قائمة إلتزاماتقائمة الدخل واشتراكات تأمين مستحقة وذمم مدينة معيدي التأمين وذمم مدينة أخرى وتتكون 

وأرصدة مستحقة الدفع لمعيدي التأمين ومبلغ مستحق لجهات ذات عالقة وذمم دائنة أخرى. ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية 

( لم 8و 7 اتوبخالف االستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة )اإليضاح، م2020سبتمبر30 كما فيفاً جوهرياً عن قيمها الدفترية. اختال

 بأي أدوات مالية أخرى تقاس بالقيمة العادلة. تحتفظ الشركة
 

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

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

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

 الهامة لها إلى بيانات السوق التي يمكن مالحظتها.

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

األول، عدا ن كافة األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة تعد من المستوى ، إم2019ديسمبر  31و  م2020سبتمبر 30كما في 

حددت الشركة المستوى الثاني  اإلستثمار في الصناديق العقارية ومحفظة األهلي تكافل الخاصة فهي تعد من المستوى الثاني.

ق ذات الصنادي أصولة الدخل بناء على صافي قيمة لالستثمارات المرتبطة بالوحدات واالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائم

 الصلة كما في نهاية فترة التقرير المالي. ال توجد تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني والمستوى الثالث خالل الفترة.

( فيما يخص قياس 8رقم )( فيما يخص قياس القيمة العادلة  لالساااتثمارات مرتبطة بالوحدات وايضااااح 7بالرجوع الى ايضااااح رقم ) (ج

 القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.

 

 السهم  / خسارة . ربحية14

لى ع العائد للمساهمين بعد الزكاة وضريبة الدخل للفترة (الخسارة)/  السهم للفترة بقسمة صافي الدخل (خسارة)/  تم إحتساب ربح

 المتوسط المرجح لألسهم العادية الصادرة والقائمة في تاريخ قائمة المركز المالي. ال تنطبق األرباح المخفضة للسهم على الشركة. 
 

 
  



 شركة مساهمة سـعودية  - شركة األهلي للتكافل

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2020سبتمبر 30كما في 
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  إضافية. معلومات 15

 األولية أ( قائمة المركز المالي

 

عمليات 

  التأمين 

عمليات 

  المساهمين 

 سبتمبر 30

 م2020

  )غير مراجعة(

عمليات 

  التأمين 

عمليات 

  المساهمين

ديسمبر  31

 م2019

 )مراجعة(

ــ              ــ ــألف ري ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـال سـ ــــ ــ ــعوديـ ــ ـ ــعودي   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ألف رـي

             الموجودات

 19,619  13  19,606  21,624  13  21,611 النقـد وما في حكمه

اشتراكات تامين مستحقة وذمم 

 14,569     -   14,569  10,564  -  10,564 مدينة لمعيدي التأمين، بالصافي

حصة معيدي التأمين من 

 2,107     -   2,107  1,869  -  1,869 اشتراكات تأمين غير مكتسبة

حصة معيدي التأمين من 

 21,088     -   21,088  38,729  -  38,729 المطالبات القائمة

 671,674     -   671,674  673,499  -  673,499 استثمارات مرتبطة بالوحدات

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

 -  -  -  508  -  508 المساهمينمستحق من عمليات 

 316,528  245,478  71,050  300,995  244,320  56,675 استثمارات

 702     -   702  982    982 مستحقةايرادات 

 موجوداتمبالغ مدفوعة مقدما و

 6,061  4,590  1,471  11,747  4,393  7,354 أخرى

 2,703     -   2,703  2,371  -  2,371 أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

 852     -   852  563  -  563 غير ملموسة موجودات

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

 1,947  1,947     -   2,158  2,158  - عائد مستحق من وديعة نظامية

 814,725  267,551  1,082,276  805,822  276,120  1,081,942 

 (7,425)  (7,425)  -  (508)  -  (508) ناقص: استبعاد عمليات مشتركة 

 1,074,517  268,695  805,822  1,081,768  267,551  814,217 الموجوداتمجموع 

            

  



 شركة مساهمة سـعودية  - شركة األهلي للتكافل

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2020سبتمبر 30كما في 
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 )تتمة( إضافية. معلومات 15

 )تتمة( األولية أ( قائمة المركز المالي

 

عمليات 

  التأمين 

عمليات 

  المساهمين 

 سبتمبر 30

 م2020

  عمليات التأمين   )غير مراجعة(

عمليات 

  المساهمين

ديسمبر  31

 م2019

 )مراجعة(

ــ              ــ ــألف رـي ــ ــ ــــ ــ ـال ســ ـــ ــ ــ ــ ــ ـعوديــ ــ ـ ــعودي   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال س ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ألف ري

              المطلوبات

 مطلوباتارصدة مستحقة الدفع و

 19,976  2,860  17,116  10,857  3,278  7,579 اخرى

 22,227     -   22,227  26,674  -  26,674 لمعيدي التأمينمستحقة الدفع أرصدة 

 3,449     -   3,449  3,218  -  3,218 اشتراكات تامين غير مكتسبة

 684,546     -   684,546  681,913  -  681,913 االحتياطي الفني لعمليات التأمين

 43,171     -   43,171  64,145  -  64,145 مطالبات قائمة

 5,053     -   5,053  6,410  -  6,410 ااإلبالغ عنهمطالبات متكبدة ولم يتم 

 479     -   479  529  -  529 مستحق لجهات ذات عالقة

 7,425     -   7,425  -  -  - مستحق لعمليات المساهمين 

 -  -  -  508  508  - مستحق لعمليات التأمين

 2,460     -   2,460  3,068  -  3,068 مكافأة نهاية الخدمة 

 20,184     -   20,184  21,648  -  21,648 الفائض من عمليات التأمين 

 29,254  29,254     -   17,057  17,057  - زكاة وضريبة دخل 

 8  8     -   8  8  - توزيعات أرباح مستحقة الدفع

 1,947  1,947     -   2,158  2,158  - عائد مستحق الدفع لمؤسسة النقد 

 815,184  23,009  838,193  806,110  34,069  840,179 

 (7,425)  -  (7,425)  (508)  (508)  - ناقص: استبعاد عمليات مشتركة 

 832,754  34,069  798,685  837,685  22,501  815,184 المطلوباتمجموع 

             الملكيةحقوق 

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

 29,895  29,895  -  30,393  30,393  - احتياطي نظامي 

 45,489  45,489  -  47,482  47,482  - ارباح مبقاة 

إحتياطي إعادة قياس إللتزامات 

 (288)  -  (288)  (459)  -  (459) المنافع المحددة 

 241,763  242,051  (288)  244,083  244,542  (459)  الملكيةمجموع حقوق 

 1,074,517  276,120  798,397  1,081,768  267,043  814,725  لكيةمجموع المطلوبات وحقوق الم

  



 شركة مساهمة سـعودية  - شركة األهلي للتكافل

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2020سبتمبر 30كما في 

- 31 - 

 )تتمة( إضافية. معلومات 15

 األوليةب( قائمة الدخل 

 )غير مراجعة( سبتمبر 30الثالثة أشهر المنتهية في فترة  

 

عمليات 

  التأمين 

عمليات 

  م2020  المساهمين 

عمليات 

  التأمين 

عمليات 

 م2019  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

 55,063  -  55,063  62,394  -  62,394 اجمالي اإلشتراكات المكتتبة

اشتراكات قابلة لالستشمار، 

 (35,351)  -  (35,351)  (33,440)  -  (33,440) بالصافي

 19,712  -  19,712  28,954  -  28,954 صافي إشتراكات التأمين

اشتراكات إعادة التأمين 

            المسندة:

 -   -   -  -   -   - محلية -

 (7,762)  -  (7,762)  (14,295)  -  (14,295) خارجية -

 11,950   -   11,950  14,659   -   4,6591 صافي اإلشتراكات المكتتبة

التغير في االشتراكات غير 

 937   -   937  994   -   994 المكتسبة، بالصافي

 12,887   -   12,887  15,653   -   15,653 صافي اإلشتراكات المكتسبة

 1,319   -   1,319  1,275   -   1,275 أتعاب صندوق االستثمار

 14,206   -   14,206  16,928   -   16,928 مجموع االيرادات 

            تكاليف ومصروفات االكتتاب            

 (12,612)  -  (12,612)  (21,026)  -  (21,026) اجمالي المطالبات المدفوعة

حصة معيدي التأمين من 

 8,549  -  8,549  16,913  -  16,913 المطالبات المدفوعة 

صافي المطالبات والمنافع 

 (4,063)  -  (4,063)  (4,113)  -  (4,113) األخرى المدفوعة 

التغيرات في المطالبات القائمة، 

 (1,169)  -  (1,169)  (3,231)  -  (3,231) بالصافي 

التغيرات في المطالبات المتكبدة 

تم اإلبالغ عنهااااا ي لم  ،  ولكن 

 (415)  -  (415)  (1,106)  -  (1,106) بالصافي

صافي المطالبات والمنافع 

 (5,647)  -  (5,647)  (8,450)  -  (8,450) األخرى المتكبدة 

التغيرات في اإلحتياطيات الفنية 

 1,592  -  1,592  711  -  711 األخرى، بالصافي

 (571)  -  (571)  (1,273)  -  (1,273) تكاليف حيازة وثائق التأمين

 (275)  -  (275)  (312)  -  (312) مصروفات اكتتاب أخرى

مجموع تكاليف ومصروفات 

 (4,901)  -  (4,901)  (9,324)  -  (9,324) االكتتاب 

 9,305  -  9,305  7,604  -  7,604 صافي دخل االكتتاب

 
  



 شركة مساهمة سـعودية  - شركة األهلي للتكافل

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2020سبتمبر 30كما في 

- 32 - 

 )تتمة( إضافية. معلومات 15

 )تتمة( األولية قائمة الدخلب( 

 )غير مراجعة( سبتمبر 30 الثالثة أشهر المنتهية في فترة  

 

عمليات 

  التأمين 

عمليات 

  م2020  المساهمين 

عمليات 

  التامين 

عمليات 

 م2019  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 ــعوديألف ري ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ س  

            

 ايرادات/  )مصروفات(

            العمليات األخرى

ديون  (مخصص) /عكس 

 (838)  -  (838)  6  -  6 مشكوك في تحصيلها 

 (8,074)  (1,331)  (6,743)  (8,120)  (1,901)  (6,219) مصروفات عمومية وادارية 

غير محققة  / )خسائر( أرباح

من استثمارات بالقيمة العادلة 

 2,347  1,997  350  (458)  (593)  135 من خالل قائمة الدخل

أرباح  محققة من استثمارات 

بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

 74  10  64  9  9  - الدخل

 1,448  -  1,448  1,460  -  1,460 ايرادات أخرى

( / إيرادات مصروفات)مجموع 

  (5,043)  676  (5,719)  (7,103)  (2,485)  (4,618) االخرىالعمليات 

من  / )العجز( الفائض صافي

 4,262  676  3,586  501  (2,485)  2,986 العمليات 

 -  3,227  (3,227)  -  2,687  (2,687) الفائض المحول الى المساهمين 

ة قبل الزكاصافي الدخل للفترة 

  359  501  202  299 وضريبة الدخل

 

 

3,903  4,262 

 (1,568)  (1,568)  -  (1,281)  (1,281)  - الزكاة

 (194)  (194)  -  -  -  - ضريبة الدخل

 2,500  2,141  359  (780)  (1,079)  299 الدخل للفترة  )الخسارة( صافي

المتوسط المرجح لعدد األسهم 

 -  16,667  -  -  16,667  - العادية القائمة )باآلالف( 

السهم للفترة )لاير ربحية 

  -  -  (0.06)  - سعودي(
 

0.13  - 

            

 

  



 شركة مساهمة سـعودية  - شركة األهلي للتكافل

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2020سبتمبر 30كما في 

- 33 - 

 . معلومات إضافية )تتمة(15

 )تتمة( األولية الموجزةب( قائمة الدخل 

 )غير مراجعة( سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةالفترة  

  عمليات التأمين  

عمليات 

  عمليات التأمين   م2020  المساهمين 

عمليات 

 م2019  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

 173,288  -  173,288  187,525  -  187,525 اجمالي اإلشتراكات المكتتبة

اشتراكات قابلة لالستشمار، 

  -  (109,193)  (103,403)  -  (103,403) بالصافي
(109,193

) 

 64,095  -  64,095  84,122  -  84,122 صافي إشتراكات التأمين

اشتراكات إعادة التأمين 

            المسندة:

 -   -  -  -   -  - محلية -

 (29,007)  -  (29,007)  (41,574)  -  (41,574) خارجية -

 35,088   -  35,088  42,548  -  42,548 صافي اإلشتراكات المكتتبة

التغير في االشتراكات غير 

 764   -  764  (7)  -  (7) المكتسبة، بالصافي

 35,852   -  35,852  42,541  -  42,541 صافي اإلشتراكات المكتسبة

 3,807   -  3,807  3,711  -  3,711 أتعاب صندوق االستثمار

 39,659   -  39,659  46,252  -  46,252 مجموع االيرادات 

            تكاليف ومصروفات االكتتاب            

 (81,858)  -  (81,858)  (35,842)  -  (35,842) اجمالي المطالبات المدفوعة

حصة معيدي التأمين من 

 60,747  -  60,747  28,066  -  28,066 المطالبات المدفوعة 

صافي المطالبات والمنافع 

 (21,111)  -  (21,111)  (7,776)  -  (7,776) األخرى المدفوعة 

التغيرات في المطالبات 

 5,483  -  5,483  (3,333)  -  (3,333) القائمة، بالصافي 

الاتاغايارات فاي الاماطااااالابااااات 

المتكبااادة ولكن لم يتم اإلبالغ 

 1,951  -  1,951  (1,357)  -  (1,357) عنها ، بالصافي

صافي المطالبات والمنافع 

 (13,677)  -  (13,677)  (12,466)  -  (12,466) األخرى المتكبدة 

التغيرات في اإلحتياطيات 

 710  -  710  (804)  -  (804) الفنية األخرى، بالصافي

 (1,798)  -  (1,798)  (2,777)  -  (2,777) تكاليف حيازة وثائق التأمين

 (867)  -  (867)  (983)  -  (983) مصروفات اكتتاب أخرى

مجموع تكاليف ومصروفات 

 (15,632)  -  (15,632)  (17,030)  -  (17,030) االكتتاب 

 24,027  -  24,027  29,222  -  29,222 صافي دخل االكتتاب

 
  



 شركة مساهمة سـعودية  - شركة األهلي للتكافل

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2020سبتمبر 30كما في 

- 34 - 

 . معلومات إضافية )تتمة(15

 )تتمة( األوليةقائمة الدخل ب( 

 )غير مراجعة( سبتمبر 30 أشهر المنتهية في  تسعةالفترة  

 

عمليات 

  التأمين 

عمليات 

  م2020  المساهمين 

عمليات 

  التامين 

عمليات 

 م2019  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 ــعوديألف ري ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ س  

            

يرادات إ / (مصروفات)

            العمليات األخرى

مخصص ديون مشكوك في 

 (955)  -  (955)  (307)  -  (307) تحصيلها 

 (23,293)  (4,665)  (18,628)  (25,169)  (5,076)  (20,093) مصروفات عمومية وادارية 

غير محققة  / )خسائر( أرباح

من استثمارات بالقيمة العادلة 

 8,829  7,789  1,040  (533)  (1,158)  625 من خالل قائمة الدخل

أرباح  محققة من استثمارات 

بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

 220  35  185  37  26  11 الدخل

 2,859  -  2,859  5,176  -  5,176 ايرادات أخرى

(/ ايرادات مصروفات)مجموع 

 (12,340)  3,159  (15,499)  (20,796)  (6,208)  (14,588) العمليات االخرى

من )العجز(  /الفائض  صافي

 11,687  3,159  8,528  8,426  (6,208)  14,634 العمليات 

 -  7,675  (7,675)  -  13,170  (13,170) الفائض المحول الى المساهمين 

اة الزكقبل صافي الدخل للفترة 

 11,687  10,834  853  8,426  6,962  1,464 وضريبة الدخل

 (4,626)  (4,626)  -  (4,471)  (4,471)  - الزكاة

 (213)  (213)  -  -  -  - ضريبة الدخل

 6,848  5,995  853  3,955  2,491  1,464 صافي الدخل للفترة 

المتوسط المرجح لعدد األسهم 

 -  16,667  -  -  16,667  - العادية القائمة )باآلالف( 

السهم للفترة )لاير ربحية 

  -  -  0.15  - سعودي(
 

0.36  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة مساهمة سـعودية  - شركة األهلي للتكافل

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2020سبتمبر 30كما في 

- 35 - 

 . معلومات إضافية )تتمة(15

 األوليةقائمة الدخل الشامل ج( 

 )غير مراجعة(  سبتمبر 30الثالثة أشهر المنتهية في فترة  

 

عمليات 

  التأمين 

عمليات 

  م2020  المساهمين 

عمليات 

  التأمين 

عمليات 

 م2019  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

            

 2,500  2,141  359  (780)  (1,079)  299 صافي الدخل للفترة 

            الخسارة الشاملة األخرى:

بنود ال يمكن إعادة تصنيفها 
إلى قائمة الدخل األولية في 

            الفترات الالحقة:

خسائر إعادة قياس مكافأة نهاية 

  (11)  -  (11) الخدمة 

 

(115)  -  

 

(115) 

 الدخل /)الخسارة(  مجموع

 2,385  2,141  244  (791)  (1,079)  288 الشامل للفترة

            

 

 تسوية:

يطرح : صافي دخل السنة 

      (299)     العائد لعمليات التأمين

 

 (359) 

 الدخل /)الخسارة(  عمجمو

 2,026      (1,090)     الشامل للفترة

 



 شركة مساهمة سـعودية  - شركة األهلي للتكافل

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2020سبتمبر 30كما في 

- 36 - 

)تتمة( إضافية. معلومات 15  

 األولية )تتمة(ج( قائمة الدخل الشامل 

 )غير مراجعة(  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةالفترة  

 

عمليات 

  التأمين 

عمليات 

  م2020  المساهمين 

عمليات 

  التأمين 

عمليات 

 م2019  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 ــعوديألف ري ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  س

            

 6,848  5,995  853  3,955  2,491  1,464 صافي الدخل للفترة 

            الخسارة الشاملة األخرى:

بنود ال يمكن إعادة تصنيفها 
إلى قائمة الدخل األولية في 

            الفترات الالحقة:

خسائر إعادة قياس مكافأة نهاية 

  (171)  -  (171) الخدمة 

  

(337)  -  

  

(337) 

 6,511  5,995  516  3,784  2,491  1,293 الشامل للفترة مجموع الدخل

            

 

 تسوية:

يطرح : صافي دخل السنة 

      (1,464)     العائد لعمليات التأمين

 

 

(853) 

 5,658      2,320     للفترةالشامل  مجموع الدخل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة مساهمة سـعودية  - شركة األهلي للتكافل
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. معلومات إضافية )تتمة(15  

 األولية قائمة التدفقات النقديةد( 

 )غير مراجعة( سبتمبر 30المنتهية في  أشهر تسعةالفترة  

 

عمليات 

  التأمين 

عمليات 

  م2020  المساهمين 

عمليات 

  التامين 

عمليات 

 م2019  المساهمين

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

            األنشطة التشغيلية

ة قبل الزكاة وضريبالدخل للفترة 

 11,687  10,834  853  8,426  6,962  1,464 الدخل

            تعديالت للفترة:

 648  -                 648  577  -  577 استهالك

 1,365  -                 1,365  357  -  357 غير ملموسة  موجوداتاطفاء 

مكافأة نهاية الخدمة ،  مخصص

 469  -                 469  551  -  551 بالصافي

ديون مشكوك في  مخصص

  955  307  -  307 تحصيلها

                

-  955 

غير محققة من  ( / خسائرأرباح)

إعادة قياس استثمارات بالقيمة 

 (8,829)  (7,789)  (1,040)  533  1,158  (625) العادلة من خالل قائمة الدخل

الدخل قبل التغيرات في 

الموجودات والمطلوبات 

 6,295  3,045  3,250  10,751  8,120  2,631 التشغيلية

 الموجوداتالتغيرات في 

            التشغيلية: المطلوباتو

  (38,977)  (1,825)  -  (1,825) استثمارات مرتبطة بالوحدات 

                

-  (38,977) 

اشتراكات مستحقة القبض وذمم 

  49,823  3,698  -  3,698 معيدي التأمين، بالصافيلمدينة 

                

-  49,823 

  (212)  (280)  -  (280) ايرادات مستحقة

                

-  (212) 

 وموجوداتمبالغ مدفوعة مقدماً 

 (1,728)  (689)  (1,039)  (5,686)  197  (5,883) اخرى 

حصة معيدي التأمين من 

  1,650  238  -  238 اشتراكات تأمين غير مكتسبة

                

-  1,650 

  (2,414)  (231)  -  (231) غير مكتسبةإشتراكات تأمين 

                

-  (2,414) 

حصة معيدي التأمين من 

  26,193  (17,641)  -  (17,641) المطالبات القائمة

                

-  26,193 

  23,172  (2,633)  -  (2,633) احتياطي فني لعمليات التأمين

                

-  23,172 

مطالبات متكبدة لم يتم احتياطات 

  (1,951)  1,357  -  1,357 االبالغ عنها

                

-  (1,951) 

  (31,676)  20,974  -  20,974 مطالبات قائمة

                

-  (31,676) 

أرصدة مستحقة الدفع لمعيدي 

  (14,289)  4,447  -  4,447 الدائنة التأمين

                

-  (14,289) 

 (1,158)  -  (1,158)  (7,933)  -  (7,933) مستحق لعمليات المساهمين

 1,158  1,158  -  7,933  7,933  - من عمليات التأمين مستحق

 (1,427)  -  (1,427)  50  -  50 مستحق لجهات ذات عالقة

 مطلوباتارصدة مستحقة و

 (5,576)  (2,499)  (3,077)  (9,119)  418  (9,537) أخرى

 (375)  (375)  -  (211)  (211)  - عائد مستحق من وديعة نظامية

 375  375  -  211  211  - عائد مستحق الدفع لمؤسسة النقد

 8,883  1,015  7,868  4,100  16,668  (12,568) النقد من التشغيل

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

  (287)  (114)  -  (114) نهاية الخدمة مدفوعة

                

-  (287) 

 7,582  1  7,581  (12,682)  -  (12,682) االنشطة التشغيلية من النقد
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 )تتمة( إضافيةمعلومات .15

 )تتمة( األولية التدفقات النقديةد( قائمة 
 

 )غير مراجعة(سبتمبر  30المنتهية في  أشهر تسعةالفترة  

 

عمليات 

  التأمين 

عمليات 

  م2020  المساهمين 

عمليات 

  التامين 

عمليات 

 م2019  المساهمين

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

            األنشطة االستثمارية  

شراء أثاث وتركيبات ومعدات 

 (812)  -  (812)  (256)  -  (256) مكتبية

اضافات على الموجودات غير 

 (160)  -  (160)  (57)  -  (57) الملموسة

استثمارات بالقيمة العادلة  شراء

 -  -  -  (25,000)  -  (25,000) من خالل قائمة الدخل

استرداد استثمارات بالقيمة 

 -  -  -  40,000  -  40,000 العادلة من خالل قائمة الدخل

/ )المستخدم  صافي النقد من

 (972)  -  (972)  14,687  -  14,687 األنشطة االستثمارية  في(

            

صافي الزيادة في النقد وما في 

 6,610  1  6,609  2,005  -  2,005 حكمه 

النقد وما في حكمه في بداية 

  19,619  13  19,606 الفترة 

 

16,454  2,417  
 

18,871 

النقد وما في حكمه في نهاية 

  23,063  21,624  13  21,611 الفترة 

 

 

2,418  25,481 
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