
      

  
   
  
  
  
  
  
  

 

     شركة األهلي للتكافل 
   ) سعوديةمساهمة شركة (
  

  المراجعة  الموجزة غير األولية القوائم المالية 
  م٢٠١٤سبتمبر  ٣٠في  ة أشهر المنتهيتينعستوال أشهر لثالثةا لفترتي

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  شركة األهلي للتكافل
    شركة مساهمة سـعودية)(

  المراجعة  غير  الموجزةاألولية القوائم المالية 
       م٢٠١٤ سبتمبر ٣٠في  ة أشهر المنتهيتينتسعوال أشهر الثالثة تيلفتر 
  

  
  
  
  
  

  الصفحة  الفهرس

  ١  تقرير فحص مراجعي الحسابات المستقلين - 

  ٣ -  ٢  األولية قائمة المركز المالي - 

  ٤   األولية والفائض المتراكم التأمينقائمة عمليات  - 

  ٥  األولية ت المساهمينقائمة عمليا - 

  ٦  األولية قائمة الدخل الشامل - 

  ٧  األولية قائمة التغيرات في حقوق المساهمين - 

  ٨  ن األوليةالتأميقائمة التدفقات النقدية لعمليات  - 

  ٩  األولية قائمة التدفقات النقدية للمساهمين - 

  ٢٣ -  ١٠  الموجزةاألولية إيضاحات حول القوائم المالية  - 





















 

 

  شركة األهلي للتكافل
     شركة مساهمة سـعودية) (
  الموجزةاألولية يضاحات حول القوائم المالية إ

  م٢٠١٤سبتمبر  ٣٠كما في 
  

   م واألنشـطة الرئيسـة   التنظـــي -  ١
 التجاري السجل بموجب العربية السعودية المملكة في مسجلة ، سعودية مساهمة شركة ،(الشركة) للتكافل األهلي شركة         

الشركة  وفيما يلي عنوان .م٢٠٠٧ أغسطس ٤الموافق  هـ١٤٢٨ رجب ٢١ المؤرخ في ٤٠٣٠١٧١٥٧٣ رقم
  المسجل:

  ٤٨٥١٠ب  .ص  
  ية لألعمالمركز الخالد  
  شارع األمير سلطان  
  ٢١٥٨٢جدة   
  المملكة العربية السعودية  

 
 بدأت .السعودية المملكة العربية في به المتعلقة واألنشطة التعاوني التأمين أعمال مزاولة في الشركة أهداف تتمثل
 بتاريخ سعوديةال المالية السوق الشركة في إدراج تمو  ،م٢٠٠٨ فبراير ٤ بتاريخ التجاري نشاطها الشركة

     .م٢٠٠٧ أغسطس ١٨ 
للمساهمين السعوديين المؤسسين ومساهمين عن  %٧١,١٥مملوكة بنسبة  الشركة فإن م٢٠١٤سبتمبر  ٣٠كما في 

    .لمساهمين غير سعوديين %٢٨,٨٥نسبة بطريق االكتتاب العام و 
 دبليو إف( مع شركة االتي تربطه") قيةاالتفا("التعاون اتفاقية إنهاء ،م٢٠١٤فبراير  ١٠ قرر مجلس إدارة الشركة في

بتوزيع  االتفاقية المتعلقة إنهاء كما تم ،الشركة لمنتجات الخدمات وتقديم بتوفير والمتعلقة ،المساهمين أحد ,)يو
 إلى الوصول إمكانيةب الموزعة مع السماح للشركة يو) دبليو (إف حصرية لشركة والممنوحة بصورة منتجات الشركة

 إنهاء بعد"). إنهاء اإلتفاقية تاريخ("م ٢٠١٣ ديسمبر ٣١ من اعتبارا ت والتأمين الخاص بالشركةالمبيعا نظام
 من يو دبليو المتعلقة بحصة إف اإلدارية برسوم التسجيل والرسوم الدخل الخاص من ٪٥٠ سداد سيتم ،االتفاقية
البواليص سواء أن تم  إنهاء تلك يتم حتى شهري أساس على م٢٠١٣ديسمبر ٣١ في كما القائمة التأمين بواليص
 اتفقت ذلك باإلضافة الى. المطالبة من كجزء تسويتها إنهاء أو إلغاءها ،تم إسقاطها ،إستحق السداد ،تصفيتها
على اإلستمرار في تقديم خدماتها لفترة التقل عن ثمانية عشر شهرًا وبحد أقصى  يو) دبليو (إف مع شركة الشركة

 شهرية خدمات رسوم دفع مقابل ،الجديد نهاء اإلتفاقية لمساعدة الشركة في تطبيق النظامإ تاريخ من ثالثين شهراً 
 العامة الجمعية اجتماع في الشركة مساهميمن  الترتيب هذا ىقد تم الموافقة علو  سعودي لایر ألف ٣٠٠بمبلغ 

  .م٢٠١٤ابريل  ٨الذي تم إنعقاده في 
  

   السياسات المحاسبية الهامة    لخص م -  ٢
  :العرضسس أ)  أ

 .األوليةالتقارير المالية  - ٣٤الموجزة للشركة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  األوليةالقوائم المالية هذه تم إعداد 
الموجزة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ويجب أن  األولية ال تتضمن القوائم المالية

    .مع القوائم المالية السنويةتفسر باإلقتران 
الدولية معايير الالموجزة مع األولية إعداد هذه القوائم المالية في الشركة  التي تتبعهاالسياسات المحاسبية تتفق 

 .م ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  لتقارير المالية وتتفق مع تلك المستخدمة إلعداد القوائم المالية السنويةل
كما هو وتفاسير اللجنة الدولية لتفاسير التقارير المالية ماد الشركة للمعايير الدولية للتقارير المالية إعتبإستثناء 
  .المركز المالي أو األداء المالي للشركة لم يكن له أي تأثير على والذي (ب)  ٢اإليضاح  مذكور في

  
  

١٠  



 

 

  شركة األهلي للتكافل
   شركة مساهمة سـعودية) (

  
  الموجزة (تتمة) األوليةلقوائم المالية إيضاحات حول ا

  م٢٠١٤ سبتمبر ٣٠كما في 
  
   ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) -  ٢
  

  أ ) أسس العرض (تتمة)
إن إعداد القوائم المالية األولية الموجزة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب إستخدام تقديرات وٕافتراضات 

لموجودات والمطلوبات المصرح عنها واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات الطارئة إن وجدت في تؤثر على مبالغ ا
على  ,خالل فترة التقارير المالية األولية المدرجةتاريخ القوائم المالية األولية الموجزة ومبالغ اإليرادات والمصروفات 

بالتصرفات واألحداث الحالية إال أن النتائج  اإلدارةدراية الرغم من ان هذه التقديرات واألحكام مبنية أساسًا على 
تلك التقديرات وفي رأي اإلدارة فإن القوائم المالية األولية الموجزة تعكس كافة التعديالت (التي  عنالفعلية قد تختلف 

تم  .دلتتضمن التعديالت العادية المتكررة) الضرورية لعرض نتائج العمليات للفترة األولية المعروضة بشكل عا
السعودي الذي يمثل عملة التشغيل للشركة وقد تم تقريب األرقام إلى  يالبالرعرض القوائم المالية األولية الموجزة 

       .ألف صحيح ما لم يرد خالف ذلك
  

وفقًا لنظام التأمين السعودي تمسك الشركة دفاتر حسابات مستقلة لكل من عمليات التأمين وعمليات المساهمين. 
يرادات والمصروفات العائدة بشكل واضح ألي من النشاطين في دفاتر حساب النشاط المعني. حددت تسجل اإل

    اإلدارة أسس توزيع مصروفات العمليات المشتركة ووافق عليها مجلس اإلدارة.
  عن عمليات التأمين كما يلي: الناتجتم توزيع الفائض 

  %٩٠  المساهمون
  %١٠  الوثائق حملة

  ١٠٠%  
  .عمليات التأمين مساهمي يتم تحميل العجز بأكمله على ،تج عجز عن عمليات التأمينفي حالة ن

  
معايير التقارير المالية الدولية وتفاسير لجنة تفاسير معايير التقارير المالية الدولية الجديدة وتعديالتها التي ب) 

   إعتمدتها الشركة
    :التي صدرت عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ة التاليةالجديد التعديالت والتنقيحاتو  المعايير اعتمدت الشركة

  الـبـيـان  المعيار/ التفسير
 ،١٠معيــار التقــارير الماليــة الــدولي رقــم 

   و١٢ الدولي رقم التقارير الماليةمعيار 
  ٢٧معيار المحاسبة الدولي رقم 

  
 ٢٧ولي رقم ومعيار المحاسبة الد ١٢و ١٠ ةعلى معيار التقارير المالية األولى تعديل

   المنشآت اإلستثمارية
تسوية الموجودات المالية مع  – ٣٢ على معيار المحاسبة الدولي رقم تعديل  ٣٢معيار المحاسبة الدولي رقم 

  المطلوبات المالية
إفصاحات مبالغ مستردة للموجودات  – ٣٦ على معيار المحاسبة الدولي رقم تعديل  ٣٦معيار المحاسبة الدولي رقم 

  مالية.غير ال
  ٣٩معيار المحاسبة الدولي رقم 

  
   ٢١تفسير لجنة التفاسير رقم 

المالية وٕاستمرار محاسبة  التجديد للمشتقات – ٣٩تعديل معيار المحاسبة الدولي رقم 
  .التحوط
  الجبايات

شتراكات إ –منافع الموظفين  ١٩ الدولي رقمتقارير المالية على معيار ال تعديل  ١٩معيار المحاسبة الدولي رقم 
  الموظفين

  
 ليــة الما والتفاســير المالئمــة للشــركة لــيس لــه أي تــأثير علــى هــذه القــوائم إن إعتمــاد تطبيــق المعــايير الجديــدة والتعــديالت

  .الموجزة األولية
  

١١  



 

 

  شركة األهلي للتكافل
   شركة مساهمة سـعودية) (

  
  الموجزة (تتمة) األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

    م٢٠١٤ سبتمبر ٣٠كما في 
  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) -  ٢
  
  صادرة ولم تصبح نافذة معايير ) جـ

جزة للشركة. وتضم القائمة و فيما يلي المعايير الصادرة ولم تصبح نافذة حتى تاريخ إصدار القوائم المالية األولية الم
  بها عندما تصبح نافذة.المعايير والتفاسير الصادرة والتي تتوقع الشركة أن يعمل 

  
  تاريخ التطبيق  الـبـيـان  المعيار/ التفسير

  ٢٠١٨يناير  ١  األدوات المالية  ٩معيار التقارير المالية الدولي رقم 
تسوية  – ١١الدولي رقمتقارير المالية على معيار ال تعديل  ١١معيار التقارير المالية الدولي رقم 

  اليةالموجودات المالية مع المطلوبات الم
  ٢٠١٦يناير  ١

  ٢٠١٦يناير  ١  حسابات التأجيل التنظيمية  ١٤معيار التقارير المالية الدولي رقم 
  ٢٠١٧يناير  ١  أيرادات العقود مع العمالء  ١٥معيار التقارير المالية الدولي رقم 

قم ور  ١٦ الدولي رقم حاسبةتقارير المعلى معيار ال تعديل  ٣٨و  ١٦معيار المحاسبة الدولي رقم 
  توضيح طرق مقبولة لإلستهالك واإلطفاء ٣٨

  ٢٠١٦يناير  ١

 ٢٧ الدولي رقمتقارير المحاسبة على معيار ال تعديل  ٢٧معيار المحاسبة الدولي رقم 
  تطبيق طريقة حقوق الملكية علي القوائم المالية المنفصلة

  ٢٠١٦يناير  ١

  
  النقد وما في حكمه -  ٣

  م٣٢٠١ ديسمبر ٣١  م٤٢٠١سبتمبر  ٠٣    
  (مراجعة)  (غير مراجعة)    
  سعودي) لایر(ألف   سعودي) لایر(ألف     

        عمليات التأمين
  ٤  ٤                                   نقد في الصندوق
 ٣٤,٧٧٧ ١٣٧,٠٢٩    )١ـ٣(إيضاح  نقد لدى البنك

    ٣٤,٧٨١  ١٣٧,٠٣٣  
        عمليات المساهمين

  ٢٠٠  ٣    )١ـ٣(إيضاح نقد لدى البنك 
  
  .عالقة وذ طرفلبنك محتفظ بها في حسابات لدى ا لديالنقدية   ١ـ٣
  
  استثمارات للمتاجرة -  ٤

  م٣٢٠١ ديسمبر ٣١  م٤٢٠١سبتمبر ٣٠  
  (مراجعة)  (غير مراجعة)  
  سعودي) لایر(ألف   سعودي) لایر(ألف   

     عمليات التأمين
 ٣٦٢,٦٧٥ ٤٠٥,١٣١   محفظة المنارة للنمو المتحفظ

 ١٤٢,٦٦٢ ١٥٧,٩٨١  مو المتوازنمحفظة المنارة للن
  ١٠٤,١٢٢  ١١٥,٧٦٢  محفظة المنارة للنمو المرتفع

  ٦٠٩,٤٥٩  ٦٧٨,٨٧٤  
  

تتكون إستثمارات عمليات التأمين من وحدات في صناديق مرابحة قصيرة األجل مسجلة بالدوالر األمريكي تدار من قبل 
   .في الشركة يشركة تابعة للمساهم الرئيس

  
١٢  

  



 

 

  تكافلشركة األهلي لل
   شركة مساهمة سـعودية) (

  
  الموجزة (تتمة) األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

    م٢٠١٤سبتمبر  ٣٠كما في 
  (تتمة) استثمارات للمتاجرة -  ٤

  م١٣٢٠ ديسمبر ٣١  م٤٢٠١سبتمبر ٣٠  
  (مراجعة)  (غير مراجعة)  
  سعودي) لایر(ألف   سعودي) لایر(ألف   

      عمليات المساهمين
      
  ١٢٨,٦٥٩  ١٣٠,٥٢٩  فظة األهلي اإلختيارية للتكافلمح

  
مستثمرة حسب إرشادات مؤسسة النقد  ,تمثل استثمارات المتاجرة لعمليات المساهمين استثمارات في محفظة إختيارية

  .في الشركة ىالعربي السعودي وتدار من قبل شركة تابعة للمساهم الرئيس
 

 ٣١والســنة المنتهيــة فــي  م٢٠١٤ ســبتمبر ٣٠أشــهر المنتهيــة فــي  ةعســتلفتــرة الاســتثمارات المتــاجرة ركة في فيما يلي الح
  : م ٢٠١٣ديسمبر 

  
  م١٣٢٠ ديسمبر ٣١  م٤٢٠١سبتمبر ٣٠   
  (مراجعة)  (غير مراجعة)  

  سعودي) لایر(ألف   سعودي) لایر(ألف   عمليات  التأمين
  ٤٧٩,٨١٤  ٦٠٩,٤٥٩  / السنة الرصيد في بداية الفترة

 ٨٨,٨٩٩ ٦٦,٣٠١  / السنة مشتراة خالل الفترةاالستثمارات ال
 ٤٠,٧٤٦ ٣,١١٤  )(ب)٦(ايضاح / السنة األرباح غير المحققة خالل الفترة

  ٦٠٩,٤٥٩  ٦٧٨,٨٧٤  / السنة الرصيد في نهاية الفترة
  
  

  م١٣٢٠ ديسمبر ٣١  م٤٢٠١سبتمبر ٣٠  
  (مراجعة)  (غير مراجعة)   

  سعودي) لایر (ألف  سعودي) لایر(ألف    عمليات  المساهمين
  ١٢٢,٩٤٣  ١٢٨,٦٥٩  / السنة الرصيد في بداية الفترة

 ٥,٧١٦ ١,٨٧٠  / السنة األرباح غير المحققة خالل الفترة
  ١٢٨,٦٥٩  ١٣٠,٥٢٩  / السنة الرصيد في نهاية الفترة

  
    الزكاة وضريبة الدخل -٥

   .تقديرات اإلدارة  تحتسب الزكاة الشرعية وضريبة الدخل المستحقة علي الشركة بناًء على أفضل
والســـنة  م٢٠١٤ ســـبتمبر ٣٠المنتهيـــة فـــي  أشـــهرة عســـتال لفتـــرةزكـــاة وضـــريبة الـــدخل المســـتحقة فيمـــا يلـــي الحركـــة فـــي ال

  :م  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتهية في 
  م١٣٢٠ ديسمبر ٣١    م٤٢٠١سبتمبر ٣٠  
  (مراجعة)    (غير مراجعة)  
  سعودي) لایر(ألف     سعودي) لایر(ألف   

  ٦,٢٦٨    ٨,٩٢٥  / السنة ي بداية الفترةالرصيد ف
  ٢,٧٧٠    ٣,١٠٢  / السنة المحمل للفترة

  )١١٣(    )٥٤٢(  الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة
  ٨,٩٢٥    ١١,٤٨٥  / السنة الرصيد في نهاية الفترة

  
 

١٣  



 

 

  شركة األهلي للتكافل
   شركة مساهمة سـعودية) (

  
  (تتمة) الموجزة األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

  م٢٠١٤سبتمبر  ٣٠كما في 
 
  )تتمة (-  الزكاة وضريبة الدخل -٥

     وضع الربوط
م ٢٠٠٧ديسمبر  ٣١تم تقديم اإلقرارات الزكوية والضريبية إلى مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) عن الفترة المنتهية في 

   .م٢٠١٣  وحتي م٢٠٠٨ديسمبر  ٣١والسنوات المنتهية في 
  

ديسمبر  ٣١م وللسنتين المنتهيتين  في ٢٠٠٧ديسمبر  ٣١الربط للفترة المنتهية في والدخل  أصدرت مصلحة الزكاة
وقد تقدمت الشركة باعتراض  .سعودي لایر ٣،٩٩٧،٣٩٧م طالبت فيه بفروق زكوية وضريبية بمبلغ ٢٠٠٩م و ٢٠٠٨

جة االعتراض ستكون سعودي وهي على ثقة من أن نتي لایر ٨٣١،٩٢٠،٣على الزكاة اإلضافية المقدرة بمبلغ 
 ٢٦،٠٩٣سعودي باإلضافة الى غرامة تأخير بمبلغ  لایر ٧٦،٥٦٦وتم سداد ضريبة إستقطاع إضافية بمبلغ  .لصالحها

.أصدرت اللجنة األولية للنظر في اإلعتراضات قرارها بدعم  إجراءات المصلحة وتقدمت سعودي محل اإلعتراض لایر
اإلعتراضات على قرار اللجنة األولية وقامت بإصدار ضمان بنكي بقيمة المبالغ  الشركة بإعتراض للجنة العليا للنظر في

  المتنازع عليها.
  

إال أن المصلحة أصدرت  .م٢٠١٣م حتى ٢٠١٠وية للسنوات من لم تصدر بعد مصلحة الزكاة والدخل الربوط الزك
رات من الوعاء الزكوي وترتب على لم تعتمد فيها خصم اإلستثما م٢٠١٣م وحتى ٢٠١٠ منًا إبتدائية للسنوات ربوط

 لایر ٢،٣١٢،٢٩٠ومبلغ  سعودي لایر ٩٩٩،٨٧٩سعودي ومبلغ  لایر ١،٠٥٠،٧٥٩ذلك مطالب زكوية إضافية بمبلغ 
تقدمت الشركة بإعتراض على الربوط اإلبتدائية وهي على ثقة  .على التوالي سعودي لایر ٢،٥٨٤،٩٨٦سعودي ومبلغ 

  .صالحهامن أن نتيجة اإلعتراض ستكون ل
 
  التأمينفني لعمليات الحتياطي اإل -٦
  
  من الخبير اإلكتواري كما هو مفصل أدناه: الذي تم الحصول عليه حسب التقرير التأمين تم تكوين إحتياطي فني لعمليات  )أ

  م٣٢٠١ديسمبر  ٣١  م٤٢٠١سبتمبر ٣٠    
  (مراجعة)  (غير مراجعة)  
  سعودي) لایر(ألف   سعودي) لایر(ألف   

طي الفنــــــي المتعلــــــق بإســــــتراتيجيات اســــــتثمار المشــــــاركين اإلحتيــــــا
 ٦١٦,٠٨٤ ٦٩٢,٢٤٠  (مطلوبات الوحدة)

 ١,١٨٢ ٦,٩٦٥  المحتملةالمخاطر مخصص 
 ٣٩٤ ١,٩٨٤  احتياطيات المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

  ٦١٧,٦٦٠  ٧٠١,١٨٩  
 
 فيما يلي الحركة في اإلحتياطي الفني لعمليات التأمين:  )ب

  م٣٢٠١ديسمبر  ٣١  م٤٠١٢سبتمبر ٣٠  
  (مراجعة)  (غير مراجعة)  
  سعودي) لایر(ألف   سعودي) لایر(ألف   

 ٤٨٥,١٦٩ ٦١٧,٦٦٠  الرصيد في بداية الفترة
  ٤٩  ١,٥٩٠  التغير في اإلحتياطي

  ٤٠,٧٤٦  ٣,١١٤  )٤األرباح غير المحققة من اإلستثمار (اإليضاح 
 ٩٢,١١٩ ٧٨,٨٢٥  صافي  ،الجزء اإلستثماري

  )٤٢٣(  -   أخرى
  ٦١٧,٦٦٠  ٧٠١,١٨٩  ية الفترةالرصيد في نها

  
١٤ 



 

 

  ركة األهلي للتكافلش
   شركة مساهمة سـعودية) (

  
  (تتمة) الموجزةاألولية إيضاحات حول القوائم المالية 

  م٢٠١٤ سبتمبر ٣٠كما في 
  
   القائمةمخصص المطالبات صافي في  الحركة -٧
  
  أشهر  الثالثةلفترة   

  برسبتم ٣٠المنتهية في 
  ة أشهر تسعلفترة ال

   سبتمبر ٣٠المنتهية في 
  م٣٢٠١  م٤٢٠١  م٣٢٠١  م٤٢٠١  
  (غير مراجعة)  (غير مراجعة)  (غير مراجعة)  (غير مراجعة)  
  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  

  ٣٢٤  ١,٧٨٨  -  )١١,٦٠٥(  إجمالي - التغير في إجمالي المطالبات القائمة
  )٣٠٣(  )١,٤٣١(  -  ٩,٢٨٣  تغير في حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمةال

  ٦٤  ١,٥٩٠  ٧٩  ٥٤٦  التغير في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها
  ٨٥  ١,٩٤٧  ٧٩  )١,٧٧٦(  القائمةالتغير في مخصص المطالبات 

  
  عالقة وأرصدتها مالت مع أطراف ذاتمعا -٨
  

  عمليات التأمين
  
  سبتمبر ٣٠المنتهية في  ة أشهرالتسعيل المعامالت الرئيسة التي تمت مع الجهات ذات العالقة خالل فترة فيما يلي تفاص 

  : م٢٠١٣م و ٢٠١٤
  مبلغ المعاملة     
  م٢٠١٣  م٢٠١٤    
  مراجعة)غير (  (غير مراجعة)    

  سعودي) لایر(ألف   سعودي) لایر(ألف   طبيعة المعاملة  العالقة الطرف ذو
        عمليات التأمين

  ١٦,٩٣٨  ١٠١.٣٢٣  إجمالي اشتراكات تأمين للمجموعات  مساهم
 ٦٥٤ ٤,٠٢٧  /د) ٨رسوم اإلقتناء المدفوعة لتوزيع المنتجات (ايضاح   مساهم

  ٢,٢٦٢  ١,٣٨٣  /د)٨ايضاح رسوم تسجيل (  مساهمون
  ٦,٠٣٥  ٦,٥٢٥  /د)٨ايضاح أتعاب إدارة (  مساهمون
  ٣,٠٧١  ٣,٦٠٩  رسوم صندوق االستثمار  مساهم
  -  ٢,٧٠٠  )١رسوم خدمات (إيضاح  مساهم

  ٢,٠٢٥  ٢,١٧٤  مزايا قصيرة االجل  العليا موظفي اإلدارة
  ١٠٧  ١١١  مكافآت نهاية الخدمة  العليا موظفي اإلدارة

  
  عالقة  أطراف ذات (الى)مستحق من /   )ب

  م٣٢٠١ديسمبر  ٣١  م٤٢٠١ سبتمبر ٣٠  
  مراجعة)(  (غير مراجعة)  
  عوديس لایرألف   سعودي لایرألف   
  ٤٦٣ ٤٦٣  مساهم – عالقة اشتراكات تأمين مستحقة من طرف ذوإجمالي 

 - )١٠(  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
  ٤٦٣ ١,٤٠٨  

 )٧١( )٢٩٣(  للمساهم الفني مستحق
  -  )٢,٤٣٩(  للمساهم الموزع مستحق

 ٤٣٦ ٤٢٨  رسوم صندوق اإلستثمار مستحقة من شركة تابعة ألحد المساهمين
  
١٥  



 

 

  هلي للتكافلركة األش
   شركة مساهمة سـعودية) (

  
  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)

  م٢٠١٤سبتمبر  ٣٠كما في 
  
  (تتمة) ذات عالقة وأرصدتها معامالت مع أطراف - ٨
  

لمستحق المبلغ ا ،ذات العالقة فيما يتعلق باألطراف ٤و  ٣ و ١ات باإلضافة إلى اإلفصاحات الواردة في اإليضاح  )ج
 .ذات العالقة مدرج في قائمة المركز المالي األولية لألطرافمن والمستحق 

  
فقد تم التنازل من قبل أحد الشركاء المؤسسين عن رسوم  المؤسسيند)  بناء على الترتيب الذي تم بين الشركة والشركاء 

  .م٢٠١٣ يونيو ٣٠يناير إلى  ١االقتناء والتسجيل واإلدارة للفترة من 
  

  ات المساهمينعملي
  : ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهية في ة عستلفترة ال تفاصيل أتعاب ومصروفات مجلس اإلدارة أ) فيما يلي 
  مبلغ المعامالت  
  م٣٢٠١ سبتمبر ٠٣  م٤٢٠١سبتمبر ٣٠  
  مراجعة)(غير   (غير مراجعة)  
  سعودي لایرألف   سعودي لایرألف   

 ٦٨٠ ١,٣٦٠  اإلدارة  مكافأة مجلس
 ٣٢ ٥٤  إجتماعات مجلس اإلدارة حضورب ااتع

  ٦٥  -    مصروفات سفر وٕاقامة مجلس اإلدارة  
  

  ب) مستحق ألعضاء مجلس اإلدارة 
  م٣٢٠١ديسمبر  ٣١  م٤٢٠١سبتمبر ٣٠  
  مراجعة)(   (غير مراجعة)  
  سعودي لایرألف   سعودي لایرألف   
 ٥٩٦ ١,١٧٣  مجلس اإلدارة   ل أخري مستحقةمصروفات افآت و مك

  
   قطاعات التشغيلمعلومات  -٩

 ضمنالتصريح عنها تم ي .في المملكة العربية السعودية والتي تتم جميعها ،التأمينأنشطة عمليات  فإنألغراض اإلدارة 
     التالي: عمل حسب التفصيلوحدات ثالث 

جهة لالستثمارات على أساس فردي بما في ذلك المنتجات المو  ةتأمين قطاع األفراد ويطرح منتجات تأمين على الحيا
    المتصلة بالوحدات.

    ويطرح برنامج حماية االنفس على أفراد المؤسسات على ٍأساس جماعي. مجموعات تأمين
عمالئها ات التمويلية إلى المقدمة من المؤسس الشخصية ويطرح برنامج حماية للقروضقطاع مجموعات إئتمان  تأمين
 اع أيضاً قطويتضمن هذا ال م . ٢٠١٤مارس  ٣١هي في تلربع المنبدأ قطاع القروض الشخصية عملياته خالل اوقد 

    عمالئها. ات التمويلية إلى منافع الحماية فيما يتعلق بمختلف التسهيالت االئتمانية المقدمة من المؤسس
 قطاعات التشغيل التشمل عمليات المساهمين في الشركة.

١٦  
 



 

 

  ركة األهلي للتكافلش
   شركة مساهمة سـعودية) (

  
  يضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)إ

  م٢٠١٤سبتمبر  ٣٠كما في 
  
  (تتمة) التشغيلقطاعات معلومات  - ٩

 (غير مراجعة) م٤٢٠١سبتمبر ٣٠لفترة الثالثة أشهر المنتهية في                                                    

 

  
  
  
 فردي – تأمين

  
     
  
  تأمين

 مجموعات

أمين حماية ت
إئتمان 

   مجموعات 

  
  
  

 اإلجمالي

 
 لایرألف 

 سعودي
 لایرألف 

 سعودي
 لایر ألف

 سعودي
 لایر ألف

 سعودي
     إيرادات التأمين

 ٧٥,٤٥٥ ٤١,٤٥٣ ٢٣٦  ٣٣,٧٦٦  إجمالي اشتراكات التأمين المكتتبة 
 )٢٧,٠٧٣(  )٢,٨٥٢( ٥٤ )٢٤,٢٧٥(  صافي -الجزء االستثماري 

 ٤٨,٣٨٢ ٣٨,٦٠١ ٢٩٠ ٩,٤٩١  مين المكتتبةصافي اشتراكات التأ

 )٢٦,٨٤٢( )٢٥,٤٥٥( )١١٨( )١,٢٦٩(  اشتراكات إعادة التأمين المسندة

 ٢١,٥٤٠ ١٣,١٤٦ ١٧٢ ٨,٢٢٢  صافي اشتراكات التأمين المكتتبة

 )٤,٨٦٠( )٥,٤٦٩( ٦٠٩ -   التغير في صافي االشتراكات غير المكتسبة

 ١٦,٦٨٠ ٧,٦٧٧ ٧٨١ ٨,٢٢٢  صافي إيرادات التأمين

       والمصروفاتمطالبات ال

 )١٢,٠٣٦( )١١,٤٧٥( )٣٠٠( )٢٦١( إجمالي المطالبات المدفوعة

 ٩,٧٣٢ ٩,٢٥٧ ٢٤٠ ٢٣٥ حصة معيدي التأمين في المطالبات المدفوعة

 )٢,٣٠٤( )٢,٢١٨( )٦٠( )٢٦(  صافي المطالبات المدفوعة

 ١,٧٧٦ ١,٧٧٩ )٣( -   القائمةمخصص المطالبات  التغير في

  )٥٢٨( )٤٣٩( )٦٣( )٢٦(  صافي المطالبات المتكبدة
 )١,٣٩٧( -  -  )١,٣٩٧(  الموزع االقتناء المدفوعة إلى المساهم رسوم

الفنيـــــــين رســـــــوم التســـــــجيل المدفوعـــــــة إلـــــــى المســـــــاهمين 
  الموزعينو 

  
)٣٥٥( 

  
- 

  
- 

  
)٣٥٥( 

الفنيـــــــــــين المدفوعـــــــــــة إلـــــــــــى المســـــــــــاهمين  رســـــــــــوم اإلدارة
  الموزعينو 

  
)٢,٢٣٣( 

  
- 

  
- 

  
)٢,٢٣٣( 

 )٢٣٧( )٨٤( )١( )١٥٢(  رسوم اإلشراف والتفتيش

 )٧٨( - - )٧٨(  مصروفات اكتتاب مباشرة أخرى 

 )٩٠٠( -  -  )٩٠٠(  فنيال خدمات مدفوعة إلى المساهم رسوم

 )٥,٧٢٨( )٥٢٣( )٦٤( )٥,١٤١(  المطالبات والمصروفات إجمالي

 ١٠,٩٥٢  ٧,١٥٤ ٧١٧ ٣,٠٨١  فائض االكتتاب للفترة

       :غير مصنفة أرصدة
 ١,٢٣٥     ق االستثماردو رسوم صن -

  )٢,٤٧٣(     مصروفات عمومية وٕادارية -
    لفترة من عمليات التأمينافائض 

 ٩,٧١٤ 

                                                        ١٧



 

 

  ركة األهلي للتكافلش
   شركة مساهمة سـعودية) (

  
  الموجزة (تتمة)األولية لية إيضاحات حول القوائم الما

  م٢٠١٤سبتمبر  ٣٠كما في 
  
  (تتمة) التشغيلقطاعات معلومات  -  ٩

 (غير مراجعة) م٢٠١٣ سبتمبر ٣٠لفترة الثالثة أشهر المنتهية في                                                    

 

  
  
 فردي – تأمين

   
  تأمين

 مجموعات

حماية تأمين 
إئتمان 

   مجموعات 

  
  

 اإلجمالي

 
 لایرألف 

 سعودي
 لایرألف 

 سعودي
 لایرألف 

 سعودي
 لایرألف 

 سعودي
     ايرادات التأمين

 ٣٦,١٢٧ ٧,١٧٩ ٣  ٢٨,٩٤٥  إجمالي اشتراكات التأمين المكتتبة 
 )٢٢,٢٩١(  )٣٠٧( ١٤ )٢١,٩٩٨(  صافي –الجزء االستثماري 

 ١٣,٨٣٦ ٦,٨٧٢ ١٧ ٦,٩٤٧  صافي اشتراكات التأمين المكتتبة
 )٥,٣٤٩( )٤,١٥٠( )٣( )١,١٩٦(  اشتراكات إعادة التأمين المسندة
 ٨,٤٨٧ ٢,٧٢٢ ١٤ ٥,٧٥١  صافي اشتراكات التأمين المكتتبة

 )١,٣٥٦( )١,٥٥٠( ١٩٤ -  التغير في صافي االشتراكات غير المكتسبة

 ٧,١٣١ ١,١٧٢ ٢٠٨ ٥,٧٥١  صافي إيرادات التأمين

       والمصروفاتمطالبات ال

 )٥٩٨( )٥٦٩( - )٢٩( ي المطالبات المدفوعةإجمال

 ٥٣٨ ٥١٢ - ٢٦ حصة معيدي التأمين في المطالبات المدفوعة

 )٦٠( )٥٧( - )٣(  صافي المطالبات المدفوعة

       

 )٧٩( )٧٩( - -  القائمةالتغير في مخصص المطالبات 

  )١٣٩( )١٣٦( - )٣(  صافي المطالبات المتكبدة
 )٦٥٤( - - )٦٥٤(  الموزع إلى المساهماالقتناء المدفوعة  رسوم

  )٦٥٣( - -  )٦٥٣(  رسوم التسجيل المدفوعة إلى المساهمين الفنيين والموزعين
  )٢,٧١٠( - -  )٢,٧١٠(  أتعاب االدارة المدفوعة إلى المساهمين الموزعين 

 )٢٩٥(  )٣٦( - )٢٥٩(  رسوم االشراف والتفتيش

 )٧٣( - - )٧٣(  مصروفات اكتتاب مباشرة أخرى 

 )٤,٥٢٤( )١٧٢( - )٤,٣٥٢(  المطالبات والمصروفات إجمالي

 ٢,٦٠٧ ١,٠٠٠ ٢٠٨ ١,٣٩٩  فائض االكتتاب للفترة

      :أرصدة غير مصنفة

 ١,١٤٣     ق اإلستثماررسوم صندو  -

 )٢,٦٦٩(     مصروفات عمومية وٕادارية -

 ١,٠٨١     لفترة من عمليات التأمينفائض ا

  
١٨  

 



 

 

  لشركة األهلي للتكاف
   شركة مساهمة سـعودية) (

  
  الموجزة (تتمة) األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

  م٢٠١٤ سبتمبر ٣٠كما في 
  
  )(تتمة التشغيلقطاعات معلومات  - ٩

 (غير مراجعة) م٤٢٠١سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  ةعستاللفترة                                                      

  موعاتمج تأمين فردي تأمين 

تأمين حماية 
مجموعة 
 اإلجمالي  االئتمان

 
   لایرألف 

 سعودي
   لایرألف 

 سعودي
 لایرألف 

  سعودي
   لایرألف 

 سعودي
     إيرادات التأمين

 ٢٠٣,١٢٢ ٩٧,٧٠٨ ٤,٦٤٥  ١٠٠,٧٦٩  إجمالي اشتراكات التأمين المكتتبة 
 )٧٨,٨٢٥(  )٥,٠٠١( )٢٧٢( )٧٣,٥٥٢(  صافي –الجزء االستثماري 

 ١٢٤,٢٩٧ ٩٢,٧٠٧ ٤,٣٧٣ ٢٧,٢١٧  صافي اشتراكات التأمين المكتتبة
 )٦٤,٠٦٤( )٥٨,٤٧٨( )١,٨٠٨( )٣,٧٧٨(  اشتراكات إعادة التأمين المسندة
 ٦٠,٢٣٣ ٣٤,٢٢٩ ٢,٥٦٥ ٢٣,٤٣٩  صافي اشتراكات التأمين المكتتبة

 )٩,٩٧٣( )٩,٢١٧( )٧٥٦( -   التغير في صافي االشتراكات غير المكتسبة

 ٥٠,٢٦٠ ٢٥,٠١٢ ١,٨٠٩ ٢٣,٤٣٩  صافي إيرادات التأمين

       والمصروفاتمطالبات ال

 )٢١,٩٥٠( )٢٠,٦٤٤( )٦٠٠( )٧٠٦( إجمالي المطالبات المدفوعة

 ١٨,٠٤١ ١٦,٩٢٦ ٤٨٠ ٦٣٥ حصة معيدي التأمين في المطالبات المدفوعة

 )٣,٩٠٩( )٣,٧١٨( )١٢٠( )٧١(  صافي المطالبات المدفوعة

 )١,٩٤٧( )١,٩٣١( )١٦( -   القائمةفي مخصص المطالبات  التغير

 )٥,٨٥٦( )٥,٦٤٩( )١٣٦( )٧١(  صافي المطالبات المتكبدة

 )٤,٠٢٧( -  -  )٤,٠٢٧(  المدفوعة إلى المساهم الموزع ابسكتاإل رسوم

 )١,٣٨٣( -  -  )١,٣٨٣(  المساهمين الموزعينالفنيين و رسوم التسجيل المدفوعة إلى 

 )٦,٥٢٥( -  -  )٦,٥٢٥(  لمدفوعة إلى المساهمين الموزعين أتعاب اإلدارة ا

 )١,٠٨٦( )٣٦٥( )٢٣( )٦٩٨(  رسوم اإلشراف والتفتيش

 )٢٣٣( -  -  )٢٣٣(  مصروفات اكتتاب مباشرة أخرى 

 )٢,٧٠٠( -  -  )٢,٧٠٠(  رسوم خدمات مدفوعة للمساهم الموزع

 )٢١,٨١٠( )٦,٠١٤( )١٥٩( )١٥,٦٣٧(  المطالبات والمصروفات إجمالي
 ٢٨,٤٥٠     فائض االكتتاب للفترة

       :أرصدة غير مصنفة
 ٣,٦٠٩     االستثمار رسوم صندوق -

 )٧,٥١٩(     مصروفات عمومية وٕادارية -

 ٢٤,٥٤٠     لفترة من عمليات التأمينافائض 

  
١٩  



 

 

  شركة األهلي للتكافل
   شركة مساهمة سـعودية) (

  
  الموجزة (تتمة) األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

  م٢٠١٤ سبتمبر ٣٠كما في 
  
  )(تتمة التشغيلقطاعات معلومات  - ٩

 (غير مراجعة) م٢٠١٣سبتمبر  ٣٠ة أشهر المنتهية في عستلفترة ال                                                     

  موعاتمج تأمين فردي تأمين 

تأمين حماية 
مجموعة 
 اإلجمالي  االئتمان

 
   لایرألف 

 سعودي
   لایرألف 

 سعودي
 لایرألف 

  سعودي
   لایرألف 

 سعودي
     إيرادات التأمين

 ١٠٩,١٠٢ ١٢,٧٩٥ ٤,١٤٣  ٩٢,١٦٤  إجمالي اشتراكات التأمين المكتتبة 
 )٧٠,٢٣٣(  )٣٢٧( )١٣٢( )٦٩,٧٧٤(  صافي –الجزء االستثماري 

 ٣٨,٨٦٩ ١٢,٤٦٨ ٤,٠١١ ٢٢,٣٩٠  صافي اشتراكات التأمين المكتتبة
 )١٥,٠١٩( )٨,٠٠٨( )٣,٣٦٧( )٣,٦٤٤(  اشتراكات إعادة التأمين المسندة
 ٢٣,٨٥٠ ٤,٤٦٠ ٦٤٤ ١٨,٧٤٦  صافي اشتراكات التأمين المكتتبة

 )١,٧٤٥( )١,٥٥٠( )١٩٥( -  التغير في صافي االشتراكات غير المكتسبة

 ٢٢,١٠٥ ٢,٩١٠ ٤٤٩ ١٨,٧٤٦  صافي إيرادات التأمين

       والمصروفاتمطالبات ال

 )٣,٦٤٥( )١,٥٠٣( )١,٧٦٠( )٣٨٢( إجمالي المطالبات المدفوعة

 ٣,٢٨١ ١,٣٥٤ ١,٥٨٤ ٣٤٣ حصة معيدي التأمين في المطالبات المدفوعة

 )٣٦٤( )١٤٩( )١٧٦( )٣٩(  صافي المطالبات المدفوعة

 )٨٥( )٥٥( )٩( )٢١(  القائمةالتغير في مخصص المطالبات 

  )٤٤٩( )٢٠٤( )١٨٥( )٦٠(  صافي المطالبات المتكبدة
  )٦٥٤(  -  -  )٦٥٤(  الموزع االقتناء المدفوعة إلى المساهم رسوم

 )٢,٢٦٢( - - )٢,٢٦٢(  المساهمين الموزعينالفنيين و رسوم التسجيل المدفوعة إلى 
  )٦,٠٣٥( - -  )٦,٠٣٥(  أتعاب اإلدارة المدفوعة إلى المساهمين الموزعين 

 )٨٩٢(  )٦٤( )٢١( )٨٠٧(  رسوم اإلشراف والتفتيش

 )٢٢٤( - - )٢٢٤(  مصروفات اكتتاب مباشرة أخرى 

 )١٠,٥١٦( )٢٦٨( )٢٠٦( )١٠,٠٤٢(  المطالبات والمصروفات إجمالي
 ١١,٥٨٩ ٢,٦٤٢ ٢٤٣ ٨,٧٠٤  فائض االكتتاب للفترة

          :أرصدة غير مصنفة
 ٣,٠٧١     االستثمار رسوم صندوق -

 )٩,٧٧١(     مصروفات عمومية وٕادارية -

 ٤,٨٨٩     فترة من عمليات التأمينلافائض 

  
٢٠  

 
 



 

 

  شركة األهلي للتكافل 
   شركة مساهمة سـعودية) (

  
  الموجزة (تتمة) األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

  م٢٠١٤ سبتمبر ٣٠كما في 
  
  (تتمة) التشغيلقطاعات معلومات  -  ٩
  م (غير مراجعة) ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠كما في  

 فردي - تأمين  
 –تأمين 

 مجموعات

تأمين حماية 
مجموعة 
  االئتمان

  

 اإلجمالي

 
لف لایر أ

 سعودي
لف لایر أ

 سعودي
 لایرألف 

 سعودي
لف لایر أ  

 سعودي
            موجودات عمليات التأمين

  ١٣٧,٠٣٣    ٥٧,٩٦٥  ٢,٠٤٤  ٧٧,٠٢٤  النقد وما في حكمه
استثمارات للمتاجرة محتفظ بها لتغطية المطلوبات 

  -   ٦٧٨,٨٧٤  المرتبطة بالوحدات
  
 -  

  
٦٧٨,٨٧٤  

  ١,٤٠٨    ١,٢٥٢  ١٥٦  -    تأمين مستحقة  إشتراكات
  ٤٢٨    -   -   ٤٢٨  ايرادات مستحقة 

  ١,٤٣١    -   -   ١,٤٣١  التأمين من المطالبات القائمةحصة معيدي 
  ١٥,٣٣٩    ١٤,٨٣٨  ٥٠١  -   حصة معيدي التأمين من المساهمة غير المكتسبة

  ٨٣٤,٥١٣    ٧٤,٠٥٥  ٢,٧٠١  ٧٥٧,٧٥٧  
            : ةمصنفأرصدة غير 

  ٦٨٥          مدفوعات مقدما وذمم مدينة أخرى -
  ٦١٤          أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية -

  ٨٣٥,٨١٢          موجودات عمليات التأمين إجمالي
            

            مطلوبات وفائض عمليات التأمين
            مطلوبات عمليات التأمين

  ٧٠١,١٨٩    ٦,٨٣٧  ٣٩٠  ٦٩٣,٩٦٢ فني لعمليات التأمين ال االحتياطي
  ٢٥,٧٠٠    ٢٤,٤٤٣  ١,٢٥٧  -   إشتراكات تأمين غير مكتسبة

  ٢,١١٢    ١,٧٨٨  -   ٣٢٤  إجمالي -مطالبات قائمة
  ٥٦,٦٥٢    ٤٨,٠٥٢  ١,٧٢٢  ٦,٨٧٨  أرصدة مستحقة الدفع لمعيدي التأمين

  ٢,٧٣٢    -   -   ٢,٧٣٢  ذات عالقة ألطرافمستحق 
  ١٢,٥٦٤    -   -   ١٢,٥٦٤  إشتراكات تأمين مقدمة

  ١١,٦٦٧    ٨٤  ١  ١١,٥٨٢  وذمم دائنة أخرى تمستحقا
  ٨١٢,٦١٦    ٨١,٢٠٤  ٣,٣٧٠  ٧٢٨,٠٤٢  

           : ةأرصدة غير مصنف
  ١٨,٦٨٠          مستحق لعمليات المساهمين -
  ٨٩٣          مكافأة نهاية الخدمة للموظفين -

  ٨٣٢,١٨٩         مطلوبات عمليات التأمين إجمالي
           

 ٣,٦٢٣        الفائض من عمليات التأمين
  ٨٣٥,٨١٢          مطلوبات وفائض عمليات التأمين إجمالي

  
٢١  

 



 

 

  شركة األهلي للتكافل
   شركة مساهمة سـعودية) (

  
  الموجزة (تتمة) األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

  م٢٠١٤ سبتمبر ٣٠كما في 
  
  (تتمة) التشغيل قطاعات معلومات – ٩
   (مراجعة)م ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في  

 فردي -تأمين  
 –تأمين 

 مجموعات

تأمين حماية 
مجموعة 
  االئتمان

  

 اإلجمالي

 
لف لایر أ

 سعودي
لف لایر أ

 سعودي
 لایرألف 

 سعودي
لف لایر أ  

 سعودي
            موجودات عمليات التأمين

  ٣٤,٧٨١    ٧,٣٠٤  ٦٩٤  ٢٦,٧٨٣  النقد وما في حكمه
استثمارات للمتاجرة محتفظ بها لتغطية المطلوبات 

  -  ٦٠٩,٤٥٩  داتالمرتبطة بالوح
  
-  

  
٦٠٩,٤٥٩  

  ٤٦٣    ٤٦٣  -  -   تأمين مستحقةإشتراكات 
  ٤٣٦    -  -  ٤٣٦  ايرادات مستحقة 

  ٤٦٥    ٤٦٥  -  -  حصة معيدي التأمين من المساهمة غير المكتسبة
  ٦٤٥,٦٠٤    ٨,٢٣٢  ٦٩٤  ٦٣٦,٦٧٨  

            : ةأرصدة غير مصنف
  ١٧٨          مدفوعات مقدما وذمم مدينة أخرى -
  ٨٥٩          يزات ومعدات مكتبيةأثاث وتجه -

  ٦٤٦,٦٤١          موجودات عمليات التأمين إجمالي
            

            مطلوبات وفائض عمليات التأمين
            مطلوبات عمليات التأمين

  ٦١٧,٦٦٠    ٢٦١  ١٠٣  ٦١٧,٢٩٦ فني لعمليات التأمين ال االحتياطي
  ٨٥٣    ٨٥٣  -  -  إشتراكات تأمين غير مكتسبة

  ٣٢٤    -  -  ٣٢٤  إجمالي -مطالبات قائمة
  ١١,٧٦٨    ٦,٦٥٠  ٦٠٥  ٤,٥١٣  أرصدة مستحقة الدفع لمعيدي التأمين

  ٧١    -  -  ٧١  ذات عالقة ألطرافمستحق 
  ٥٣٥    -  -  ٥٣٥  إشتراكات تأمين مقدمة

  ٩,١٥٠    ٢,٧٥٦  ١  ٦,٣٩٣  وذمم دائنة أخرى مستحقات
  ٦٤٠,٣٦١    ١٠,٥٢٠  ٧٠٩  ٦٢٩,١٣٢  

           : ةأرصدة غير مصنف
  ٤,٦٤٠          حق لعمليات المساهمينمست -
  ٤٧١          مكافأة نهاية الخدمة للموظفين -

  ٦٤٥,٤٧٢         مطلوبات عمليات التأمين إجمالي
           

 ١,١٦٩        الفائض من عمليات التأمين
  ٦٤٦,٦٤١          مطلوبات وفائض عمليات التأمين إجمالي

  
  

٢٢  
 



 

 

  شركة األهلي للتكافل
   شركة مساهمة سـعودية) (

  
  الموجزة (تتمة) األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

  م٢٠١٤ سبتمبر ٣٠كما في 
  

  المالية: لألدواتالقيم العادلة  -١٠
في في السوق  أطرافبين في معاملة عادية سداد التزام دفع لأصل أو  إستالمه لبيعالذي يمكن  السعرالقيمة العادلة هي   .أ

 .تاريخ القياس

وتتكون في الصندوق ولدى البنوك واستثمارات تجارية وذمم مساهمات مدينة لية للشركة من نقد تتكون الموجودات الما
لجهة ذات عالقة وذمم ومبالغ مستحقة الدفع مطالبات قائمة وذمم أرصدة دائنة لمعيدي التأمين مطلوباتها المالية من 

 اإليضاحي تم تسجيلها بالقيمة العادلة (م وبغض النظر عن االستثمارات الت٢٠١٤ سبتمبر ٣٠كما في  .دائنة أخرى
  .) لم تكن هناك أدوات مالية أخرى لدى الشركة تقاس بالقيمة العادلة٤

  
 .المالية لألدواتعن القيم العادلة  واإلفصاحتستخدم الشركة التسلسل التالي لتحديد   .ب

ي بدون تعديل أو جعلها أكثر المالية (أ األداةالنشطة لنفس  األسواقالمتداولة في  األسعار: األولالمستوى 
  .جاذبية)

تقييم أخرى  ألساليبالنشطة لموجودات ومطلوبات متماثلة أو  األسواقالمتداولة في  األسعارالمستوى الثاني: 
   .التي يمكن مالحظتها األسواقبيانات  إلىبحيث تستند كافة المدخالت الهامة 

  .التي يمكن مالحظتها األسواقبيانات  إلىمدخل هام المستوى الثالث: أساليب التقييم بحيث ال يستند أي 
  
المالية المسجلة بالقيمة العادلة تعد من  األدواتفان كافة  ،م٢٠١٣ديسمبر  ٣١م وفي ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠كما في  

حددت الشركة المستوى الثاني إلستثمارات صناديق المتاجرة بناء على صافي قيمة إصول  .المستوى الثاني
  نهاية الفترة. الصناديق في 

   
  صافي الربح للسهم -١١

العادية الصادرة والقائمة المتوسط المرجح لألسهم للفترة علي الدخل تم إحتساب صافي ربح السهم للفترة بقسمة صافي 
  في تاريخ قائمة المركز المالي .التنطبق األرباح المخفضة للسهم علي الشركة .

   
  لموجزةالقوائم المالية األولية ا إعتماد -١٢

 أكتوبر ٢٧ الموافقه ١٤٣٦ محرم ٣بتاريخ  من قبل مجلس اإلدارة األولية الموجزةالقوائم المالية هذه  تم إعتماد
  .م٢٠١٤

  
  
  
  

٢٣  


