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 ةيطة الرئيسواألنش يمالتنظ. 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 

 السعوديةالمملكة العربية 

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

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

غير سعوديين  مؤسسين مساهمين% ل9.54وبنسبة  والذين يخضعون للزكاة العام والجمهور سعوديين مؤسسين مساهمينل% 90.46

 لضريبة الدخل. يخضعون

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

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

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

 العربية السعودية.
 

 اإلعدادس اأس .2

 اإلعدادأساس أ( 

ً  م2019يونيو  30في كما في وللفترة المنتهية  تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة للشركة  34لمعيار المحاسبة الدولي رقم وفقا

 المعتمد في المملكة العربية السعودية. "التقارير المالية األولية"

وفقا لمعيار المحاسبة  م2018ديسمبر  31و م2019مارس  31كما في وللفترة المنتهية في  تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة للشركة

من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي )"مؤسسة النقد"( للمحاسبة  لةالمعدومعايير المحاسبة الدولية  ولياألالتقرير المالي  -(34الدولي )

فيما  ( "الرسوم"21والتفسير للمعيار ) "ضرائب الدخل"( 12بتطبيق معيار المحاسبة الدولي )) فيما يتعلق عن الزكاة وضريبة الدخل 

 (.يتعلق بالزكاة وضريبة الدخل

الزكاة  بمحاسبة، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعليمات لشركات التأمين في المملكة العربية السعودية  م2019يوليو  23في 

المعتمدة من قبل الهيشة السعودية للمحاسبين يتماشى مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الذي . قائمة الدخلوضرائب الدخل في 

المحاسبية للزكاة بتعديل المعالجة الشركة  قامت،  . وفقًا لذلكبالمملكة العربية السعوديةالمعتمدة  ارات األخرىوالمعايير واالصد القانونيين

والتغيرات في تقديرات  السياسات المحاسبية (8)المحاسبة الدولي معياروضريبة الدخل عن طريق تعديل بأثر رجعي بما يتماشى مع 

 .ةاألولية الموجز القوائم الماليةمن )ب(  3 ايضاحة واألخطاء الناتجة عن هذا التغيير تم توضيحها في يالمحاسب

ً  االوليةالقوائم المالية  إعداد تم لمبدأ االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء قياس االستثمارات بقيمتها العادلة. يتم عرض قائمة  وفقا

النظامية،  والوديعةالمركز المالي األولية للشركة حسب ترتيب السيولة. باستثناء األثاث والتركيبات والمعدات المكتبية، واالستثمارات، 

، لم يتم اإلبالغ عنهااحتياطي مطالبات متكبدة غير المكتسبة، والمطالبات القائمة، و اشتراكات التأمين، نللموظفي نهاية الخدمة ومكافأة

لوبات األخرى ذات ن جميع الموجودات والمط، والفائض من عمليات التأمين، فإعائد المستحقاالحتياطيات الفنية لعمليات التأمين، والو

 ذلك. خالف  يذكرجل، ما لم طبيعة قصيرة األ

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

إلى عمليات التأمين أو بوضوح العائدة والمصروفات ، يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات وبالتاليو "عمليات المساهمين". 

 في الحسابات المعنية.عمليات المساهمين 

الموجزة ال تتضمن كافة المعلومات المطلوبة إلعداد القوائم المالية السنوية، ويجب قراءتها جنباً الى جنب مع  االوليةإن القوائم المالية 

 .م2018ديسمبر  31القوائم المالية السنوية كما في وللسنة المنتهية في 

 .الموجزة مؤشراً على نتائج السنة بأكملهااالولية القوائم المالية ال يعتبر 

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

 المحاسبية الهامةاألحكام والتقديرات واالفتراضات ب( 

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

 .. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديراتالمصرح عنها مبالغ الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات
 

مصادر الالسياسات المحاسبية للشركة واألحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق فإن ولية الموجزة، المالية األالقوائم عند إعداد هذه 

المالية السنوية كما القوائم التي تم تطبيقها على السياسات هي نفسها و، لعدم التيقن من التقديرات تتضمن سياسات إدارة المخاطرالرئيسية 

 .م2018ديسمبر  31في وللسنة المنتهية في 
 

 موسمية العملياتج( 

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

 السياسات المحاسبية الهامة . 3

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

 بإستثناء ما يلي: م2018ديسمبر  31إلعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 

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

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

 : م2019يناير  1للمحاسبة والتي اصبحت سارية المفعول اعتباراً من 
 

 الـبـيـان المعيار/ التعديالت

 عقود اإليجار (16المعيار الدولي للتقرير المالي )

 عدم التأكد المحيط بمعالجات ضريبة الدخل  (23)تفسير المعايير الدولية تفسير لجنة 

 

ولية إن تطبيق هذه المعايير الجديدة والتعديالت والتفاسير التي تنطبق على الشركة لم يكن لها أي تأثير جوهري على هذه القوائم المالية األ

 الموجزة. 

 ة الدخلوضريبالتغيير في محاسبة الزكاة ( ب

من مؤسسة النقد العربي  جديدة نتيجة إلصدار تعليمات م2019يونيو  30كما ذكر أعاله ، تم تغيير أساس اإلعداد للفترة المنتهية في 

حسب تعميم مؤسسة  سابقا التغيرات في حقوق الملكية قائمةالزكاة وضريبة الدخل في  احتساب. تم م2019يوليو  23السعودي بتاريخ 

مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ لالجديدة . مع التعليمات م2017أبريل  11 بتاريخ 381000074519النقد العربي السعودي رقم 

الزكاة وضريبة الدخل بأثر عن محاسبة الالتغيير في  معالجةتم . قائمة الدخل، يتم االعتراف بالزكاة وضريبة الدخل في 2019يوليو  23

الموجزة. نتج عن هذا التغيير انخفاض في الدخل  للقوائم المالية األولية (ب – 3 ايضاح)في  اثر التغييرات عنوتم االفصاح رجعي 

التدفقات  قائمةألف لاير سعودي. لم يكن لهذا التغيير أي تأثير على  3,171بمبلغ  م2018يونيو  30المسجل للشركة للفترة المنتهية في 

 .م2018يونيو  30النقدية للفترة المنتهية في 

 ضريبة دخل -السياسة المحاسبية 

ضريبة الدخل للفترة هي الضريبة المستحقة على الدخل الخاضع للضريبة للفترة الحالية ، بناًء على معدل ضريبة الدخل  ان مصروف

مؤقتة الفروق عن ال نتجتالضريبية المؤجلة التي الموجودات والمطلوبات تعديل بالتغييرات في ال، مع حسب التشريعات المحليةالمطبق 

 تخدمة.مسالضريبية غير الخسائر الو

تحقق  التي انفي البلد التقريرفي نهاية فترة إعداد أو القوانين الجديدة قانون الضريبة الحالي يتم احتساب ضريبة الدخل الحالية على أساس 

في اإلقرارات الضريبية فيما يتعلق بالحاالت التي وضع الشركة فيها الشركة دخالً خاضعًا للضريبة. تقوم اإلدارة بشكل دوري بتقييم 

لطات واجهة المبالغ التي قد تطالب بها السمتقوم الشركة بتكوين مخصصات متوقعة حسب الحاجة ل. للتنظيم الضريبي الشركةخضع فيها ت

 الضريبية.

. إن مصاريف أو ضرائب الدخل الربوطهذه  مناإلنتهاء في الفترة التي يتم فيها الربوط الضريبية النهائية الناشئة عن الفروقات تسجل 

 تعديل المصروفويتم  ،على الفترة هي الضريبة المستحقة على الدخل الخاضع للضريبة للفترة الحالية بناءً على معدل ضريبة الدخل المطبق

 والخسائر الضريبية غير المستخدمة. والمطلوبات الضريبية المؤجلة الناتجة من الفروق المؤقتةبالفروقات الناتجة عن الموجودات 



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

 م2019يونيو  30كما في 

- 11 - 

 )تتمة(. السياسات المحاسبية الهامة 3

 التغيير في محاسبة الزكاة وضريبة الدخل )تتمة(( ب

 الضريبة المؤجلة

األساس الضريبي للموجودات والمطلوبات وقيمتها على الفروق المؤقتة بين  اتباستخدام طريقة االلتزام الضرائب المؤجلة تقديريتم 

بناء على معدالت  المطلوبات فيها أو يسوى الموجوداتحقق فيها تتبالسنة التي  الضريبية المؤجلة والمطلوبات الموجوداتتقاس  .الدفترية

فر األرباح اتوفيه حتمل ي التي بالقيمةة المؤجلة يالضريب بالموجودات. يتم االعتراف تاريخ التقرير الماليبفي  المتوقعةالسارية أو  الضريبة

 وجود منفعة ضريبية مقابلها. حتملي الة المؤجلة إلى الحد الذي يالضريب الموجوداتالخاضعة للضريبة في المستقبل. يتم تخفيض 

المؤجلة للفروق المؤقتة بين القيمة الدفترية واألسس الضريبية لالستثمارات في  الضريبية والموجودات بالمطلوبات االعترافال يتم 

 اتالفروق عكس هذهعدم المحتمل من وفي توقيت عكس الفروق المؤقتة  السيطرة يكون لدى الشركة القدرة علىاألجنبية حيث  العمليات

 المستقبل المنظور. في

في اجراء مقاصة بين المبالغ  كان لدى الشركة حق واجب النفاذ قانونافي حال  الضريبية المؤجلةبين الموجودات والمطلوبات  مقاصةتتم ال

 أو تحقيق األصل وتسوية اإللتزام في آن واحد. وأن تنوي إما التسوية على أساس صاف   الضريبية السلطاتفي نفس  المثبتة

ضريبة الدخل المتعلقة بالعناصر المقيدة مباشرة بالدخل الربح أو الخسارة ، باستثناء قائمة يتم االعتراف بالضريبة الحالية والمؤجلة في 

 .القائمة المقيدة بهافي نفس لضريبة االعتراف با. في هذه الحالة ، يتم الشامل االخر أو حقوق الملكية

 الزكاة

اة كما تخضع الشركة للزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل. يتم تحميل الزكاة في قائمة الدخل األولية وال يتم المحاسبة عن الزك

 يتم المحاسبة عن ضريبة الدخل ولذلك ال يتم تسجيل ضرائب مؤجلة متعلقة بالزكاة.

 التأثير على قائمة الدخل األولية 

كالتالي على البنود الخاصة بقائمة  األثرله ( ب -3)كما هو موضح في االيضاح في المعالجة المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل التغيير 

 :م2018يونيو  30كما في ولفترة الثالثة أشهرالمنتهية في  وقائمة التغييرات في حقوق الملكيةالدخل وقائمة المركز المالي 

 

 البنود

 

 القائمة المالية المتأثرة

كما تم االعتراف سابقاً  

الثالثة كما في ولفترة 

 30المنتهية في أشهر 

 2018يونيو 

 

 أثر التعديل

المعدلة كما في  

الثالثة ولفترة 

 30المنتهية في أشهر

 2018يونيو 

         

 (1,517)  (1,517)  -  قائمة الدخل األولية   الزكاة

ضررررررريبررة الرردخررل 

 المحملة

 

 قائمة الدخل األولية 

 

- 

 

(243) 

 

(243) 

صافي الدخل 

للفترة العائد 

 للمساهمين

 

 قائمة الدخل األولية 

 

7,352 

 

(1,760) 

 

5,592 

ربحية السهم للفترة 

 )لاير سعودي(

 

 قائمة الدخل األولية 

 

0.44 

 

(0.10) 

 

0.34 

 زكاة

قائمة التغيرات في  

 حقوق الملكية األولية

 

1,517 

 

(1,517) 

 

- 

ضريبة الدخل 

 المحملة

قائمة التغيرات في  

 حقوق الملكية األولية

 

243 

 

(243) 

 

- 

مجموع الدخل 

 الشامل للفترة

قائمة الدخل الشامل  

التغيرات األولية وقائمة 

 في حقوق الملكية األولية

 

7,352 

 

(1,760) 

 

5,592 
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 )تتمة(. السياسات المحاسبية الهامة 3

 التغيير في محاسبة الزكاة وضريبة الدخل)تتمة(( ب

 :2018يونيو  30كما في ولفترة الستة أشهرالمنتهية في 

يتم االعتراف  مل ولذلك،  القوائم المالية األولية على جوهري لها أثر لضريبة المؤجلة ليسبا الخاصة المحاسبيةأثر تبني السياسة إن 

 الضريبة المؤجلة.بالموجودات والمطلوبات 

 لم تدخل حيز التنفيذ ولكن( معايير وتفسيرات صادرة ج

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

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

 الـبـيـان المعيار/ التفسير

نافذة من الفترات التي تبدأ في أو 

 التواريخ التاليةبعد 

 أنظر أدناه األدوات المالية (9المعيار الدولي للتقرير المالي )

 م2022يناير  1 عقود التأمين )أنظر أدناه( (17المعيار الدولي للتقرير المالي )
 

 األدوات المالية –( 9)المعيار الدولي للتقرير المالي 

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

ويقدم جديدة للموجودات المالية، القياس التصنيف والالمعيار متطلبات يدمج والقياس". االعتراف "االدوات المالية:  (39)المحاسبة الدولي 

المحاسبة ، ومتطلبات (39)معيار الفي  الخسارة المتكبدةنموذج سيحل محل والذي االئتمان المتوقعة  خسائروذج لالنخفاض في قيمة نم

  :(9)معيار العلى  وبناءً  .جديدةعلى التحوط ال

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

باستثناء لمطلوبات المالية ل (39)معيار المعظم متطلبات على المعيار  أبقىوخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية. 

الذي االئتمان يعود على ذات  في القيمة العادلة التغيرن هذا الجزء من أحيث و الخسارة أالقيمة العادلة من خالل الربح بالمحددة تلك 

  من قائمة الدخل. بدالً األخر في الدخل الشامل يجب إدراجه 

 البنود

 

 القائمة المالية المتأثرة

كما تم االعتراف سابقاً  

 الستةكما في ولفترة 

 30المنتهية في أشهر 

 م2018يونيو 

 

 أثر التعديل

المعدلة كما في  

 الستةولفترة 

 30المنتهية في أشهر

 م2018يونيو 

         

 (2,781)  (2,781)  -  قائمة الدخل األولية   الزكاة

ضررررررريبررة الرردخررل 

 المحملة

 

 قائمة الدخل األولية 

 

- 

 

(390) 

 

(390) 

صافي الدخل 

للفترة العائد 

 للمساهمين

 

 قائمة الدخل األولية 

 

15,209 

 

(3,171) 

 

12,038 

ربحية السهم للفترة 

 )لاير سعودي(

 

 قائمة الدخل األولية 

 

0.91 

 

(0.19) 

 

0.72 

 زكاة

قائمة التغيرات في  

 حقوق الملكية األولية

 

2,781 

 

(2,781) 

 

- 

ضريبة الدخل 

 المحملة

قائمة التغيرات في  

 حقوق الملكية األولية

 

390 

 

(390) 

 

- 

مجموع الدخل 

 الشامل للفترة

قائمة الدخل الشامل  

األولية وقائمة التغيرات 

 في حقوق الملكية األولية

 

15,209 

 

(3,171) 

 

12,038 
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 

 )تتمة( لم تدخل حيز التنفيذ ولكن( معايير وتفسيرات صادرة ج

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

غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بجانب الذمم المدينة من عقود اإليجار التمويلي، مع التزامات القروض وعقود 

عشر شهرا  يثنالاخالل التعثر احتمالية المرتبطة مع خسارة االئتمان المتوقعة نموذج على مبني ن المخصص الضمانات المالية. إ

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

 .(39)معيار كان يتم تسجيلها بموجب ال

ً منهجتتبع ومخاطر إدارة ال ممارساتمتوافقة مع حوط ان متطلبات محاسبة الت •  مبني على المبادئ. ا

 عقود التأمين – (17) المعيار الدولي للتقرير المالي 

ثار المحاسبية اآل" والذي يعالج عقود التأمين" (4) معيارالتعديالت على ال، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بنشر م2016في سبتمبر 

ن لشركات التأمين: يالتعديالت خيارقدمت هذه  التأمين.لعقود  الالحقالمحاسبي  معيارال نشرعلى شركات التأمين قبل  (9) معياراللتطبيق 

تاريخ سريان حتى  (9)معيار المؤقت من تطبيق  بإعفاءكانت مؤهلة،  إذا، المنشآتفي التأجيل أسلوب طبق ي .اإلحاللأو التأجيل أسلوب 

أثر بعض حاالت عدم التوافق المحاسبي بحذف  للمنشأة فيسمحأسلوب اإلحالل ما أ. م2022 يناير 1 حتىو أمين الجديد أالت معيار عقود

، كما هو موضح في التعديالت على ويتضمن االعفاء المؤقت من الربح او الخسائر والتي قد تحدث قبل تطبيق معيار عقود التأمين الجديد

تطبيق الثار آبتقييم قامت الشركة  . (9)معيار التطبيق ، بتأجيل التأميننشاطها األساسي بيتعلق التي ، المنشآت(، إمكانية قيام 4معيار )ال

الموجزة األولية على القوائم المالية ( 9)معيار التطبيق  أثران .م2022يناير  1أقصاه حتى تاريخ الحق  (9)معيار ال تأجيل تطبيقوقررت 

تقييم أثر تطبيق ليس من الممكن وبالتالي . المرتقبمع معيار عقود التأمين ، وبشكل كبير، التداخالت االعتبار بعينيأخذ  أن يجبللشركة 

 كامل.بال (9) معيارال

 

 النقد وما في حكمه. 4

 )غير مراجعة( م2019 يونيو 30 

 االجمالي  عمليات المساهمين  التأمينعمليات  

       ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
 17  -  17 نقد في الصندوق

       30,187  2,418  27,769 (1-4نقد لدى البنك )اإليضاح 

 30,204  2,418  27,786 االجمالي
 

 ) مراجعة( 2018ديسمبر  31 

 االجمالي  عمليات المساهمين  التأمينعمليات  

  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
     

 12  -  12 نقد في الصندوق

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

 18,871  2,417  16,454 االجمالي
 
  .جهة ذات عالقةفي حسابات بنكية لدى  لدى البنك محتفظ به النقد 4-1
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 معيدي التأمين، بالصافيلوذمم مدينة تامين مستحقة اشتراكات  .5
 

 م2018ديسمبر  31  م2019 يونيو 30 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

     ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
 5,489  757 )انظر )أ( أدناه ( بالصافي -حاملي وثائق التأمين

 66,932  25,844 )أنظر )أ( أدناه ( (10)اإليضاح  بالصافي -جهات ذات عالقة

 1,652  6,191 بالصافي -ذمم مدينة من معيدي التأمين

 32,792  74,073 
 
 يونيو 30إن مخصص الديون المشكوك في تحصيلها من اشتراكات تأمين مستحقة والخاصة بحاملي وثائق التأمين للفترة المنتهية في أ( 

واشتراكات التأمين المستحقة الخاصة بجهات ذات عالقة للفترة  الف لاير سعودي( 44: 2018الف لاير سعودي) 129 تبلغ 2019
 .الف لاير سعودي( 16: 2018الف لاير سعودي) 48بلغت  2019 يونيو 30المنتهية في 

 

 غير مكتسبة  تأمين اشتراكات. 6

  م2019 يونيو 30 

 )غير مراجعة(

 الصافي  إعادة التامين  اإلجمالي 

       ألف لاير سعودي  لاير سعوديألف   ألف لاير سعودي 
 1,787  (3,187)  4,974  الفترةالرصيد في بداية 

 96,980  (21,245)  118,225  الفترةخالل  (مسندة)اشتراكات مكتتبة / 

 (96,807)  21,179  (117,986) الفترة مدفوعة أو معدلة خالل/(بةسمكت)اشتراكات 

 1,960  (3,253)  5,213  الفترةالرصيد في نهاية 

 

 م 2018 ديسمبر 31 

 )مراجعة(

 الصافي  نإعادة التامي  اإلجمالي 

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

 232,735  (105,611)  338,346 خالل السنة  (مسندة)اشتراكات مكتتبة / 

 (232,634)  105,736  (338,370) خالل السنة  مدفوعة أو معدلة/(مكتسبة)اشتراكات 

 1,787  (3,187)  4,974 الرصيد في نهاية السنة 

 
 إستثمارات مرتبطة بالوحدات . 7

مساهم لاألمريكي وتدار من قبل شركة تابعة لمقومة بالدوالر  االستثمار المرتبطة بالوحدات من وحدات في صناديق االستثماراتتتكون 

 .المملكة العربية السعوديةومقرها في  رئيسي في الشركةال

 م2018ديسمبر  31  م2019 يونيو 30 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

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

 356,326  366,416 صندوق األهلي متعدد األصول المتحفظ

 165,177  177,211 صندوق األهلي متعدد األصول المتوازن

 125,572  139,160 صندوق األهلي متعدد األصول للنمو

 682,787  647,075 
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 )تتمة(إستثمارات مرتبطة بالوحدات . 7

 م2018ديسمبر  31السنة المنتهية في  وفي م2019 يونيو 30المنتهية في  الفترةخالل  المرتبطة بالوحدات االستثماراتتتألف الحركة في 

 مما يلي:  

 م2018ديسمبر  31  م2019 يونيو 30 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

     سعودي لاير ألف  ألف لاير سعودي 
 694,409  647,075 السنةالفترة / الرصيد في بداية 

 (43,000)  (14,000) السنةالفترة /  استرداد خالل

 (4,334)  49,712 )ب((1-9السنة )اإليضاح الفترة /  غير محققة خالل)خسائر(  /أرباح 

 647,075  682,787 السنةالفترة /  الرصيد في نهاية

    
 

 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل استثمارات. 8

 م2018ديسمبر  31  م2019 يونيو 30 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

     سعودي لاير ألف  ألف لاير سعودي 
    االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 47,805  54,171 (1-8عمليات التأمين )االيضاح 

 238,808  238,924 (2-8عمليات المساهمين )االيضاح 

 293,095  286,613 

    

 متساوية.لهذه االستثمارات والقيمة العادلة  الدفتريةن القيمة إ
 

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

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

بالقيمة العادلة من خالل قائمة  كاستثمار االستثمارهذا في المملكة العربية السعودية. تم تحديد ومقرها بالشركة شركة تابعة لمساهم رئيسي 

 .نشطةبصورة  أدائهة تم مراقبساس القيمة العادلة وتأعلى ألنه يدار وذلك األولي االعتراف  عندالدخل 
 
 م2018ديسمبر  31  م2019 يونيو 30 

 جعة(را)م  )غير مراجعة( 

     سعودي لاير ألف  ألف لاير سعودي 
    

 47,805  54,171 صندوق األهلي المتنوع للمتاجرة باللاير السعودي
 

ديسمبر  31وللسنة المنتهية في  م2019 يونيو 30المنتهية في  للفترةإن الحركة في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

 هي كما يلي:   م2018
 

 م2018ديسمبر  31  م2019 يونيو 30 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

     ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   
    عمليات التأمين 

 76,942  47,805 السنةالفترة/الرصيد في بداية 

 (40,000)  - إستردادات

عمليات المساهمين بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل )انظر  منمحول 

 9,667  5,676 ادناه( 

 1,196  690 أرباح غير محققة

 47,805  54,171 السنةالفترة / الرصيد في نهاية 
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 )تتمة(بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل . استثمارات 8

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

 م2018ديسمبر  31  م2019 يونيو 30 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   

    

 219,877  225,252 الخاصةمحفظة األهلي تكافل 

 6,832  7,109 إستثمار في صندوق عقاري

 12,099  6,563 صندوق األهلي المتنوع للمتاجرة باللاير السعودي

 238,924  238,808 

    

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

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

 م2018ديسمبر  31  م2019 يونيو 30 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   

    عمليات المساهمين

 244,128  238,808 السنةالفترة / الرصيد في بداية 

)انظر عمليات التامين بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  إلىمحول 

 (9,667)  (5,676) ( أعاله

 4,347  5,792 أرباح غير محققة 

 238,808  238,924 السنة الفترة / الرصيد في نهاية
 

  ةالفني اتاالحتياطي. 9

 االحتياطي الفني لعمليات التأمين 1-9
 

 :كما يلياالكتواري خبير الالتأمين بناًء على التقرير المستلم من  لعمليات( تم تكوين االحتياطي الفني أ
  
 م2018ديسمبر  31  م2019 يونيو 30 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   

باستراتيجيات االستثمار للمشاركين )التزام مرتبط احتياطي فني متعلق 

 650,843  685,408 بالوحدات(

 3,382  4,264 مخصص مقابل المخاطر المبقاة

 689,672  654,225 
 

 كاالتي:  ت التأمينيااالحتياطي الفني لعملفي حركة الب( 

 م2018ديسمبر  31  م2019 يونيو 30 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   

    

 710,625  654,225 السنةالفترة / الرصيد كما في بداية 

 (3,907)  882 التغير في المخصص مقابل المخاطر المبقاة

 (4,334)  49,712 ( 7أرباح غير محققة من استثمارات مرتبطة بالوحدات )اإليضاح 

 161,430  73,842 اشتراكات تأمين قابلة لالستثمار

 (209,589)  (88,989) إعادة وإستحقاق وثائق التكافل

 654,225  689,672 السنةالفترة / الرصيد كما في نهاية 
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 تتمة(( ةالفني ات. االحتياطي9

 لم يتم اإلبالغ عنهاحتياطي مطالبات متكبدة وا 9-2
 

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

 م2018ديسمبر  31  م2019 يونيو 30 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   

    

 7,197  4,831 لم يتم اإلبالغ عنهااحتياطي مطالبات متكبدة 

    

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

 م2018ديسمبر  31  م2019 يونيو 30 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   

    

 6,268  7,197 السنةالفترة / الرصيد كما في بداية 

 929  (2,366) التي لم يتم اإلبالغ عنها احتياطي مطالبات متكبدةالتغير في 

 7,197  4,831 السنةالفترة / لرصيد كما في نهاية ا
 

 ذات عالقة جهاتمعامالت وارصدة . 10
 

التي تسيطر والمنشآت 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 اعليه تتم جميع المعامالت مع تلك الجهات ذات العالقة  .جوهريا

 دارة. قبل اإلوتتم الموافقة عليها من العادية الشروط لألحكام ووفقا 
 

  :م2018 يونيو 30و م2019 يونيو 30المنتهية في  الفترةخالل فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع الجهات ذات العالقة 

 

 مبالغ المعامالت   

 طبيعة المعامالت  العالقة االسم 

 م2019 يونيو 30

  )غير مراجعة(

 م2018 يونيو 30

 )غير مراجعة(

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   

 مساهم  هلي البنك التجاري األ

اشتراكات تأمين  إجمالي

 70,198  28,010 جماعي

المطالبات  إجمالي

 51,886  63,441 المدفوعة

 982  828 اتعاب ادارة مساهم  شركة إف دبليو يو 

 2,535  2,488 رسوم صندوق استثمار شركة تابعة لمساهم  هلي كابيتال األ

 1,811  1,831 منافع قصيرة االجل  موظفي االدارة العليا 

  
مكافأة نهاية الخدمة 

 72  99 للموظفين
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 )تتمة(. معامالت وارصدة جهات ذات عالقة 10
 

 ( مستحق من / )إلى( جهات ذات عالقة أ

 م2018ديسمبر  31  م2019 يونيو 30 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
    

 66,932  25,844 (5)اإليضاح  بالصافي  -مساهم –مستحق القبض من البنك األهلي التجاري 

 429  531 أتعاب صندوق اإلستثمار مستحقة من شركة تابعة لمساهم 

 (143)  (134) مساهم –مستحق إلى شركة إف دبليو يو 

شتتتركة تابعة  -شتتتركة األهلي لتستتتويق خدمات التأمين المحدودة إلى مستتتتحق 

 (2,206)  (796) لمساهم 

 (930)  (2,349) 

 (60,891)  (23,834) باإلجمالي –مساهم  -مطالبات قائمة مستحقة الدفع للبنك األهلي التجاري 
 

 مكافأت وبدالت اعضاء مجلس االداره ومصاريف ذات عالقة ب(

 أشهر المنتهية في الستةلفترة  غ المعامالتلمب 

 م2018 يونيو 30  م2019 يونيو 30 
 مراجعة(غير  (  غير مراجعة(( 
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 
    

 1,227  1,259 أجور وبدالت مجلس اإلدارة واللجان األخرى

 292  340 أتعاب حضور إجتماعات مجلس اإلدارة واللجان األخرى

 -  39 مصروفات سفر وإقامة لمجلس اإلدارة   

 

المبالغ المطلوبة من وإلى الجهات ذات المتعلقة بالجهات ذات العالقة،  8و 7و 5و 4اإليضتتتاحات في  الواردةاالفصتتتاحات لى إباإلضتتتافة 

 ذات العالقة هي كما يلي : للجهاتباإلضافة المبالغ المستحقة  قائمة المركز المالي األولية.في ظهر تالعالقة 
 
 م2018ديسمبر  31  م2019 يونيو 30 

 مراجعة( (  غير مراجعة(( 

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

 (3,143)  (1,729) مكافأت ومصاريف اخرى مستحقة الدفع لمجلس االدارة واللجان األخرى
 

 الزكاة وضريبة الدخل. 11
 

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

 :م2018 مبرديس 31و م2019 يونيو 30 في المنتهية سنةفترة / اللل زكاة وضريبة الدخل المستحقةالفي حركة اللي فيما ي

 الزكاة 

 م2019 

 الضريبة

 م2019 

 يونيو 30

 م2019

 ديسمبر 31

 م2018 
 

 )مراجعة( )غير مراجعة(  

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

 22,422 23,860 275 23,585 السنة الفترة / الرصيد في بداية

 6,333 3,077 19 3,058 للسنةللفترة / محمل 

      (4,895) (1,011) (486) (525) الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة 

 23,860 25,926 (192) 26,118 السنةالفترة / الرصيد في نهاية 
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 )تتمة( . الزكاة وضريبة الدخل11
 

 وضع الربوط

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

 م.2017م 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  ألف لاير 3,997حيث طالبت فيها بزكاة إضافية وضريبة استقطاع بمبلغ 

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

سعودي تحت االعتراض. أصدرت لجنة اإلعتراض اإلبتدائية قرارها بتأييد إجراءات الهيئة. وتقدمت الشركة بإعتراض ضد  ألف لاير 26

 قرار اللجنة اإلبتدائية إلى لجنة اإلستئناف العليا وقامت بإصدار ضمان بنكي بقيمة المبالغ المتنازع عليها وقد أصدرت لجنة اإلستئناف

ها لصالح الشركة بشأن بعض البنود. وقدمت الشركة اعتراضها ضد قرار لجنة اإلستئناف العليا إلى ديوان المظالم. وإن إدارة العليا قرار

 الشركة على ثقة بأن قرار ديوان المظالم سيكون في صالحها.
 

ً للسنوات من  ألف لاير سعودي وضريبة  3,680م حيث طالبت فيها بزكاة اضافية بمبلغ 2012م حتى 2010أصدرت الهيئة ربوطا

ألف لاير سعودي.تقدمت الشركة بإعتراض إلى الهيئة على هذه الربوط وإن إدارة الشركة على ثقة بأن نتيجة  1,189استقطاع بمبلغ 

ألف لاير سعودي  3,052م بمبلغ 2012م وحتى 2010اإلعتراض ستكون في صالحها ومع ذلك قامت الشركة بسداد الزكاة عن السنوات 

م  مطالبة فيها بزكاة 2012م حتى 2010قامت الهيئة بإصدار ربوط مراجعة للسنوات من حين قامت باالعتراض على بعض البنود.في 

.فيما لتعيين جلسة للمناقشة صلةذات  لجنةتم تحويل اعتراض الشركة على الزكاة والضريبة إلى ألف لاير سعودي. 400اضافية بمبلغ 

 االستقطاع،ال يزال اعتراض الشركة قيد الدراسة.يتعلق بضريبة 
 

الف لاير سعودي  2,622و  2,585م حيث طالبت فيها بزكاة اضافية بمبلغ 2014م و 2013أصدرت الهيئة ربوطاً أولية عن السنتين 

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

 م.2018و م2017م و2016م و2015لم تقم الهيئة بإصدار أي ربوط عن السنوات  
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 معلومات قطاعات التشغيل . 12

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

المدير التنفيذي الذي يتخذ القرارات االستراتيجية. ألغراض اإلدارة، فإن أنشطة عمليات  وهو الموارد وتقييم أداء قطاعات التشغيلتوزيع 

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

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

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

يتضمن هذا القطاع منافع حماية فيما يتعلق بالتسهيالت  شخصية المقدمة من مؤسسات تمويلية كمالمن االئتمان فيما يتعلق بالقروض ا

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

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

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

 )غير مراجعة(  م2019 يونيو 30كما  في  

 مجموعات –تأمين  أفراد –تأمين  

عمليات  إجمالي

 مجموع مساهمينالعمليات  التأمين

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

      موجودات ال

 30,204 2,418 27,786 19,309 8,477 النقد وما في حكمه

اشتراكات تامين مستحقة وذمم مدينة لمعيدي 

 32,792 -                 32,792 32,792 -                 التأمين، بالصافي

حصة معيدي التأمين من اشتراكات تأمين غير 

 3,253 -                 3,253 3,253 -                 مكتسبة

 9,504 -                 9,504 7,819 1,685 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

 682,787 -                 682,787 - 682,787 استثمارات مرتبطة بالوحدات 

 293,095 238,924 54,171 31,462 22,709 استثمارات

 531 -                 531 -                 531 إيرادات مستحقة

 716,189 94,635 810,824 241,342 1,052,166 

      أرصدة غير مصنفة:

 7,090 4,586 2,504   مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات اخرى -

 1,807 -                 1,807   أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية -

 1,499 -                 1,499   موجودات غير ملموسة  -

 16,667 16,667 -                   وديعة نظامية -

 1,715 1,715 -                   عائد مستحق من وديعة نظامية -

 1,080,944 264,310 816,634   مجموع الموجودات

      

      المطلوبات

 19,620 -                 19,620 13,262 6,358 ارصدة مستحقة الدفع ومطلوبات اخرى

 38,216 -                 38,216 32,241 5,975 أرصدة مستحقة الدفع لمعيدي التأمين

 5,213 -                 5,213 5,213 -                 اشتراكات تامين غير مكتسبة

 29,037 -                 29,037 26,300 2,737 مطالبات قائمة

 689,672 -                 689,672 2,986 686,686 احتياطي فني لعمليات التامين

 4,831 -                 4,831 4,067 764 احتياطي مطالبات متكبدة لم يتم االبالغ عنها

 930 -                 930 -             930 مستحق لجهات ذات عالقة

 703,450 84,069 787,519                 - 787,519 

  -                    أرصدة غير مصنفة:

 5,790 2,542 3,248   مستحقة الدفع ومطلوبات أخرىارصدة  -

 2,113 -                 2,113   مكافأة نهاية الخدمة  -

 19,504 -                 19,504   الفائض من عمليات التأمين -

 25,926 25,926 -                   زكاة وضريبة الدخل  -

 8 8 -                   توزيعات ارباح مستحقة الدفع  -

 1,715 1,715 -                   عائد مستحق الدفع لمؤسسة النقد  -

 842,575 30,191 812,384   مجموع المطلوبات 
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. معلومات قطاعات التشغيل )تتمة(12  
 
 )مراجعة(  م2018ديسمبر  31كما  في  

 مجموعات –تأمين  أفراد –تأمين  

إجمالي عمليات 

 مجموعال مساهمينالعمليات  التامين

ــ  ــألف ري ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـال س ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعوديــ ــ ــ  

      الموجودات 

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

اشتراكات تامين مستحقة وذمم مدينة لمعيدي 

 74,073    -  74,073 74,073    -  التأمين، بالصافي

حصة معيدي التأمين من اشتراكات تأمين غير 

 3,187    -  3,187 3,187    -  مكتسبة

 40,690    -  40,690 38,471 2,219 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

 647,075    -  647,075    -  647,075 استثمارات مرتبطة بالوحدات 

 286,613 238,808 47,805 28,850 18,955 استثمارات

 429    -  429    -  429 إيرادات مستحقة

 684,540 145,173 829,713 241,225 1,070,938 

      أرصدة غير مصنفة:

 5,493 4,583 910   مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات اخرى -

 1,712 - 1,712   أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية -

 2,347 - 2,347   موجودات غير ملموسة  -

 16,667 16,667 -   وديعة نظامية -

 1,464 1,464 -   عائد مستحق من وديعة نظامية -

 1,098,621 263,939 834,682   مجموع الموجودات

      

      المطلوبات

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

 46,389 - 46,389 42,409 3,980 لمعيدي التأمينمستحقة الدفع أرصدة 

 4,974 - 4,974 4,974    -  اشتراكات تامين غير مكتسبة

 654,225 - 654,225 1,841 652,384 احتياطي فني لعمليات التأمين

 66,875 - 66,875 63,969 2,906 مطالبات قائمة

 7,197 - 7,197 6,418 779 متكبدة لم يتم االبالغ عنهااحتياطي مطالبات 

 2,349 - 2,349    -  2,349 مستحق لجهات ذات عالقة

 668,666 141,331 809,997 - 809,997 

      أرصدة غير مصنفة:

 7,736 3,894 3,842   أرصدة مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى -

 1,809 - 1,809   مكافأة نهاية الخدمة  -

 19,010 - 19,010   الفائض من عمليات التأمين -

 23,860 23,860 -   زكاة وضريبة الدخل  -

 8 8 -   توزيعات ارباح مستحقة الدفع -

 1,464 1,464 -   عائد مستحق الدفع لمؤسسة النقد -

 863,884 29,226 834,658   مجموع المطلوبات 
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 . معلومات قطاعات التشغيل )تتمة(12

  

 

  م2019 يونيو 30المنتهية في  أشهر الثالثةلفترة 

 )غير مراجعة(

  مجموع مجموعات –تأمين  أفراد –تأمين  

ــ إيرادات  ــألف ري ــ ــ ــ ــ ــــ ـال ســ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعوديــ ــ ــ  
    مكتتبةالاإلشتراكات إجمالي 

 42,504 - 42,504 أفراد- -
 - - - جداً  الشركات الصغيرة- -

 13 13 - الشركات الصغيرة- -

 9 9 - الشركات المتوسطة- -
 11,959 11,959 - الشركات الكبيرة- -

 54,485 11,981 42,504 اإلشتراكات المكتتبة إجمالي

 (35,579) - (35,579) اشتراكات قابلة لالستثمار ، بالصافي

 18,906 11,981 6,925 التأمينصافي إشتراكات 

    اشتراكات إعادة التأمين المسندة:
 - - - محلية -

 (8,833) (6,899) (1,934) خارجية -

 10,073 5,082 4,991 صافي اإلشتراكات المكتتبة
 1,106 1,106 - التغير في االشتراكات غير المكتسبة، بالصافي

 11,179 6,188 4,991 المكتسبةصافي اإلشتراكات 

 1,275 - 1,275 أتعاب صندوق االستثمار

 12,454 6,188 6,266 مجموع االيرادات 

    تكاليف ومصروفات االكتتاب

 (17,697) (17,419) (278) اجمالي المطالبات المدفوعة

 11,144 11,001 143 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 (6,553) (6,418) (135) صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة 

 2,697 2,769 (72) التغيرات في المطالبات القائمة، بالصافي 

 40 138 (98) التغيرات في المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها ، صافي

 (3,816) (3,511) (305) صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة 

 (811) (945) 134 التغيرات في االحتياطيات الفنية ، الصافي

 (643) (121) (522) تكاليف حيازة وثائق التأمين

 (273) (60) (213) مصروفات اكتتاب أخرى

 (5,543) (4,637) (906) مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب 

 6,911 1,551 5,360 صافي دخل االكتتاب

    إيرادات / )مصروفات( العمليات االخرى

    مصنفة:غير أرصدة 

 (27) ديون مشكوك في تحصيلها إضافات

 (7,647) مصروفات عمومية وإدارية

 2,605 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلأرباح غير محققة من 

 73 ارباح محققة من استثمارات  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 1,411 ايرادات اخرى

 (3,585) العمليات األخرى (مصروفاتإيرادات / )مجموع 

 3,326 للفترة الدخلصافي 

 (287) العائدة لعمليات التأمين الدخلصافي 

 3,039 قبل الزكاة وضريبة الدخل للفترة العائد للمساهمين الدخلصافي 

 (1,434) زكاة

 - ضريبة الدخل

 1,605 بعد الزكاة وضريبة الدخل للفترة العائد للمساهمين الدخلصافي 
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. معلومات قطاعات التشغيل )تتمة(12  

  

 

  م2018 يونيو 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 معدلة - )غير مراجعة(

 مجموع  مجموعات –تأمين  أفراد –تأمين  

ــ إيرادات  ــألف ري ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـال س ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعوديــ ــ ــ  
    اإلشتراكات المكتتبةإجمالي 

 47,967 - 47,967 أفراد- -
 - - - جداً  الشركات الصغيرة- -

 - - - الشركات الصغيرة- -

 - - - الشركات المتوسطة- -
 945 945 - الشركات الكبيرة- -

 48,912 945 47,967 اإلشتراكات المكتتبة إجمالي
 (40,461) - (40,461) اشتراكات قابلة لالستثمار ، بالصافي

 8,451 945 7,506 التأمينصافي إشتراكات 

    التأمين المسندة:اشتراكات إعادة 
 - - - محلية -

 (3,605) (2,778) (827) خارجية -

 4,846 (1,833) 6,679 صافي اإلشتراكات المكتتبة
 11,776 11,776 - التغير في االشتراكات غير المكتسبة، بالصافي

 16,622 9,943 6,679 صافي اإلشتراكات المكتسبة

 1,265 - 1,265 أتعاب صندوق االستثمار

 17,887 9,943 7,944 مجموع االيرادات 

    تكاليف ومصروفات االكتتاب

 (27,140) (27,087) (53) اجمالي المطالبات المدفوعة

 22,492 22,455 37 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 (4,648) (4,632) (16) صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة 

 523 535 (12) التغيرات في المطالبات القائمة، بالصافي 

 (2,559) (2,557) (2) التغيرات في المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها ، صافي

 (6,684) (6,654) (30) صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة 

 779 1,043 (264) التغيرات في االحتياطيات الفنية ، الصافي

 475 1,014 (539) تكاليف حيازة وثائق التأمين

 (245) (5) (240) مصروفات اكتتاب أخرى

 (5,675) (4,602) (1,073) مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب 

 12,212 5,341 6,871 صافي دخل االكتتاب

    إيرادات / )مصروفات( العمليات االخرى

    مصنفة:غير أرصدة 

 (191) ديون مشكوك في تحصيلها إضافات

 (6,170) مصروفات عمومية وإدارية

 2,164 أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 104 ارباح محققة من استثمارات  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 - ايرادات/)خسائر( اخرى

 (4,093) العمليات األخرى (مصروفاتإيرادات / )مجموع 

 8,119 للفترة الدخلصافي 

 (767) العائدة لعمليات التأمين الدخلصافي 

 7,352 قبل الزكاة وضريبة الدخل للفترة العائد للمساهمين الدخلصافي 

 (1,517) زكاة

 (243) ضريبة الدخل

 5,592 بعد الزكاة وضريبة الدخل للفترة العائد للمساهمين الدخلصافي 



 شركة مساهمة سـعودية  - األهلي للتكافلشركة 
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 م2019يونيو  30كما في 
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. معلومات قطاعات التشغيل )تتمة(12  

 

 

  م2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 )غير مراجعة(

 مجموع  مجموعات –تأمين  أفراد –تأمين  

ــ إيرادات  ــألف ري ــ ــ ــ ــ ــــ ـال ســ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعوديــ ــ ــ  
    اإلشتراكات المكتتبةإجمالي 

 87,664 - 87,664 أفراد- -
 - - - جداً  الشركات الصغيرة- -

 19 19 - الشركات الصغيرة- -

 200 200 - الشركات المتوسطة- -
 30,342 30,342 - الشركات الكبيرة- -

 118,225 30,561 87,664 اإلشتراكات المكتتبة إجمالي
 (73,842) - (73,842) اشتراكات قابلة لالستثمار ، بالصافي

 44,383 30,561 13,822 التأمينصافي إشتراكات 

    اشتراكات إعادة التأمين المسندة:
 - - - محلية -

 (21,245) (18,703) (2,542) خارجية -

 23,138 11,858 11,280 صافي اإلشتراكات المكتتبة
 (173) (173) - االشتراكات غير المكتسبة، بالصافيالتغير في 

 22,965 11,685 11,280 صافي اإلشتراكات المكتسبة

 2,488 - 2,488 أتعاب صندوق االستثمار

 25,453 11,685 13,768 مجموع االيرادات 

    تكاليف ومصروفات االكتتاب

 (69,246) (68,665) (581) اجمالي المطالبات المدفوعة

 52,198 51,880 318 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 (17,048) (16,785) (263) صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة 

 6,652 7,018 (366) التغيرات في المطالبات القائمة، بالصافي 

 2,366 2,351 15 صافيالتغيرات في المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها ، 

 (8,030) (7,416) (614) صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة 

 (882) (1,145) 263 التغيرات في االحتياطيات الفنية ، الصافي

 (1,227) (227) (1,000) تكاليف حيازة وثائق التأمين

 (592) (153) (439) مصروفات اكتتاب أخرى

 (10,731) (8,941) (1,790) مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب 

 14,722 2,744 11,978 صافي دخل االكتتاب

    إيرادات / )مصروفات( العمليات االخرى

    مصنفة:غير أرصدة 

 (117) ديون مشكوك في تحصيلها إضافات

 (15,219) مصروفات عمومية وإدارية

 6,482 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلأرباح غير محققة من 

 146 ارباح محققة من استثمارات  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 1,411 ايرادات اخرى

 (7,297) العمليات األخرى (مصروفاتإيرادات / )مجموع 

 7,425 للفترة الدخلصافي 

 (494) العائدة لعمليات التأمين الدخلصافي 

 6,931 قبل الزكاة وضريبة الدخل للفترة العائد للمساهمين الدخلصافي 

 (3,058) زكاة

 (19) ضريبة الدخل

 3,854 بعد الزكاة وضريبة الدخل للفترة العائد للمساهمين الدخلصافي 
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 . معلومات قطاعات التشغيل )تتمة(12

  

 

  م2018 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 معدلة - )غير مراجعة(

 مجموع  مجموعات –تأمين  أفراد –تأمين  

ــ إيرادات  ــألف ري ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـال س ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعوديــ ــ ــ  
    اإلشتراكات المكتتبةإجمالي 

 99,060 - 99,060 أفراد- -
 - - - جداً  الشركات الصغيرة- -

 - - - الشركات الصغيرة- -

 117 117 - الشركات المتوسطة- -
 72,408 72,408 - الشركات الكبيرة- -

 171,585 72,525 99,060 اإلشتراكات المكتتبة إجمالي

 (83,012) - (83,012) اشتراكات قابلة لالستثمار ، بالصافي

 88,573 72,525 16,048 التأمينصافي إشتراكات 

    التأمين المسندة:اشتراكات إعادة 
 - - - محلية -

 (51,666) (49,994) (1,672) خارجية -

 36,907 22,531 14,376 صافي اإلشتراكات المكتتبة
 (631) (631) - التغير في االشتراكات غير المكتسبة، بالصافي

 36,276 21,900 14,376 صافي اإلشتراكات المكتسبة

 2,535 - 2,535 أتعاب صندوق االستثمار

 38,811 21,900 16,911 مجموع االيرادات 

    تكاليف ومصروفات االكتتاب

 (53,077) (52,866) (211) اجمالي المطالبات المدفوعة

 45,892 45,733 159 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 (7,185) (7,133) (52) صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة 

 (1,314) (1,036) (278) التغيرات في المطالبات القائمة، بالصافي 

 (2,339) (2,109) (230) التغيرات في المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها ، صافي

 (10,838) (10,278) (560) صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة 

 (186) (848) 662 التغيرات في االحتياطيات الفنية ، الصافي

 (1,263) (157) (1,106) تكاليف حيازة وثائق التأمين

 (858) (363) (495) مصروفات اكتتاب أخرى

 (13,145) (11,646) (1,499) مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب 

 25,666 10,254 15,412 صافي دخل االكتتاب

    إيرادات / )مصروفات( العمليات االخرى

    مصنفة:غير أرصدة 

 639 ديون مشكوك في تحصيلها عكس

 (12,462) مصروفات عمومية وإدارية

 2,892 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلأرباح غير محققة من 

 228 ارباح محققة من استثمارات  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 - ايرادات/)خسائر( اخرى

 (8,703) العمليات األخرى (مصروفاتإيرادات / )مجموع 

 16,963 للفترة الدخلصافي 

 (1,754) العائدة لعمليات التأمين الدخلصافي 

 15,209 قبل الزكاة وضريبة الدخل للفترة العائد للمساهمين الدخلصافي 

 (2,781) زكاة

 (390) ضريبة الدخل

 12,038 بعد الزكاة وضريبة الدخل للفترة العائد للمساهمين الدخلصافي 



 شركة مساهمة سـعودية  - األهلي للتكافلشركة 
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 القيم العادلة لألدوات المالية .13

في معاملة تتم  المتعاملين في السوقالقيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن الحصول عليه من بيع أصل أو سداده لتحويل التزام بين  (أ
 على أساس منظم في تاريخ القياس.

العادلة من  تتكون الموجودات المالية للشركة من نقد في الصندوق ولدى البنوك واستثمارات مرتبطة بالوحدات واستثمارات بالقيمة
خالل قائمة الدخل واشتراكات تأمين مستحقة وذمم مدينة معيدي التأمين وذمم مدينة أخرى وتتكون مطلوباتها المالية من مطالبات 
قائمة وأرصدة مستحقة الدفع لمعيدي التأمين ومبلغ مستحق لجهات ذات عالقة وذمم دائنة أخرى. ال تختلف القيم العادلة لألدوات 

 7 اتوبخالف االستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة )اإليضاح ،2019 يونيو 30ي كما فتالفاً جوهرياً عن قيمها الدفترية المالية اخ
 بأي أدوات مالية أخرى تقاس بالقيمة العادلة. ( لم تحتفظ الشركة8و

 

 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  المشابهة لموجودات والمطلوباتل: األسعار المتداولة في أسواق نشطة  2مستوى 

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

 
األول، عدا قيمة العادلة تعد من المستوى ن كافة األدوات المالية المسجلة بال، إم2018ديسمبر  31و  م2019 يونيو 30كما في 

حددت الشركة المستوى الثاني  اإلستثمار في الصناديق العقارية ومحفظة األهلي تكافل الخاصة فهي تعد من المستوى الثاني.
الصناديق ذات  لالستثمارات المرتبطة بالوحدات واالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بناء على صافي قيمة موجودات

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

 . ربحية السهم 14

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

 

 رباحاأل. توزيعات 15

سنة ساهمين عن المعلى ال دارة صرف توزيعات أرباحم( اقترح مجلس اإل2018ابريل  10)الموافق  هـ1439رجب  24بتاريخ 
 ،م2017خالل العام )مليون لاير سعودي.  12.50لاير سعودي لكل سهم بإجمالي مبلغ  0.75م بمبلغ 2017ديسمبر  31تهية فى المن

تم اعتماد مقترح  مليون لاير سعودي(. 8.33لكل سهم بإجمالي مبلغ لاير سعودي  0.50: مبلغ 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
ـ )الموافق 1439شعبان  7التوزيعات من قبل المساهمين فى اجتماع الجمعية العامة العادية التي انعقدت بتاريخ  م(. 2018ابريل  23ه

 وافق مجلس اإلدارة على دفع توزيعات األرباح للمساهمين غير السعوديين بعد خصم ضريبة الدخل المتعلقة بها.
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  إضافية. معلومات 16

 األولية أ( قائمة المركز المالي

 

عمليات 

  التأمين 

عمليات 

  المساهمين 

 يونيو 30

 م2019

  )غير مراجعة(

عمليات 

  التأمين 

عمليات 

  المساهمين

ديسمبر  31

 م2018

 )مراجعة(

ــ              ــ ــألف ري ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـال سـ ــــ ــ ــعوديـ ــ ـ ــ   ــ ــألف ري ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـال سـ ــــ ــ ــعوديـ ــ ـ  

            الموجودات 

 18,871  2,417  16,454  30,204  2,418  27,786 النقـد وما في حكمه

اشتراكات تامين مستحقة وذمم 

 74,073     -   74,073  32,792  -  32,792 مدينة لمعيدي التأمين، بالصافي

حصة معيدي التأمين من 

 3,187     -   3,187  3,253  -  3,253 اشتراكات تأمين غير مكتسبة

حصة معيدي التأمين من 

 40,690     -   40,690  9,504  -  9,504 المطالبات القائمة

 647,075     -   647,075  682,787  -  682,787 استثمارات مرتبطة بالوحدات

    -      -      -   4,448  4,448   - مستحق من عمليات التأمين 

 286,613  238,808  47,805  293,095  238,924  54,171 استثمارات

 429     -   429  531  -  531 ايرادات مستحقة

مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات 

 5,493  4,583  910  7,090  4,586  2,504 أخرى

 1,712     -   1,712  1,807  -  1,807 وتركيبات ومعدات مكتبيةأثاث 

 2,347     -   2,347  1,499  -  1,499 موجودات غير ملموسة

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

 1,464  1,464     -   1,715  1,715  - عائد مستحق من وديعة نظامية

 816,634  268,758  1,085,392  834,682  263,939  1,098,621 

 -  -  -  (4,448)  (4,448)  - ناقص: استبعاد عمليات مشتركة 

 1,098,621  263,939  834,682  1,080,944  264,310  816,634 مجموع الموجودات
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 )تتمة( إضافية. معلومات 16

 )تتمة( األولية أ( قائمة المركز المالي

  عمليات التأمين  
عمليات 

  المساهمين 

 يونيو 30
 م2019

  عمليات التأمين   )غير مراجعة(
عمليات 
  المساهمين

ديسمبر  31
 م2018
 )مراجعة(

            
 المعدلة  المعدلة  المعدلة       

ــ  ــ ــألف رـي ــ ــ ــــ ــ ـال ســ ـــ ــ ــ ــ ــ ــعوديــ ــ ــألف    ــ ــرـي ــ ــ ــــ ــ ــ ـال س ـــ ــ ــ ــ ــ ــعوديــ ــ  

            المطلوبات  

ارصدة مستحقة الدفع ومطلوبات 

 35,724  3,894  31,830  25,410  2,542  22,868 اخرى

لمعيدي مستحقة الدفع أرصدة 

 46,389     -   46,389  38,216     -   38,216 التأمين

 4,974     -   4,974  5,213     -   5,213 مكتسبةاشتراكات تامين غير 

 66,875     -   66,875  29,037     -   29,037 مطالبات قائمة

 654,225     -   654,225  689,672     -   689,672 االحتياطي الفني لعمليات التأمين

مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ 
 عنها

4,831   -     4,831 
 7,197   -     7,197 

    -      -      -   4,448     -   4,448 مستحق لعمليات المساهمين 

 2,349     -   2,349  930     -   930 مستحق لجهات ذات عالقة

 1,809     -   1,809  2,113     -   2,113 مكافأة نهاية الخدمة 

 19,010     -   19,010  19,504     -   19,504 الفائض من عمليات التأمين 

 23,860  23,860     -   25,926  25,926     -  زكاة وضريبة دخل 

 8  8     -   8  8     -  توزيعات أرباح مستحقة الدفع

 1,464  1,464     -   1,715  1,715     -  عائد مستحق الدفع لمؤسسة النقد 

 816,832  30,191  847,023  834,658  29,226  863,884 

 -  -  -  (4,448)    (4,448) ناقص: استبعاد عمليات مشتركة 

 863,884  29,226  834,658  842,575  30,191  812,384 مجموع المطلوبات 

            لكيةحقوق الم

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

 28,427  28,427  -  29,198  29,198  -             احتياطي نظامي 

 39,619  39,619  -  42,702  42,702  -            ارباح مبقاة 

إحتياطي إعادة قياس إللتزامات 

 24  -  24  (198)    (198) المنافع المحددة 

 234,737  234,713  24  238,369  238,567  (198)  لكيةمجموع حقوق الم

 مجموع المطلوبات وحقوق 

  1,080,944  268,758  812,186 لكية  الم

 

834,682  

 

263,939  

 

1,098,621 

 
  



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

 م2019يونيو  30كما في 

- 29 - 

 )تتمة( إضافية. معلومات 16

 وليةاألب( قائمة الدخل 

 )غير مراجعة( يونيو 30الثالثة أشهر المنتهية في لفترة  

 

عمليات 

  التأمين 

عمليات 

  م2019  المساهمين 

عمليات 

  التأمين 

عمليات 

 م2018  المساهمين

            
 المعدلة  المعدلة  المعدلة       

ــ  ــ ــألف رـي ــ ــ ــــ ــ ـال ســ ـــ ــ ــ ــ ــ ــعوديــ ــ ــ   ــ ــألف رـي ــ ــ ــــ ــ ــ ـال س ـــ ــ ــ ــ ــ ــعوديــ ــ  

            إيرادات

  48,912  -   48,912   54,485  -   54,485 اجمالي اإلشتراكات المكتتبة

اشتراكات قابلة لالستشمار، 

 (40,461)  -  (40,461)  (35,579)  -  (35,579) بالصافي

  8,451  -   8,451   18,906  -   18,906 صافي إشتراكات التأمين

اشتراكات إعادة التأمين 

            المسندة:

 -   -   -  -   -   - محلية -

 (3,605)    (3,605)  (8,833)  -  (8,833) خارجية -

  4,846  -   4,846   10,073  -   10,073 صافي اإلشتراكات المكتتبة

التغير في االشتراكات غير 

  11,776  -   11,776   1,106  -   1,106 المكتسبة، بالصافي

  16,622  -   16,622   11,179  -   11,179 صافي اإلشتراكات المكتسبة

  1,265  -   1,265   1,275  -   1,275 أتعاب صندوق االستثمار

  17,887  -   17,887   12,454  -   12,454 مجموع االيرادات 

            االكتتابتكاليف ومصروفات             

 (27,140)  -  (27,140)  (17,697)  -  (17,697) اجمالي المطالبات المدفوعة

حصة معيدي التأمين من 

  22,492  -   22,492   11,144  -   11,144 المطالبات المدفوعة 

صافي المطالبات والمنافع 

 (4,648)  -  (4,648)  (6,553)  -  (6,553) األخرى المدفوعة 

التغيرات في المطالبات القائمة، 

  523  -   523   2,697  -   2,697 بالصافي 

التغيرات في المطالبات المتكبدة 

ولكن لم يتم اإلبالغ عنهتتتتا ، 

 (2,559)  -  (2,559)   40  -   40 بالصافي

صافي المطالبات والمنافع 

 (6,684)  -  (6,684)  (3,816)    (3,816) األخرى المتكبدة 

التغيرات في اإلحتياطيات الفنية 

  779  -   779  (811)  -  (811) األخرى، بالصافي

  475  -   475  (643)  -  (643) تكاليف حيازة وثائق التأمين

 (245)  -  (245)  (273)  -  (273) مصروفات اكتتاب أخرى

مجموع تكاليف ومصروفات 

 (5,675)  -  (5,675)  (5,543)  -  (5,543) االكتتاب 

  12,212  -   12,212   6,911  -   6,911 صافي دخل االكتتاب

 

  



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

 م2019يونيو  30كما في 

- 30 - 

 )تتمة( إضافية. معلومات 16

 )تتمة( األولية قائمة الدخلب( 

 )غير مراجعة( يونيو 30الثالثة أشهر المنتهية في لفترة  

 

عمليات 

  التأمين 

عمليات 

  م2019  المساهمين 

عمليات 

  التامين 

عمليات 

 م2018  المساهمين

 المعدلة  المعدلة  المعدلة       

            
ــ  ــ ــألف رـي ــ ــ ــــ ــ ـال ســ ـــ ــ ــ ــ ــ ــعوديــ ــ ــ   ــ ــألف رـي ــ ــ ــــ ــ ــ ـال س ـــ ــ ــ ــ ــ ــعوديــ ــ  

)مصروفات( / إيرادات 

            العمليات األخرى

مخصص ديون إضافات إلى 
 (191)    (191)  (27)  -    (27) مشكوك في تحصيلها 

 (6,170)  (1,494)  (4,676)  (7,647)  (1,797)  (5,850) مصروفات عمومية وادارية 

محققة من أرباح غير 
استثمارات بالقيمة العادلة من 

  2,164   1,909   255   2,605   2,239   366 خالل قائمة الدخل

أرباح  محققة من استثمارات 
بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

  104   37   67   73   10   63 الدخل

 -           -               -                1,411  -             1,411 دخل آخر

مجموع )مصروفات( / 

 (4,093)   452  (4,545)  (3,585)   452  (4,037) إيرادات العمليات االخرى

  8,119   452   7,667   3,326   452   2,874 الفائض من العمليات  صافي

 -          6,900  (6,900)  -          2,587  (2,587) الفائض المحول الى المساهمين 

قبل الزكاة صافي الدخل للفترة 

  8,119   7,352   767   3,326   3,039   287 و الضريبة 

 (1,517)  (1,517)  -           (1,434)  (1,434)   -           الزكاة

 (243)  (243)  -           -    -               -           ضريبة الدخل

 6,359   5,592   767  1,892   1,605   287 للفترة  صافي الدخل

المتوسط المرجح لعدد األسهم 
 -   16,667  -  -   16,667  - العادية القائمة )باآلالف( 

السهم للفترة )لاير ربحية 
 -  0,34  -  -  0,10  - سعودي(

            

 

  



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

 م2019يونيو  30كما في 
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)تتمة( إضافية. معلومات  16 

 ب( قائمة الدخل األولية

 )غير مراجعة( يونيو 30المنتهية في أشهر  ةالستلفترة  

 

عمليات 

  التأمين 

عمليات 

  م2019  المساهمين 

عمليات 

  التأمين 

عمليات 

 م2018  المساهمين

ــ              ــ ــألف رـي ــ ــ ـال ــ ـــ ــ ــســ ــ ــ ــ ــ ــعوديــ ــ ــ   ــ ــألف رـي ــ ــ ــــ ــ ــ ـال س ـــ ــ ــ ــ ــ ــعوديــ ــ  

            إيرادات

 اجمالي اإلشتراكات المكتتبة

118,225 
  -  

118,225 
  171,585   -  171,585  

اشتراكات قابلة لالستشمار، 

 (83,012)  -  (83,012)  (73,842)  -  (73,842) بالصافي

  88,573  -   88,573   44,383  -   44,383 صافي إشتراكات التأمين

اشتراكات إعادة التأمين 

            المسندة:

 -   -   -  -   -   - محلية -

 (51,666)   -   (51,666)  (21,245)   -   (21,245) خارجية -

  36,907  -   36,907   23,138     23,138 صافي اإلشتراكات المكتتبة

التغير في االشتراكات غير 

 (631)   -   (631)  (173)   -   (173) المكتسبة، بالصافي

  36,276  -   36,276   22,965  -   22,965 صافي اإلشتراكات المكتسبة

  2,535  -   2,535   2,488  -   2,488 أتعاب صندوق االستثمار

  38,811  -   38,811   25,453  -   25,453 مجموع االيرادات 

            تكاليف ومصروفات االكتتاب            

 (53,077)  -  (53,077)  (69,246)  -  (69,246) اجمالي المطالبات المدفوعة

حصة معيدي التأمين من 

  45,892  -   45,892   52,198  -   52,198 المطالبات المدفوعة 

صافي المطالبات والمنافع 

 (7,185)  -  (7,185)  (17,048)  -  (17,048) األخرى المدفوعة 

التغيرات في المطالبات القائمة، 

 (1,314)  -  (1,314)   6,652  -   6,652 بالصافي 

التغيرات في المطالبات المتكبدة 

ولكن لم يتم اإلبالغ عنهتتتتا ، 

 (2,339)   -   (2,339)   2,366   -    2,366 بالصافي

صافي المطالبات والمنافع 

 (10,838)    (10,838)  (8,030)    (8,030) األخرى المتكبدة 

التغيرات في اإلحتياطيات الفنية 

 (186)  -  (186)  (882)  -  (882) األخرى، بالصافي

 (1,263)  -  (1,263)  (1,227)  -  (1,227) تكاليف حيازة وثائق التأمين

 (858)  -  (858)  (592)  -  (592) مصروفات اكتتاب أخرى

مجموع تكاليف ومصروفات 

 (13,145)   -   (13,145)  (10,731)   -   (10,731) االكتتاب 

  25,666  -   25,666   14,722  -   14,722 صافي دخل االكتتاب

 
  



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

 م2019يونيو  30كما في 
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)تتمة( إضافية. معلومات  16 

 )تتمة( األولية قائمة الدخلب( 

 )غير مراجعة( يونيو 30أشهر المنتهية في  ةالستلفترة  

 

عمليات 

  التأمين 

عمليات 

  م2019  المساهمين 

عمليات 

  التامين 

عمليات 

 م2018  المساهمين

 معدلة  معدلة  معدلة       

            
ــ  ــ ــألف رـي ــ ــ ــــ ــ ـال ســ ـــ ــ ــ ــ ــ ــعوديــ ــ ــ   ــ ــألف رـي ــ ــ ــــ ــ ــ ـال س ـــ ــ ــ ــ ــ ــعوديــ ــ  

)مصروفات( / إيرادات 

            العمليات األخرى

 ( / عكسإضافات إلى)
مخصص ديون مشكوك في 

  639  -   639  (117)   -  (117) تحصيلها 

 (12,462)  (3,014)  (9,448)  (15,219)  (3,334)  (11,885) مصروفات عمومية وادارية 

أرباح غير محققة من 
استثمارات بالقيمة العادلة من 

  2,892   2,377   515   6,482   5,792   690 خالل قائمة الدخل

أرباح  محققة من استثمارات 
بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

  228   65   163   146   25   121 الدخل

 -  -         -         1,411  -   1,411 دخل آخر

مجموع )مصروفات( / 

 (8,703)  (572)  (8,131)  (7,297)   2,483  (9,780) إيرادات العمليات االخرى

  16,963  (572)   17,535   7,425   2,483   4,942 الفائض من العمليات  صافي

 -   15,781  (15,781)  -         4,448  (4,448) الفائض المحول الى المساهمين 

قبل الزكاة صافي الدخل للفترة 

  16,963   15,209   1,754   7,425   6,931   494 و الضريبة 

 (2,781)  (2,781)  -        (3,058)  (3,058)  -       الزكاة

 (390)  (390)  -        (19)  (19)  -       ضريبة الدخل

  13,792   12,038   1,754   4,348   3,854   494 للفترة  صافي الدخل

المتوسط المرجح لعدد األسهم 
 -   16,667  -  -   16,667  - العادية القائمة )باآلالف( 

السهم للفترة )لاير ربحية 
 -  0.72  -  -  0.23  - سعودي(

            

 
  



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

 م2019يونيو  30كما في 
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 )تتمة( إضافية. معلومات 16

 قائمة الدخل الشامل ج( 

 )غير مراجعة(  يونيو 30الثالثة أشهر المنتهية في لفترة  

 

عمليات 

  التأمين 

عمليات 

  م2019  المساهمين 

عمليات 

  التأمين 

عمليات 

 م2018  المساهمين 

 معدلة  معدلة  معدلة       

            
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

 6,359  5,592  767  1,892  1,605  287 صافي الدخل للفترة 

            الدخل الشامل اآلخر:

بنود ال يمكن إعادة تصنيفها 
إلى قائمة الدخل األولية في 

            الفترات الالحقة:
 تعويضاتإعادة قياس  خسائر

 -  -  -  (111)  -  (111) نهاية الخدمة 

 6,359  5,592  767  1,781  1,605  176 الشامل للفترة مجموع الدخل

            

 

 تسوية:

 السنة صافي دخليطرح : 

 (767)      (287)     العائد لعمليات التأمين

 5,592      1,494     للفترةالشامل  مجموع الدخل

 
 
  



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

 م2019يونيو  30كما في 
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 )تتمة( إضافية. معلومات 61

 ج( قائمة الدخل الشامل 

 )غير مراجعة(  يونيو 30أشهر المنتهية في الستة لفترة  

 

عمليات 

  التأمين 

عمليات 

  م2019  المساهمين 

عمليات 

  التأمين 

عمليات 

 م2018  المساهمين 

 معدلة  معدلة  معدلة       

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

 13,792  12,038  1,754  4,348  3,854  494 صافي الدخل للفترة 

            الدخل الشامل اآلخر:

بنود ال يمكن إعادة تصنيفها 
إلى قائمة الدخل األولية في 

            الفترات الالحقة:
 تعويضاتإعادة قياس  خسائر

 -  -  -  (222)  -  (222) نهاية الخدمة 

 13,792  12,038  1,754  4,126  3,854  272 الشامل للفترة مجموع الدخل

            

 

 تسوية:

 السنة صافي دخليطرح : 

 (1,754)      (494)     العائد لعمليات التأمين

 12,038      3,632     للفترةالشامل  مجموع الدخل

 
  



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

 م2019يونيو  30كما في 
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)تتمة( إضافية. معلومات 16  

 قائمة التدفقات النقديةد( 

 يونيو  )غير مراجعة( 30الستة أشهر المنتهية في لفترة  

  عمليات التأمين  

عمليات 

  عمليات التامين   م2019  المساهمين 

عمليات 

 م2018  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

الدخل للفترة قبل الزكاة و صافي 

  16,963   15,209   1,754   7,425   6,931   494 ضريبة الدخل

            للفترة:تعديالت 

  413  -                413   430  -                430 استهالك

  870  -                870   906  -                906 اطفاء موجودات غير ملموسة 

  255  -                255   291  -                291 مكافأة نهاية الخدمة

إلى/)عكس( مخصص إضافة 

 (639)  -               (639)   117  -                117 ديون مشكوك في تحصيلها

أرباح غير محققة من إعادة 

قياس استثمارات بالقيمة العادلة 

 (2,892)  (2,377)  (515)  (6,482)  (5,792)  (690) من خالل قائمة الدخل

الدخل قبل التغيرات في 

  14,970   12,832   2,138   2,687   1,139   1,548 الموجودات والمطلوبات التشغيلية

التغيرات في الموجودات 

            والمطلوبات التشغيلية:

  19,801  -                19,801  (35,712)  -               (35,712) استثمارات مرتبطة بالوحدات 

اشتراكات مستحقة القبض وذمم 

  11,771  -                11,771   41,164  -                41,164 معيدي التأمين، بالصافيلمدينة 

  109   109  -          -  -                مستحق من جهة ذات عالقة 

 -          -               -          (102)  -               (102) ايرادات مستحقة

مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات 

 اخرى 
(1,594)  (3)  (1,597)  (1,467)  (306)  (1,773) 

حصة معيدي التأمين من 

 (685)  -               (685)  (66)  -               (66) اشتراكات تأمين غير مكتسبة

                   239 إشتراكات تأمين غير مكتسبة

- 
 239   1,316                -  1,316  

حصة معيدي التأمين من 

 (3,168)  -               (3,168)   31,186  -                31,186 المطالبات القائمة

 (13,407)  -               (13,407)   35,447  -                35,447 احتياطي فني لعمليات التأمين

مطالبات متكبدة لم يتم احتياطات 

  2,339  -                2,339  (2,366)  -               (2,366) االبالغ عنها

  4,482  -                4,482  (37,838)  -               (37,838) مطالبات قائمة

أرصدة مستحقة الدفع لمعيدي 

  741  -                741  (8,173)  -               (8,173) التأمين

 (7,426)  -               (7,426)  (1,228)  -               (1,228) مستحق لعمليات المساهمين

  7,426   7,426  -          1,228   1,228   مستحق من عمليات التامين

  146  -                146  (1,419)  -               (1,419) مستحق لجهات ذات عالقة

  374  (1,252)   1,626  (10,314)  (1,352)  (8,962) ارصدة مستحقة ومطلوبات أخرى

 (154)  (154)  -         (251)  (251)  -       عائد مستحق من وديعة نظامية

  154   154  -          251   251   عائد مستحق الدفع لمؤسسة النقد

  37,016   18,809   18,207   13,136   1,012   12,124 النقد من االنشطة التشغيلية

 (4,891)  (4,891)  -         (1,011)  (1,011)  -       الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة

 (343)  -               (343)  (209)  -               (209) نهاية الخدمة مدفوعة

  31,782   13,918   17,864   11,916   1   11,915 االنشطة التشغيلية  صافي النقد من



 شركة مساهمة سـعودية  - شركة األهلي للتكافل
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 م2019يونيو  30كما في 
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 )تتمة( إضافيةمعلومات 16.

 د( قائمة التدفقات النقدية )تتمة(
 

 )غير مراجعة( يونيو 30المنتهية في  أشهر الستةلفترة  

 

عمليات 

  التأمين 

عمليات 

  م2019  المساهمين 

عمليات 

  التامين 

عمليات 

 م2018  المساهمين

 معدلة  معدلة  معدلة       

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 االستثمارية  
شراء أثاث وتركيبات ومعدات 

  (141)  -   (141)   (525)  -  (525) مكتبية
  (130)  -   (130)   (58)  -  (58) اضافة اصول غير ملموسة

استرداد استثمارات بالقيمة 
 15,000  -  15,000  -  -  - العادلة من خالل قائمة الدخل

من المستخدم في(/النقد )صافي 
  14,729  -   14,729   (583)  -  (583) األنشطة االستثمارية 

            

            األنشطة التمويلية 

  (11,833)  (11,833)  -  -  -  - توزيعات أرباح مدفوعة
دفع مبلغ مسترد سابقاً لمساهم 

غير سعودي معفى من 
  1,370  1,370  -  -  -  - الضريبة

صافي النقد المستخدم في 
  (10,463)  (10,463)  -  -  -  - االنشطة التمويلية

في النقد وما في  صافي الزيادة
  36,048  3,455   32,593   11,333   1   11,332 حكمه 

النقد وما في حكمه في بداية 
  26,671  357   26,314   18,871   2,417   16,454 الفترة 

النقد وما في حكمه في نهاية 
 62,719  3,812  58,907  30,204  2,418  27,786 الفترة 
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 ذي القعدة 29)الموافق  م2019 طسسغأ 1  تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ
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