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شركة مساھمة سـعودیة-شركة األھلي للتكافل
المالیة األولیة الموجزةإیضاحات حول القوائم 

م٢٠١٨مارس٣١كما في 

-٩-

ـةیالتنظـــیم واألنشـطة الرئیس. ١
شركة مساھمة سعودیة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة بموجب السجل ھي ") الشركة"(شركة األھلي للتكافل 

. وفیما یلي عنوان الشركة )م٢٠٠٧أغسطس ٤الموافق (ھـ ١٤٢٨رجب ٢١تاریخ٤٠٣٠١٧١٥٧٣التجاري رقم 
المسجل:

٤٨٥١٠ص. ب 
مركز الخالدیة لألعمال

شارع األمیر سلطان
٢١٥٨٢جدة 

المملكة العربیة السعودیة

تتمثل أھداف الشركة في مزاولة أعمال التأمین التعاوني واألنشطة المتعلقة بھ في المملكة العربیة السعودیة. بدأت 
١٨بتاریخ الشركة في السوق المالیة السعوديم، وتم إدراج ٢٠٠٨فبرایر ٤الشركة نشاطھا التجاري بتاریخ 

والذین یخضعون للزكاةوالجمھور مساھمین سعودیینل%٧٩٫٠٤بنسبة مملوكةان الشركة م.٢٠٠٧أغسطس 
لضریبة الدخل.والذین یخضعونمساھمین غیر سعودیین ل%٢٠٫٩٦وبنسبة 

"نظام (التعاونيمینأشركات التنظام مراقبةصدرم٢٠٠٣یولیو ٣١، الموافقـھ١٤٢٤اآلخرةجمادى ٢تاریخ
قامت )م٢٠٠٧سبتمبر ١١الموافق(ـھ١٤٢٨شعبان ٢٩. وفي)٣٢المرسوم الملكي رقم (م / بموجب)"التأمین

لوائحھن والتأمینظامة المسؤولة عن تطبیق وادارة یوالتي تعتبر المؤسسة الرئیس،مؤسسة النقد العربي السعودي
السعودیة.المملكة العربیة بالتأمینأعمال لممارسةترخیصبمنح الشركة ،التنفیذیة

اإلعدادس اأس.٢
أساس االعداد) أ

منالمعدلاالوليالماليالتقریر-)٣٤(الدوليالمحاسبةلمعیاروفقاللشركةالموجزةاألولیةالمالیةالقوائمإعدادتم
جمیعطبیقتتتطلبوالتيالدخلوضریبةالزكاةعنللمحاسبة") النقدمؤسسة("السعوديالعربيالنقدمؤسسةقبل

الدوليلمحاسبةامعیارتطبیقباستثناءـالدولیةالمحاسبةمعاییرمجلسعنالصادرةالماليللتقریرالدولیةالمعاییر
ً. الدخلوضریبةبالزكاةیتعلقفیما" الرسوم) "٢١(للمعیارالتفسیرو" الدخلضرائب) "١٢( رقمةؤسسملتعمیموفقا

بالمحاسبةالمتعلقةالتوضیحاتبعضخاللمنالالحقةوالتعدیالتم٢٠١٧بریلأ١١تاریخ٣٨١٠٠٠٠٧٤٥١٩
ساسأعلىالدخلوضریبةالزكاةمستحقاتاحتسابیتمفإنھ،")النقدمؤسسةتعمیم("الدخلوضریبةالزكاةعن
.المبقاةاألرباحبندتحتالمساھمینحقوقخاللمنسنويربع

وفقًا لمبدأ االستمراریة ومبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء قیاس االستثمارات بقیمتھا االولیةالقوائم المالیة یتم إعداد
العادلة. یتم عرض قائمة المركز المالي األولیة للشركة حسب ترتیب السیولة. باستثناء األثاث والتركیبات والمعدات 

بة، غیر المكتساشتراكات التأمین، لموظفینلنھایة الخدمةومكافأةالنظامیة، والودیعةالمكتبیة، واالستثمارات، 
ن إفة، والفائض من عملیات التأمین،والمطالبات القائمة، واالحتیاطیات الفنیة لعملیات التأمین، واالیرادات المستحق

جل، ما لم ینص على خالف ذلك. لوبات األخرى ذات طبیعة قصیرة األجمیع الموجودات والمط

ألحكام نظام التأمین ً مستقلةیة )، تحتفظ الشركة بسجالت محاسبیة"وائح التنفیذالل"(في المملكة العربیة السعودیة وفقا
روفاتوالمص، یتم تسجیل الموجودات والمطلوبات واإلیرادات وبالتاليلـ "عملیات التأمین" و "عملیات المساھمین". 

كانت القوائم ،وبالمثل في السابقفي الحسابات المعنیة. إلى عملیات التأمین أو عملیات المساھمین بوضوح إلى العائدة 
الدخل و،الدخلو،قوائم المركز الماليمستقلبشكل تعرضللشركةالمالیة األولیة الموجزة والقوائم المالیة السنویة 

والتدفقات النقدیة لكل من عملیات التأمین وعملیات المساھمین.،الشامل
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة

م٢٠١٨مارس٣١كما في 

-١٠-

(تتمة)أساس اإلعداد.٢

(تتمة)) أساس االعدادأ
مملكة العربیة في القطاع التأمینلقوائم مالیة توضیحیة خالل الفترة الحالیة، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي 

المالیة ائمھاقوولى التي أصدرت فیھا الشركة ، تعد ھذه ھي الفترة األتوضیحیةالمالیة القوائم الالسعودیة. وباتباع
مالیة أولیة موجزة على مستوى قوائمعداد إلعملیات التأمین معاالولیة الموجزة بعد دمج عملیات المساھمین 

أرصدة مج تم دفقد، ركة وفقًا للمعاییر الدولیة للتقریر الماليالمالیة على مستوى الشالقوائمعند إعداد والشركة. 
ر الخسائر غیوأتم استبعاد األرصدة والمعامالت واألرباح لمساھمین. یات التأمین وعملیات اومعامالت كل من عمل

لعملیات التأمین وعملیات المساھمین موحدة المتعلقةالمحققة بینھا، إن وجدت، بالكامل. إن السیاسات المحاسبیة 
بالنسبة للمعامالت واألحداث المشابھة في ظروف مماثلة.

قوائم مالیة سنویة حدثأفيوالواردةالمقارنة، معلوماتعرضاألولیة الموجزة، تم القوائم المالیة عداد ھذهإعند 
ومتطلبات الیةللفترة الحلتتوافق مع العرض ا مبعد دمجھبالنسبة لعملیات المساھمین وعملیات التأمین، مستقلبشكل 

مؤسسة النقد العربي السعودي.

بالمركز المالي وقوائم الدخل والدخل قائمة) حول ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة یقدم ١٦ومع ھذا، فإن اإلیضاح (
.مستقلالشامل والتدفقات النقدیة لعملیات التأمین وعملیات المساھمین بشكل 

ولیة الموجزة ال تشمل جمیع المعلومات المطلوبة للحصول على معلومات مالیة سنویة كاملة المالیة األالقوائمإن 
ًویجب قراءتھا  .م٢٠١٧دیسمبر ٣١المالیة السنویة كما في وللسنة المنتھیة في القوائم إلى جنب مع جنبا

للنتائج المتوقعة للسنةالمالیة األولیة الموجزة القوائم اعتبار یمكنال  ككل.مؤشراً

السعودي وتم تقریبھا ألقرب ألف صحیح.المالیة األولیة الموجزة باللایرالقوائم تم عرض ھذه 

الھامةالمحاسبیة األحكام والتقدیرات واالفتراضات ) ب
ولیة الموجزة من اإلدارة وضع أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على تطبیق السیاسات المالیة األالقوائم یتطلب إعداد 

ة . قد تختلف النتائج الفعلیالمصرح عنھاالمحاسبیة وعلى مبالغ الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات
.عن ھذه التقدیرات

األحكام الھامة التي اتخذتھا اإلدارة في تطبیق السیاسات المحاسبیة فإنولیة الموجزة، المالیة األالقوائم عند إعداد ھذه 
السیاساتھا ھي نفسو، لعدم التیقن من التقدیرات تتضمن سیاسات إدارة المخاطرتقدیرات یسیةالرئمصادر الللشركة و

.م٢٠١٧دیسمبر ٣١المالیة السنویة كما في وللسنة المنتھیة في القوائم التي تم تطبیقھا على 

موسمیة العملیات) ج
الشركة.ن تؤثر على عملیات التأمین في أیمكنال توجد تغییرات موسمیة 

السیاسات المحاسبیة الھامة . ٣
لدولیة لموجزة مع المعاییر االشركة في إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة االمتبعة من قبلتتفق السیاسات المحاسبیة 

لسنویة امع تلك المستخدمة إلعداد القوائم المالیة متطابقة وھيفي المملكة العربیة السعودیةالمعتمدةریر الماليللتق
جنة لوتفسیراتالمعاییر الدولیة للتقریر المالي علىالجدیدة التعدیالت م ومع ٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

المالي أو على المركزتأثیر لیس لھا والتي(أ) ٣كما ھو مذكور في اإلیضاح للتقریر الماليالمعاییر الدولیة تفاسیر
لفترة الحالیة. لعرض المع لتتفقالمقارنة معلوماتبعض تجمیع إعادة/دة تصنیفتم إعاوقد األداء المالي للشركة. 

ي تأثیر على قائمة التغیرات في حقوق المساھمین األولیة للفترة.أمر لیس لھذا األ
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة

م٢٠١٨مارس٣١كما في 

-١١-

(تتمة). السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

المطبقةیالتھا المالي الجدیدة وتعدللتقریر لمعاییر الدولیة الجنة تفسیرات تفاسیروي المعاییر الدولیة للتقریر المال) أ
الشركةمن قبل 

معاییر لاالتي صدرت عن مجلس الحالیة المعاییر علىمراجعاتالتعدیالت والالمعاییر الجدیدة والشركة بتطبیق قامت
لمحاسبة :لالدولیة

الـبـیـانالمعیار/ التعدیالت
الدفع على أساس معامالتتصنیف وقیاس") ٢(تعدیالت على المعیار )٢(المعیار الدولي للتقریر المالي 

السھم" 
"العقارات االستثماریة")٤٠(معیار التعدیالت على )٤٠(معیار المحاسبة الدولي 

الدولي ریالمعلالتفاسیرتفسیر لجنة 
والعوض المستلم أو المدفوع مقدماالمعامالت بعملة أجنبیة)٢٢(للتقریر المالي 

اإلیراد من العقود مع العمالء)١٥(المعیار الدولي للتقریر المالیة 
)١(المعیار الدولي للتقریر المالي 

م٢٠١٦-م ٢٠١٤لدورة المعاییر م٢٠١٦التحسینات السنویة )٢٨(ومعیار المحاسبة الدولي 

على ھذه وھري جتأثیرالتي تنطبق على الشركة لم یكن لھا أي التفاسیروھذه المعاییر الجدیدة والتعدیالت تطبیقن إ
القوائم المالیة األولیة الموجزة. 

اإلیراد من العقود مع العمالء -)١٥(للتقریر المالي المعیار الدولي 
التوجیھات للمحاسبة عن اإلیرادات عن العقود مع العمالء ویحل محل منفرداًنموذًجا شامالً)١٥(المعیار یوضح 

والذي تم تأسیسھ عبر العدید من المعاییر والتفسیرات الحالیة في نطاق المعاییر الدولیة إلیرادات، االحالیة بخصوص 
تحتاج المنشآت إلى ال ینطبق على "اإلیرادات من عقود التأمین". ومع ذلك، س) ١٥(. ولكن المعیار للتقریر المالي

تحتاج شركات سعلى اإلیرادات من غیر عقود التأمین (أو مكونات عقود التأمین). وبالتالي، ) ١٥(تطبیق المعیار 
.التأمین لتقییم نطاق ھذا المعیار بعنایة

من خمس خطوات الحتساب اإلیرادات الناشئة عن العقود مع العمالء. ب) ١٥(یؤسس المعیار  مؤلفاً موجب المعیار نموذجاً
) یتم إدراج اإلیرادات بالمبلغ الذي یعكس الثمن الذي تتوقع المنشأة الحصول علیھ مقابل تسلیم البضائع أو تقدیم الخدمات ١٥(

إلى العمیل.  

وعلى الرغم من وجود تغیرات في السیاسة المحاسبیة إال أن اإلدارة قامت بإجراء تقییم واستنتجت بعدم وجود تأثیر جوھري 
م.٢٠١٨ینایر ١) في ١٥على المبالغ التي سبق اإلفصاح عنھا عند التحّول إلى المعیار (

المعاییر الصادرة ولكن لم تدخل حیز التنفیذب) 
فیما یلي المعاییر الصادرة ولم یبدأ سریانھا حتى تاریخ إصدار القوائم المالیة األولیة الموجزة للشركة. وتضم القائمة 

ركة تطبیق ھذه تعتزم الش. وفي تاریخ الحقبشكل معقولالصادرة والتي تتوقع الشركة أن تطبقالتفسیراتالمعاییر 
عندما تصبح نافذة.المعاییر
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة

م٢٠١٨مارس٣١كما في 

-١٢-

(تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة . ٣

(تتمة)المعاییر الصادرة ولكن لم تدخل حیز التنفیذ) ب

الـبـیـانالمعیار/ التفسیر
الفترات التي تبدأ في أو نافذة من 

بعد التواریخ التالیة
أنظر أدناهاألدوات المالیة)٩(المالي الدولي للتقریر معیار ال

م٢٠١٩ینایر ١عقود االیجار )١٦(للتقریر الماليالمعیار الدولي 
تقریر للار الدولي یللمعالتفاسیر تفسیر لجنة 

)٢٣(المالي
عدم التیقن بخصوص معالجة 

ضرائب الدخل
م٢٠١٩ینایر ١

م٢٠٢١ینایر ١)(أنظر أدناهعقود التأمین)١٧(للتقریر الماليالمعیار الدولي 

األدوات المالیة–) ٩(المعیار الدولي للتقریر المالي 
"االدوات المالیة" )٩(لتقریر المالي الدولي لمعیار ال، قام مجلس معاییر المحاسبة الدولیة بإصدار ٢٠١٤ي یولیو ف

ف تصنیالالمعیار متطلبات یدمج والقیاس". االعتراف "االدوات المالیة: )٣٩(والذي یحل محل معیار المحاسبة الدولي 
ل محل سیحوالذي االئتمان المتوقعة خسائرویقدم نموذج لالنخفاض في قیمة جدیدة للموجودات المالیة، القیاس الو

:)٩(معیار العلى وبناًء.جدیدةالمحاسبة على التحوط ال، ومتطلبات )٣٩(معیار الالخسارة المتكبدة  في نموذج 
مد على ساس التصنیف یعتأن إ. بالتكلفة المطفأة أو القیمة العادلةبطریقةجمیع الموجودات المالیة سیتم قیاسھا إن ·

معیار المعظم متطلباتعلى المعیار أبقىوخصائص التدفقات النقدیة التعاقدیة للموجودات المالیة. األعمال نموذج
زء من ن ھذا الجأحیث و الخسارة أالقیمة العادلة من خالل الربح بالمحددة تلك باستثناء لمطلوبات المالیة ل)٣٩(

لدخل.من قائمة افي قائمة الدخل الشامل بدالًالذي یجب إدراجھ االئتمان یعود على ذات في القیمة العادلة التغیر
الموجودات والمتوقعة لجمیع القروض خسائر االئتمان مخصص تسجل ن أالمنشآت من یتطلب )٩(معیارإن ال·

غیر المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل بجانب الذمم المدینة من عقود اإلیجار لدیون األخرى. المالیة ل
خسارة االئتمان المتوقعة نموذج على مبني ن المخصص إ. التمویلي، مع التزامات القروض وعقود الضمانات المالیة

في مخاطر االئتمانزیادة جوھریة كان ھناك إذااال التالیة عشر شھرا يثنالاخالل التعثر احتمالیة المرتبطة مع 
عما كان یتم تسجیلھا بموجب ال)٩(معیاریتم تسجیل خسائر االئتمان بموجب ال. من تاریخ البدء معیار مبكراً

)٣٩(.
ًمنھجتتبع ومخاطر ممارسات إدارة المتوافقة مع ان متطلبات محاسبة التحوط · ًأكثرا .انضباطا

)١٧(المعیار الدولي للتقریر المالي 
" والذي عقود التأمین")٤(معیارالتعدیالت على ال، قام مجلس معاییر المحاسبة الدولیة بنشر م٢٠١٦في سبتمبر 

.التأمینالتالي لعقود المحاسبي معیارالنشرعلى شركات التأمین قبل )٩(معیارالثار المحاسبیة لتطبیق اآلیعالج 
إذا، آتالمنشفي التأجیل أسلوب طبق ی.اإلحاللأو التأجیل أسلوب ن لشركات التأمین: یالتعدیالت خیارقدمت ھذه 

،م٢٠٢١حتى و أمین الجدید أالتسریان معیار عقودتاریخ حتى )٩(معیار المؤقت من تطبیق بإعفاءكانت مؤھلة، 
ر من الربح او الخسائأثر بعض حاالت عدم التوافق المحاسبي بحذف للمنشأةفیسمحأسلوب اإلحالل ما أ. والأیھما أ

على ، كما ھو موضح في التعدیالتویتضمن االعفاء المؤقتوالتي قد تحدث قبل تطبیق معیار عقود التأمین الجدید. 
قامت الشركة . )٩(معیار التطبیق ، بتأجیل التأمیننشاطھا األساسي بیتعلق التي ، المنشآت)، إمكانیة قیام ٤عیار (الم

م.٢٠٢١ینایر ١أقصاه حتى تاریخ الحق )٩(معیار التأجیل تطبیقتطبیق وقررت الثار آبتقییم 

، وبشكل كبیر، االعتباربعینیأخذ یجب للشركة الموجزة األولیة على القوائم المالیة ) ٩(معیار التطبیق أثران 
كامل.بال)٩(معیارالتقییم أثر تطبیق لیس من الممكن وبالتالي . المرتقبمع معیار عقود التأمین التداخالت 



شركة مساھمة سـعودیة-شركة األھلي للتكافل
(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة

م٢٠١٨مارس٣١كما في 

-١٣-

النقد وما في حكمھ. ٤
مارس٣١

م٢٠١٨
دیسمبر٣١

م٢٠١٧
(مراجعة)(غیر مراجعة)

ألف لایر سعوديألف لایر سعودي
عملیات التأمین
٩٩نقد في الصندوق
٢٠٬٦٥٢٢٦٬٣٠٥)١-٤یضاح اإلنقد لدى البنك (

٢٠٬٦٦١٢٦٬٣١٤
عملیات المساھمین

٥٥٣٥٧)١-٤یضاح اإلنقد لدى البنك (
٢٠٬٧١٦٢٦٬٦٧١المجموع

.جھة ذات عالقةفي حسابات بنكیة لدى لدى البنك محتفظ بھالنقد١-٤

معیدي التأمین، بالصافيلوذمم مدینة تامین مستحقةاشتراكات .٥

م٢٠١٧دیسمبر ٣١م٢٠١٨مارس ٣١
(مراجعة)(غیر مراجعة)

ألف لایر سعوديألف لایر سعودي
١٬٥٣٣٥٬١٤٢وثائق التأمینحاملي 
٦٩٬٩٤٨٨٢٢)١٠یضاح انظر االذات عالقة (جھات

٧٬٣١٣-التأمین معیدي ذمم مدینة من 
٧١٬٤٨١١٣٬٢٧٧

غیر مكتسبة تأمیناشتراكات. ٦
م٢٠١٨مارس٣١لفترة الثالثة اشھر المنتھیة في 

(غیر مراجعة)
المجموع

ألف لایر سعودي
عادة التامینإ

ألف لایر سعودي
الصافي

ألف لایر سعودي
١٬٦٨٦)٣٬٣١٢(٤٬٩٩٨الرصید في بدایة الفترة

)٧٤٬٦١٢(٤٨٬٠٦١)١٢٢٬٦٧٣(ة سندة خالل الفترم/اشتراكات (مكتتبة)
٨٧٬٠١٩)٧١٬٩٤٠(١٥٨٬٩٥٩اشتراكات مكتسبة خالل الفترة 

١٤٬٠٩٣)٢٧٬١٩١(٤١٬٢٨٤الرصید في نھایة الفترة 

٢٠١٧دیسمبر ٣١لفترة الثالثة اشھر المنتھیة في 
(مراجعة)

المجموع
ألف لایر سعودي

عادة التامینإ
سعوديألف لایر

الصافي
ألف لایر سعودي

١٢٧)١٥٨(٢٨٥الرصید في بدایة الفترة 
)٢٦١٬٨٣٦(٩١٬٢٧٧)٣٥٣٬١١٣(ة سندة خالل الفترم/ اشتراكات (مكتتبة)

٢٦٣٬٣٩٥)٩٤٬٤٣١(٣٥٧٬٨٢٦اشتراكات مكتسبة خالل الفترة 
١٬٦٨٦)٣٬٣١٢(٤٬٩٩٨الرصید في نھایة الفترة 



شركة مساھمة سـعودیة-شركة األھلي للتكافل
(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة

م٢٠١٨مارس٣١كما في 

-١٤-

إستثمارات مرتبطة بالوحدات . ٧

مقومة بالدوالر األمریكي وتدار من قبل االستثمارالمرتبطة بالوحدات من وحدات في صنادیقاالستثماراتتتكون 
.المملكة العربیة السعودیةومقرھا في رئیسي في الشركةالمساھم لشركة تابعة ل

م٢٠١٧دیسمبر ٣١م٢٠١٨مارس٣١
(مراجعة)(غیر مراجعة)

ألف لایر سعوديألف لایر سعودي
محتفظ بھا لتغطیة المطلوبات المرتبطة استثمارات
بالوحدات:

٣٦٥٬٩٢٨٣٨١٬٠٩٥المتحفظاألصولصندوق األھلي متعدد 
١٧٢٬٦٠٧١٧٦٬٦٤٧المتوازناألصول صندوق األھلي متعدد 
١٣٤٬١٤٧١٣٦٬٦٦٧للنمواألصول صندوق األھلي متعدد 

٦٧٢٬٦٨٢٦٩٤٬٤٠٩

م وفي٢٠١٨مارس٣١المنتھیة في أشھرة الثالثخالل فترةالمرتبطة بالوحداتاالستثماراتتتألف الحركة في 
م مما یلي:  ٢٠١٧دیسمبر ٣١

م٢٠١٧دیسمبر ٣١م٢٠١٨مارس٣١
(مراجعة)(غیر مراجعة)

ألف لایر سعوديألف لایر سعودي
٦٩٤٬٤٠٩٧٤٩٬٧٧١السنة/الرصید في بدایة الفترة 

)١١٦٬٠٥٧()٢٥٬٠٠٠(/ السنةاد خالل الفترة داستر
٣٬٢٧٣٦٠٬٦٩٥))ب(٩یضاح اإل(/ السنةالفترةغیر محققة خاللأرباح 

٦٧٢٬٦٨٢٦٩٤٬٤٠٩/ السنةالرصید في نھایة الفترة

استثمارات. ٨
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م٢٠١٨مارس ٣١

(مراجعة)(غیر مراجعة)
ألف لایر سعوديألف لایر سعودي

االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل
٥٤٬٢٠٢٧٦٬٩٤٢)١-٨یضاح االعملیات التأمین (

٢٥٢٬٥٩٦٢٤٤٬١٢٨)٢-٨یضاح االعملیات المساھمین (
٣٠٦٬٧٩٨٣٢١٬٠٧٠

.ھي نفس الشيءلھذه االستثمارات والقیمة العادلة الدفتریةن القیمة إ

دخل المن خالل قائمة بالقیمة العادلة االستثمارات -عملیات التأمین١-٨
داول للمتاجرة باللایر السعودي (صندوق متالمتنوعفي صندوق األھليستثماراتالاعملیات التأمین استثماراتتمثل 

االستثمارذا ھفي المملكة العربیة السعودیة. تم تحدید ومقرھا بالشركة للدخل) یدار من قبل شركة تابعة لمساھم رئیسي 
م ساس القیمة العادلة وتتأعلى ألنھ یدار وذلك األولي االعتراف عندبالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل كاستثمار

.نشطةبصورة أدائھة مراقب



شركة مساھمة سـعودیة-شركة األھلي للتكافل
(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة

م٢٠١٨مارس٣١كما في 

-١٥-

(تتمة)استثمارات. ٨

(تتمة)االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل -عملیات التأمین ١-٨

م٢٠١٧دیسمبر ٣١م٢٠١٨مارس٣١
(مراجعة)(غیر مراجعة)

ألف لایر سعوديألف لایر سعودي  

٥٤٬٢٠٢٧٦٬٩٤٢للمتاجرة باللایر السعوديالمتنوعصندوق األھلي

م ٢٠١٨مارس ٣١المنتھیة في خالل قائمة الدخل لفترة الثالثة أشھرإن الحركة في االستثمارات بالقیمة العادلة من 
م ھي كما یلي:  ٢٠١٧دیسمبر ٣١وللسنة المنتھیة في 

م٢٠١٧دیسمبر ٣١م٢٠١٨مارس ٣١
(مراجعة)(غیر مراجعة)

ألف لایر سعوديألف لایر سعودي  عملیات التأمین
٧٦٬٩٤٢١٢٢٬١٥٦الرصید في بدایة الفترة / السنة

٦٥٬٠٠٠-مشتریات
)٤٩٬٠٠٠()١٥٬٠٠٠(استرداد

بالقیمة العادلة من خالل قائمة محول إلى عملیات المساھمین 
)٦٢٬٥٦٣()٨٬٠٠٠(الدخل (انظر ادناه) 

٢٦٠١٬٣٤٩أرباح غیر محققة
٥٤٬٢٠٢٧٦٬٩٤٢الرصید في نھایة الفترة / السنة

استثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل -عملیات المساھمین ٢-٨
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م٢٠١٨مارس ٣١

(مراجعة)(غیر مراجعة)
ألف لایر سعوديألف لایر سعودي  

٢١٦٬٢٥٦٢١٥٬٨٧٦محفظة األھلي تكافل الخاصة
٦٬٩٩٧٦٬٩٩٧إستثمار في صندوق عقاري

٢٩٬٣٤٣٢١٬٢٥٥األھلي المتنوع للمتاجرة باللایر السعوديصندوق 
٢٥٢٬٥٩٦٢٤٤٬١٢٨

ن محفظة األھلي تكافل الخاصة تدار من قبل شركة تابعة لمساھم رئیسي في الشركة. وتستثمر المحفظة في أوراق إ
باللایر السعودي والدوالر مالیة صادرة عن مؤسسات مالیة، وھیئات حكومیة، وصنادیق استثمار مشتركة وھي 

األمریكي.



شركة مساھمة سـعودیة-شركة األھلي للتكافل
(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة

م٢٠١٨مارس٣١كما في 

-١٦-

(تتمة)استثمارات. ٨

(تتمة)استثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل-عملیات المساھمین ٢-٨

م٢٠١٧دیسمبر ٣١م٢٠١٨مارس ٣١
(مراجعة)(غیر مراجعة)

ألف لایر سعوديألف لایر سعودي  عملیات المساھمین
٢٤٤٬١٢٨١٧٢٬١٤٦بدایة الفترة / السنةالرصید في 

٤٩٬٧٢١-مشتریات
)٤٦٬٠٠٠(-إسترداد

بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل محول إلى عملیات المساھمین 
٨٬٠٠٠٦٢٬٥٦٣(انظر ادناه) 

٤٦٨٥٬٦٩٨أرباح غیر محققة 
٢٥٢٬٥٩٦٢٤٤٬١٢٨الرصید في نھایة الفترة / السنة

االحتیاطي الفني لعملیات التأمین. ٩

على التقریر المستلم من لعملیات) تم تكوین االحتیاطي الفني أ تي: وھو كاالاالكتواري خبیر الالتأمین بناًء
مارس٣١

م٢٠١٨
دیسمبر ٣١

م٢٠١٧
(مراجعة)(غیر مراجعة)

ألف لایر سعوديألف لایر سعودي  
اركینلمشلستثمار الجیات ایباستراتاالحتیاطي الفني المتعلق 

٦٧٨٬٠٩٢٧٠٣٬٣٣٦مرتبطة بالوحدات)التزام (
٨٬٢٥٣٧٬٢٨٩المبقاةالمخصصات مقابل المخاطر 

٦٬٠٤٨٦٬٢٦٨احتیاطیات متكبدة غیر مبلغ عنھا
٦٩٢٬٣٩٣٧١٦٬٨٩٣

ت التأمین ھي كاالتي: یااالحتیاطي الفني لعملفي حركة الن إب) 
مارس ٣١

م٢٠١٨
دیسمبر ٣١

م٢٠١٧
(مراجعة)(غیر مراجعة)

ألف لایر سعوديألف لایر سعودي  
٧١٦٬٨٩٣٧٦٧٬٦١١/ السنةالرصید في بدایة الفترة 

٩٦٣)٢٢٠(متكبدة غیر مبلغ عنھامطالبات التغیر في إحتیاطي 
)٨٩(١٬٦٣٦المبقاةالمخصصات مقابل المخاطر التغیر في 

٣٬٢٧٣٦٠٬٦٩٥)٧یضاح اإلمن استثمارات مرتبطة بالوحدات (محققة ارباح غیر 
٤٢٬٥٥١١٨٤٬٩٠٢اشتراكات تأمین قابلة لالستثمار
)٢٩٧٬١٨٩()٧١٬٠٦٨(إعادة وإستحقاق وثائق التكافل

-)٦٧٢(اخرى
٦٩٢٬٣٩٣٧١٦٬٨٩٣الرصید في نھایة الفترة / السنة



شركة مساھمة سـعودیة-شركة األھلي للتكافل
(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة

م٢٠١٨مارس٣١كما في 

-١٧-

ذات عالقةجھاتمعامالت وارصدة . ١٠

ذات العالقة في المساھمین الرئیسیین وأعضاء مجلس االدارة وموظفي اإلدارة العلیا في الشركة الجھاتتتمثل 
ًجوتأثیراًعلیھا تمارس و أمشتركة سیطرة الشركةتسیطر علیھاوأالشركةاعلیھالتي تسیطر والمنشآت  تتم .ھریا

ة. دارقبل اإلوتتم الموافقة علیھا من العادیة الشروط م ولألحكاجمیع المعامالت مع تلك الجھات ذات العالقة وفقا 

عملیات التأمین
فیما یلي تفاصیل المعامالت الرئیسیة مع الجھات ذات العالقة )، ١٥یضاح االفي (لى االفصاح الوارد إباإلضافةأ) 

:م٢٠١٧مارس٣١وم٢٠١٨مارس ٣١المنتھیة في أشھرخالل فترة الثالثة 

مبالغ المعامالتطبیعة المعامالت العالقةاالسم 
مارس ٣١

م٢٠١٨
(غیر مراجعة)

مارس ٣١
م٢٠١٧

(غیر مراجعة)
ألف لایر سعوديألف لایر سعودي  

اشتراكات مجموعمساھم البنك التجاري االھلي 
المجموعةتأمین 

٧٠٬٠٣٧٦١٬٦٣٨

المطالبات مجموع
المدفوعة

٢٤٬٥٣٥١٥٬٧٥٦

قشركة االھلي لتسوی
شركة تابعة لمساھم المحدودةخدمات التأمین

وكالة عمولة 
٩٠٦-وأخرى

٥٠٦٦٤٩اتعاب ادارةمساھم شركة إف دبلیو یو 

شركة تابعة لمساھم االھلي كابیتال 
رسوم صندوق 

١٬٢٧٠١٬٤٢٣ستثمارا
قصیرة منافع موظفي االدارة العلیا 

االجل
٩٠٦٩٣٣

مكافأة نھایة 
للموظفینالخدمة 

٣٦٤٤

لى) جھات ذات عالقة (الدفع إمن / القبضمستحق ب) 
مارس ٣١

م٢٠١٨
دیسمبر ٣١

م٢٠١٧
(مراجعة)(غیر مراجعة)

ألف لایر سعوديألف لایر سعودي  
٦٩٬٩٤٨٨٢٢)٥یضاح (اإل–مساھم –من البنك األھلي التجاري القبضمستحق
٤٦٤٤٣٩من شركة تابعة لمساھم القبضصندوق اإلستثمار مستحقةأتعاب 

١٠٩-شركة تابعة لمساھم -ھلي كابیتل األمستحق القبض
)١٧٣()١٦٣(مساھم–لى شركة إف دبلیو یو إمستحق الدفع 

تحق الدفع  ل ویق خدمات التأمین المحدودة مس ركة األھلي لتس -ش
)١٬٧٧٥()١٬٧٧٥(شركة تابعة لمساھم 

)١٬٩٤٨()١٬٩٣٨(
تحقة الدفع للبنك األھلي التجاري  اھم -مطالبات قائمة مس –مس

)١٨٬٢٤٤()٢٤٬٨٨٠(مجموع

افة ج)  حة في لى إباإلض احات الموض احات االفص في ظھر یالمتعلقة بالجھات ذات العالقة، ٨و٧و٥و,٤اإلیض
لى الجھات ذات العالقة.إالمطلوبة من وقائمة المركز المالي األولیة الموجزة المبالغ 



شركة مساھمة سـعودیة-شركة األھلي للتكافل
(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة

م٢٠١٨مارس٣١كما في 

-١٨-

(تتمة)ذات عالقةمعامالت وارصدة جھات. ١٠

عملیات المساھمین 
روفات أ)  اء اللجان األخرى والمص اء مجلس اإلدارة وأعض یل مكافآت أعض لة فیما یلي تفاص ة فترخاللذات الص

م:٢٠١٧م و٢٠١٨مارس ٣١المنتھیة في الثالثة أشھر

المعامالتمبالغ 
م٢٠١٧م٢٠١٨

(مراجعة)(غیر مراجعة)
ألف لایر سعوديألف لایر سعودي

٦١٤٦٠٤مكافأة مجلس اإلدارة واللجان األخرى
١٥١٦٩تعاب حضور إجتماعات مجلس اإلدارة واللجان األخرىأ

١٧١٢٩مجلس اإلدارة   لمصروفات سفر وإقامة 

:ذات عالقةجھاتلالدفع مستحقب) 
م٢٠١٧دیسمبر ٣١م٢٠١٨مارس ٣١

(مراجعة)(غیر مراجعة)
ألف لایر سعوديألف لایر سعودي

تحقة الدفع لمجلس االدارة واللجان أةمكاف اریف اخرى مس ومص
)٣٬١٥٣()١٬٦٣٥(خرىاأل

الزكاة وضریبة الدخل. ١١

على أفضل تقدیرات علىالدفع وضریبة الدخل المستحقة تحتسب الزكاة  .اإلدارةلدى الشركة بناًء

للسنة وم ٢٠١٨مارس٣١فيالمنتھیةالثالثة أشھر لفترةالدفعزكاة وضریبة الدخل المستحقةالفي حركة اللي فیما ی
:م٢٠١٧مبردیس٣١في المنتھیة

م٢٠١٧دیسمبر ٣١م٢٠١٨مارس٣١
(مراجعة)(غیر مراجعة)

ألف لایر سعوديألف لایر سعودي  
٢٢٬٤٢٢١٩٬٣٨٠/ السنةالرصید في بدایة الفترة 

١٬٢٦٤٤٬٤٩٥لسنةل/ زكاة محمل للفترةمخصص 
١٤٧٦٥٣لسنةل/ ضریبة دخل محمل للفترةمخصص 

)٢٬١٠٦(-الزكاة وضریبة الدخل المدفوعة 
٢٣٬٨٣٣٢٢٬٤٢٢/ السنةالرصید في نھایة الفترة 



شركة مساھمة سـعودیة-شركة األھلي للتكافل
(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة

م٢٠١٨مارس٣١كما في 

-١٩-

(تتمة)الزكاة وضریبة الدخل. ١١

وضع الربوط
دیسمبر ٣١تم تقدیم اإلقرارات الزكویة والضریبیة إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل (الھیئة) عن الفترة المنتھیة في 

م.٢٠١٦م وحتى ٢٠٠٨دیسمبر ٣١م والسنوات المنتھیة في ٢٠٠٧

دیسمبر ٣١م وللسنتین المنتھیتین في ٢٠٠٧دیسمبر ٣١والضریبیة للفترة المنتھیة في أصدرت الھیئة الربوط الزكویة
سعودي. وقد لایرألف٣٬٩٩٧بمبلغ ضریبة استقطاع التزام وإضافیة بزكاة فیھا طالبتحیث م ٢٠٠٩وم ٢٠٠٨

وقامت بسداد ضریبة ،سعوديلایرألف٣٬٩٢١البالغالزكاة اإلضافیة التزام تقدمت الشركة باعتراض على
تحت سعودي الف لایر٢٦لى غرامة تأخیر بمبلغ إباإلضافة لایر سعودي الف٧٦ضافیة بمبلغ اإلستقطاع اال

رار بإعتراض ضد قوتقدمت الشركة .. أصدرت لجنة اإلعتراض اإلبتدائیة قرارھا بتأیید إجراءات الھیئةاالعتراض
قد أصدرت لجنة ولیا وقامت بإصدار ضمان بنكي بقیمة المبالغ المتنازع علیھالجنة اإلستئناف العلى إاللجنة اإلبتدائیة 

اف العلیا ضد قرار لجنة اإلستئناعتراضھا الشركة وقدمت.شركة بشأن بعض البنودالاإلستئناف العلیا قرارھا لصالح 
ن قرار دیوان المظالم سیكون في صالحھا.أوتثق إدارة الشركة بإلى دیوان المظالم.

ً والتي لم تسمح بموجبھا باحتساب االستثمار بالوعاء م ٢٠١٤م وحتى ٢٠١٠للسنوات من أولیة أصدرت الھیئة ربوطا
عتراض على تلك ا. تقدمت الشركة بسعوديلایرألف٩٬٥٧١زكوي إضافي بمبلغ التزام وترتب على ذلك الزكوي 
صالحھا.وھي على ثقة من أن نتیجة اإلعتراض ستكون لاالبتدائیةالربوط 

.م٢٠١٦وم٢٠١٥أي ربوط بعد للسنتین لم تقم الھیئة بإصدار 

معلومات قطاعات التشغیل . ١٢
ل والمسؤول المقررة من المدیر األول للتشغیالداخلیة یتم التقریر عن قطاعات التشغیل بطریقة تتوافق مع ضوابط إعداد التقاریر 

ة، الذي یتخذ القرارات االستراتیجیة. ألغراض اإلدارالمدیر التنفیذي عن توزیع الموارد وتقییم أداء قطاعات التشغیل كما حددھا 
عمل مبینة تي وحدھا في فإن أنشطة عملیات التأمین والتي تتخذ من المملكة العربیة السعودیة رقعة لھا یتم إعداد التقاریر بشأن

على النحو التالي:

یقدم منتجات تأمین على الحیاة على أساس فردي بما في ذلك المنتجات الموجھة لالستثمارات المرتبطة -تأمین قطاع األفراد 
بالوحدات.

منافع حمایة یقدم برامج تأمین على الحیاة إلى أعضاء المؤسسات على أساس جماعي ویقدم -تأمین قطاع المجموعات  ً أیضا
من االئتمان فیما یتعلق بالقروض الشخصیة المقدمة من مؤسسات تمویلیة. یتضمن ھذا القطاع منافع حمایة فیما یتعلق 

األخرى باستنثاء القروض الشخصیة المقدمة من مؤسسات تمویل إلى عمالء الشركة.المتنوعة بالتسھیالت االئتمانیة 

یتم في القطاعات ذات الصلة والمدیر األول للتشغیل إلى ال یتم اإلبالغ عنھا المصنفةر ھذه الموجودات والمطلوبات غی
مراقبتھا على أساس مركزي.



شركة مساھمة سـعودیة-شركة األھلي للتكافل
(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة

م٢٠١٨مارس٣١كما في 

-٢٠-

(تتمة)معلومات قطاعات التشغیل . ١٢

(غیر مراجعة) م٢٠١٨مارس ٣١كما  في 

أفراد–تأمین 
–تأمین 

مجموعات
مجموع

عملیاتتأمین 
عملیات 
مجموعمساھمین

ألف لایر 
سعودي

ألف لایر 
سعودي

ألف لایر 
سعودي

ألف لایر 
سعودي

ألف لایر 
سعودي

موجودات ال
١٦٬٤٣٥٤٬٢٢٦٢٠٬٦٦١٥٥٢٠٬٧١٦النقد وما في حكمھ

معیدي لوذمم مدینة تامین مستحقةاشتراكات 
٧١٬٤٨١-٧١٬٤٨١٧١٬٤٨١-التأمین، بالصافي

تأمین غیرحصة معیدي التأمین من اشتراكات 
٢٧٬١٩١-٢٧٬١٩١٢٧٬١٩١-مكتسبة

٢٦٬١٨٢-١٬٨٨٨٢٤٬٢٩٤٢٦٬١٨٢قائمةالمطالبات الحصة معیدي التأمین من 
٦٧٢٬٦٨٢-٦٧٢٬٦٨٢-٦٧٢٬٦٨٢اتاستثمارات مرتبطة بالوحد

٢٩٬٥٧٠٢٤٬٦٣٢٥٤٬٢٠٢٢٥٢٬٥٩٦٣٠٦٬٧٩٨استثمارات
٤٦٤-٤٦٤-٤٦٤مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

٧٢١٬٠٣٩١٥١٬٨٢٤٨٧٢٬٨٦٣٢٥٢٬٦٥١١٬١٢٥٬٥١٤
رصدة غیر مصنفة:أ
٢٬٩٣٠٤٬٢٧٩٧٬٢٠٩مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات اخرى-
١٬٨١٢-١٬٨١٢أثاث وتركیبات ومعدات مكتبیة-
٣٬٣٧٥-٣٬٣٧٥موجودات غیر ملموسة -
١٦٬٦٦٧١٦٬٦٦٧-ودیعة نظامیة-
١٬١٦٣١٬١٦٣-مستحق من ودیعة نظامیةعائد-

٨٨٠٬٩٨٠٢٧٤٬٧٦٠١٬١٥٥٬٧٤٠موجوداتالمجموع 

مطلوباتال
١٤٬٥٤٨-٩٬٨١٤٤٬٧٣٤١٤٬٥٤٨ارصدة مستحقة الدفع ومطلوبات اخرى

٧٠٬٩٦٢-٥٬١٥٨٦٥٬٨٠٤٧٠٬٩٦٢لمعیدي التأمینمستحقة الدفعرصدة أ
٤١٬٢٨٤-٤١٬٢٨٤٤١٬٢٨٤-غیر مكتسبةتامیناشتراكات

٣٠٬٦٢٥-٢٬٤٤٨٢٨٬١٧٧٣٠٬٦٢٥مطالبات قائمة
٦٩٢٬٣٩٣-٦٨٠٬٥٦٨١١٬٨٢٥٦٩٢٬٣٩٣االحتیاطي الفني لعملیات التأمین

١٬٩٣٨-١٬٩٣٨-١٬٩٣٨مستحق لجھات ذات عالقة
٨٥١٬٧٥٠-٦٩٩٬٩٢٦١٥١٬٨٢٤٨٥١٬٧٥٠

رصدة غیر مصنفة:أ
٨٬٥٤٧٣٬١٣٥١١٬٦٨٢مستحقات ومطلوبات أخرى-
١٬٥٠٩-١٬٥٠٩مكافأة نھایة الخدمة-
١٨٬٦٨٥-١٨٬٦٨٥الفائض من عملیات التأمین-
٥٥-توزیعات ارباح مستحقة الدفع -
٢٣٬٨٣٣٢٣٬٨٣٣-زكاة وضریبة الدخل -
الدفع لمؤسسة النقد العربي مستحقعائد -

١٬١٦٣١٬١٦٣-السعودي
٨٨٠٬٤٩١٢٨٬١٣٦٩٠٨٬٦٢٧مجموع المطلوبات 



شركة مساھمة سـعودیة-شركة األھلي للتكافل
(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة

م٢٠١٨مارس٣١كما في 

-٢١-

(تتمة)معلومات قطاعات التشغیل . ١٢

(مراجعة) م٢٠١٧دیسمبر٣١كما  في 

أفراد–تأمین 
–تأمین 

مجموعات
تأمین مجموع

عملیات
عملیات
مجموعمساھمین

ألف لایر 
سعودي

ألف لایر 
سعودي

ألف لایر 
سعودي

ألف لایر 
سعودي

ألف لایر 
سعودي

الموجودات 
٢٣٫٩٤٣٢٫٣٧١٢٦٫٣١٤٣٥٧٢٦٫٦٧١النقد وما في حكمھ

معیدي لوذمم مدینة تامین مستحقةاشتراكات 
١٣٫٢٧٧-١٣٫٢٧٧١٣٫٢٧٧-التأمین، بالصافي

حصة معیدي التأمین من اشتراكات تأمین غیر 
٣٫٣١٢-٣٫٣١٢٣٫٣١٢-مكتسبة

٢١٫٠٩٤-١٫٤٣٣١٩٫٦٦١٢١٫٠٩٤قائمةالمطالبات الحصة معیدي التأمین من 
٦٩٤٫٤٠٩-٦٩٤٫٤٠٩-٦٩٤٫٤٠٩استثمارات مرتبطة بالوحدات 

٣١٫٣٥٦٤٥٫٥٨٦٧٦٫٩٤٢٢٤٤٫١٢٨٣٢١٫٠٧٠استثمارات
٤٣٩-٤٣٩-٤٣٩مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

٧٥١٫٥٨٠٨٤٫٢٠٧٨٣٥٫٧٨٧٢٤٤٫٤٨٥١٫٠٨٠٫٢٧٢
رصدة غیر مصنفة:أ
١٫٤٠٩٤٫١٥٠٥٫٥٥٩مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات اخرى-
٢٫٠٠٠-٢٫٠٠٠أثاث وتركیبات ومعدات مكتبیة-
٣٫٨٠٩-٣٫٨٠٩موجودات غیر ملموسة -
١٠٩١٠٩-مستحق من جھة ذات عالقة-
١٦٫٦٦٧١٦٫٦٦٧-ودیعة نظامیة-
١٫٠٩٣١٫٠٩٣-مستحق من ودیعة نظامیةعائد-

٨٤٣٫٠٠٥٢٦٦٫٥٠٤١٫١٠٩٫٥٠٩مجموع الموجودات

المطلوبات
١٥٫٠٥٥-١١٫٧٥٧٣٫٢٩٨١٥٫٠٥٥ارصدة مستحقة الدفع ومطلوبات اخرى

٥١٫٠٧٣-١٠٫٤٨٥٤٠٫٥٨٨٥١٫٠٧٣لمعیدي التأمینمستحقة الدفعرصدة أ
٤٫٩٩٨-٤٫٩٩٨٤٫٩٩٨-غیر مكتسبةتامیناشتراكات

٢٣٫٧٠٠-١٫٧٢٧٢١٫٩٧٣٢٣٫٧٠٠مطالبات قائمة
٧١٦٫٨٩٣-٧٠٦٫٥١٢١٠٫٣٨١٧١٦٫٨٩٣االحتیاطي الفني لعملیات التأمین

١٫٩٤٨-١٫٩٤٨-١٫٩٤٨مستحق لجھات ذات عالقة
٨١٣٫٦٦٧-٧٣٢٫٤٢٩٨١٫٢٣٨٨١٣٫٦٦٧

رصدة غیر مصنفة:أ
٦٫٩٠٤٤٫٨٦٨١١٫٧٧٢مستحقات ومطلوبات أخرى-
١٫٧٥٨-١٫٧٥٨مكافأة نھایة الخدمة-
١٧٫٦٩٨-١٧٫٦٩٨الفائض من عملیات التأمین-
٧٧-توزیعات ارباح مستحقة الدفع-
٢٢٫٤٢٢٢٢٫٤٢٢-زكاة وضریبة الدخل -
الدفع لمؤسسة النقد العربي مستحقعائد -

١٫٠٩٣١٫٠٩٣-السعودي
٨٤٠٫٠٢٧٢٨٫٣٩٠٨٦٨٫٤١٧مجموع المطلوبات 



شركة مساھمة سـعودیة-شركة األھلي للتكافل
(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة

م٢٠١٨مارس٣١كما في 

-٢٢-

(تتمة)معلومات قطاعات التشغیل . ١٢

م٢٠١٨مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
(غیر مراجعة)

أفراد–تأمین 
–تأمین 

مجموعمجموعات
لایر سعوديألف ألف لایر سعوديألف لایر سعوديالتأمینإیرادات
٥١٬٠٩٣٧١٬٥٨٠١٢٢٬٦٧٣اشتراكات اجمالي

عادة التأمین المسندة:إاشتراكات 
ــــــمحلیة·
)٤٨٬٠٦١()٤٧٬٢١٦()٨٤٥(خارجیة·

٥٠٬٢٤٨٢٤٬٣٦٤٧٤٬٦١٢قساط المكتتبةصافي األ
)١٢٬٤٠٧()١٢٬٤٠٧(ــيمكتسبة، بالصافالالتغیر في االشتراكات غیر 

٥٠٬٢٤٨١١٬٩٥٧٦٢٬٢٠٥صافي االقساط المكتسبة
١٬٢٧٠ــ١٬٢٧٠تعاب صندوق االستثمارأ

٥١٬٥١٨١١٬٩٥٧٦٣٬٤٧٥االیرادات مجموع
تكالیف ومصروفات االكتتاب

)٢٥٬٩٣٧()٢٥٬٧٧٩()١٥٨(المطالبات المدفوعةاجمالي
)٧١٬٠٦٨(ــ)٧١٬٠٦٨(إعادة واستحقاق وثائق التكافل

١٢٢٢٣٬٢٧٨٢٣٬٤٠٠حصة معیدي التأمین من المطالبات المدفوعة 
)٧٣٬٦٠٥()٢٬٥٠١()٧١٬١٠٤(خرى المدفوعة صافي المطالبات والمنافع األ

)١٬٨٣٧()١٬٥٧١()٢٦٦(التغیرات في المطالبات القائمة، بالصافي 
)٧٥٬٤٤٢()٤٬٠٧٢()٧١٬٣٧٠(خرى المتكبدة صافي المطالبات والمنافع األ

٢٧٬٧٧٢)١٬٤٤٣(٢٩٬٢١٥احتیاطیات فنیة أخرى
)١٬٧٣٨()١٬١٧١()٥٦٧(تكالیف حیازة وثائق التأمین

)٦١٣()٣٥٨()٢٥٥(خرىأمصروفات اكتتاب 
)٥٠٬٠٢١()٧٬٠٤٤()٤٢٬٩٧٧(مجموع تكالیف ومصروفات االكتتاب 

٨٬٥٤١٤٬٩١٣١٣٬٤٥٤صافي دخل االكتتاب
العملیات االخرى إیرادات (مصروفات) / 

مبالغ غیر مصنفة:
٨٣٠عكس مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

)٦٬٢٩٢(مصروفات عمومیة وإداریة
٧٢٨رباح غیر محققة من استثماراتأ

١٢٤ارباح محققة من استثمارات
٨٬٨٤٤للفترة الصافي الدخل 

)٩٨٧(لعملیات التأمینللفترة المحملصافي الدخل 
٧٬٨٥٧للمساھمینالمحمل لعملیاتصافي الدخل للفترة 



شركة مساھمة سـعودیة-شركة األھلي للتكافل
(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة

م٢٠١٨مارس٣١كما في 

-٢٣-

(تتمة)معلومات قطاعات التشغیل . ١٢

م٢٠١٧مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
(غیر مراجعة)

مجموعمجموعات–تأمین أفراد–تأمین 
ألف لایر سعوديألف لایر سعوديألف لایر سعوديالتأمینإیرادات
٥٦٫١٩٩٦١٫٨٨٨١١٨٫٠٨٧اشتراكات اجمالي

عادة التأمین المسندة:إاشتراكات 
ــــــمحلیة·
)٤٠٫٥٦٤()٣٩٫٥٥٩()١٫٠٠٥(خارجیة·

٥٥٫١٩٤٢٢٫٣٢٩٧٧٫٥٢٣قساط المكتتبةصافي األ
ات غیر  تراك ة، الالتغیر في االش ب مكتس

)١١٫٩٧٠()١١٫٩٧٠(ــبالصافي
٥٥٫١٩٤١٠٫٥٣٩٦٥٫٥٥٣صافي االقساط المكتسبة

١٫٤٢٣ــ١٫٤٢٣تعاب صندوق االستثمارأ
٥٦٫٦١٧١٠٫٣٥٩٦٦٫٩٧٦االیرادات مجموع

تكالیف ومصروفات االكتتاب
)١٦٫٢٢٥()١٦٫٠٢١()٢٠٤(المطالبات المدفوعةاجمالي

)٦٥٫٥٤٧(ــ)٦٥٫٥٤٧(إعادة واستحقاق وثائق التكافل
١٧٢١٤٫٠٩٨١٤٫٢٧٠حصة معیدي التأمین من المطالبات المدفوعة 

)٦٧٫٥٠٢()١٫٩٢٣()٦٥٫٥٧٩(خرى المدفوعة صافي المطالبات والمنافع األ
١٨٦٩٨٧٠التغیرات في المطالبات القائمة، بالصافي 

)٦٦٫٦٣٢()١٫٠٥٤()٦٥٫٥٧٨(خرى المتكبدة صافي المطالبات والمنافع األ
١٦٫٢٠٧)٣٫٥٣٦(١٩٫٧٤٣احتیاطیات فنیة أخرى

)١٫٧٣٣(ــ)١٫٧٣٣(تكالیف حیازة وثائق التأمین
)٥٩٢()٣٠٩()٢٨٣(خرىأمصروفات اكتتاب 

)٥٢٫٧٥٠()٤٫٨٩٩()٤٧٫٨٥١(مجموع تكالیف ومصروفات االكتتاب 
٨٫٧٦٦٥٫٤٦٠١٤٫٢٢٦صافي دخل االكتتاب

العملیات االخرى إیرادات (مصروفات) / 
مبالغ غیر مصنفة:

٣٩٧عكس مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
)٦٫٣٩٧(مصروفات عمومیة وإداریة

٢٫٠٠٢رباح غیر محققة من استثماراتأ
١٤٦ارباح محققة من استثمارات

١٠٫٣٧٤للفترة الصافيالدخل
)١٫٠١٧(لعملیات التأمینللفترة المحملصافي الدخل 

٩٫٣٥٧للمساھمینالمحمل لعملیاتصافي الدخل للفترة 



شركة مساھمة سـعودیة-شركة األھلي للتكافل
(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة

م٢٠١٨مارس٣١كما في 

-٢٤-

. القیم العادلة لألدوات المالیة١٣

داده لتحویل التزام )أ ل أو س ول علیھ من بیع أص مھما بین طرفین بعلالقیمة العادلة ھي المبلغ الذي یمكن الحص
وملئ إرادتھما في معاملة تتم على أساس منظم في تاریخ القیاس.

تثمارات مرتبطة بالوحدات  ندوق ولدى البنوك واس ركة من نقد في الص تتكون الموجودات المالیة للش
تحقة وذمم مدینة معیدي الت تراكات تأمین مس تثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل واش ذمم مین وأواس

مستحق مبلغمدینة أخرى وتتكون مطلوباتھا المالیة من مطالبات قائمة وأرصدة مستحقة الدفع لمعیدي التأمین و
ا  عن قیمھ ً ا جوھری ً ا ة اختالف الی ة لألدوات الم ادل ة أخرى. ال تختلف القیم الع ة وذمم دائن ات ذات عالق لجھ

مارس ٣١) لم تحتفظ الشركة، كما في ٨و٧دلة (اإلیضاح الدفتریة. وبخالف االستثمارات المسجلة بالقیمة العا
م، بأي أدوات مالیة أخرى تقاس بالقیمة العادلة.٢٠١٨

تستخدم الشركة الھرمیة التالیة لتحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة واإلفصاح عنھا: )ب

دیل أو إعادة تصنیف).: األسعار المتداولة في أسواق نشطة لنفس األداة المالیة (دون تع١مستوى 
توى  الیب تقییم أخرى والتي ٢مس طة لنفس الموجودات والمطلوبات أو أس واق نش عار المتداولة في أس : األس

تستند جمیع المعطیات الھامة لھا إلى بیانات السوق التي یمكن مالحظتھا.
ي یمكن مالحظتھا.إلى بیانات السوق التفیھاستند أي معطیات مھمة ت: أسالیب تقییم ال ٣مستوى 

مبر ٣١م و ٢٠١٨مارس ٣١كما في  جلة بالقیمة العادلة تعد من ٢٠١٧دیس م، فان كافة األدوات المالیة المس
شركة المستوى الثاني لالستثمارات المرتبطة بالوحدات واالستثمارات بالقیمة العادلة  المستوى الثاني. حددت ال

الصنادیق ذات الصلة كما في نھایة فترة التقریر المالي. موجوداتمن خالل قائمة الدخل بناء على صافي قیمة 
والمستوى الثاني والمستوى الثالث خالل الفترة.األولال توجد تحویالت بین المستوى 

ربحیة السھم. ١٤

تم إحتساب ربح السھم للفترة بقسمة صافي الدخل للفترةعلى المتوسط المرجح لألسھم العادیة الصادرة والقائمة 
في تاریخ قائمة المركز المالي. ال تنطبق األرباح المخفضة للسھم على الشركة. 

توزیعات أرباح. ١٥

أرباحس االدارة صرف توزیعات م) اقترح مجل٢٠١٨ابریل ١٠ھـــــــ (الموافق ١٤٣٩رجب ٢٤بتاریخ 
ملیون ١٢٫٥٠لایر سعودي لكل سھم بإجمالي مبلغ ٠٫٧٥م بمبلغ ٢٠١٧دیسمبر ٣١للمساھمین للسنة المنتھیة فى 

ملیون لایر سعودي).  تم اعتماد ٨٫٣٣لایر سعودي لكل سھم بإجمالي ٠٫٥م: ٢٠١٦دیسمبر ٣١لایر سعودي (
ـھ١٤٣٩شعبان ٧ى اجتماع الجمعیة العامة العادیة التي انعقدت بتاریخ مقترح التوزیعات من قبل المساھمین ف

م). وافق مجلس اإلدارة على دفع توزیعات األرباح للمساھمین غیر السعودیین بعد ٢٠١٨ابریل ٢٣(الموافق 
خصم ضریبة الدخل المتعلقة بھا.



شركة مساھمة سـعودیة-شركة األھلي للتكافل
(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة

م٢٠١٨مارس٣١كما في 

-٢٥-

معلومات تكمیلیة . ١٦

قائمة المركز الماليأ) 

عملیات 
التأمین 

عملیات 
المساھمین 

مارس ٣١
م٢٠١٨

)مراجعةغیر(
عملیات 

مین أالت
عملیات 
المساھمین

دیسمبر ٣١
م٢٠١٧

(مراجعة)
الف لایر 
سعودي

الف لایر 
سعودي

الف لایر 
سعودي

الف لایر 
سعودي

الف لایر 
سعودي

الف لایر 
سعودي

الموجودات 
٢٠٬٦٦١٥٥٢٠٬٧١٦٢٦٬٣١٤٣٥٧٢٦٬٦٧١النقـد وما في حكمھ

وذمم مدینة تامین مستحقةاشتراكات 
١٣٬٢٧٧ــ٧١٬٤٨١١٣٬٢٧٧ــ٧١٬٤٨١معیدي التأمین، بالصافيل

حصة معیدي التأمین من اشتراكات 
٣٬٣١٢ــ٢٧٬١٩١٣٬٣١٢ــ٢٧٬١٩١تأمین غیر مكتسبة

مطالبات الحصة معیدي التأمین من 
٢١٬٠٩٤ــ٢٦٬١٨٢٢١٬٠٩٤ــ٢٦٬١٨٢قائمةال

٦٩٤٬٤٠٩ــ٦٧٢٬٦٨٢٦٩٤٬٤٠٩ــ٦٧٢٬٦٨٢استثمارات مرتبطة بالوحدات
٥٤٬٢٠٢٢٥٢٬٥٩٦٣٠٦٬٧٩٨٧٦٬٩٤٢٢٤٤٬١٢٨٣٢١٬٠٧٠استثمارات

٢٬٩٧٨٢٬٩٧٨ــ٤٨٩٤٨٩ــالمستحق من عملیات التأمین 
١٠٩١٠٩ــــــــجھة ذات عالقةمستحق من 

٣٬٣٩٤٤٬٢٧٩٧٬٦٧٣١٬٨٤٨٤٬١٥٠٥٬٩٩٨مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
٢٬٠٠٠ــ١٬٨١٢٢٬٠٠٠ــ١٬٨١٢أثاث وتركیبات ومعدات مكتبیة

٣٬٨٠٩ــ٣٬٣٧٥٣٬٨٠٩ــ٣٬٣٧٥موجودات غیر ملموسة
١٦٬٦٦٧١٦٬٦٦٧ــ١٦٬٦٦٧١٦٬٦٦٧ــنظامیةودیعة 

١٬٠٩٣١٬٠٩٣ــ١٬١٦٣١٬١٦٣ــمستحق من ودیعة نظامیةعائد
٨٨٠٬٩٨٠٢٧٥٬٢٤٩١٬١٥٦٬٢٢٩٨٤٣٬٠٠٥٢٦٩٬٤٨٢١٬١١٢٬٤٨٧

)٢٬٩٧٨()٢٬٩٧٨(ــ)٤٨٩()٤٨٩(ــ: استبعاد عملیات مشتركة ناقص
٨٨٠٬٩٨٠٢٧٤٬٧٦٠١٬١٥٥٬٧٤٠٨٤٣٬٠٠٥٢٦٦٬٥٠٤١٬١٠٩٬٥٠٩الموجوداتمجموع 



شركة مساھمة سـعودیة-شركة األھلي للتكافل
(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة

م٢٠١٨مارس٣١كما في 

-٢٦-

(تتمة)معلومات تكمیلیة . ١٦

أ) قائمة المركز المالي (تتمة)

عملیات 
التأمین 

عملیات 
المساھمین 

مارس ٣١
م٢٠١٨

)مراجعة(غیر 
عملیات 

مین أالت
عملیات 
المساھمین

دیسمبر ٣١
م٢٠١٧

(مراجعة)
الف لایر 
سعودي

الف لایر 
سعودي

الف لایر 
سعودي

الف لایر 
سعودي

الف لایر 
سعودي

الف لایر 
سعودي

المطلوبات  
ارصدة مستحقة الدفع و مطلوبات 

٢٣٬٠٩٥٣٬١٣٥٢٦٬٢٣٠٢١٬٩٥٩٤٬٨٦٨٢٦٬٨٢٧اخرى
٥١٬٠٧٣ــ٧٠٬٩٦٢٥١٬٠٧٣ــ٧٠٬٩٦٢لمعیدي التأمینمستحقة الدفعرصدة أ

٤٬٩٩٨ــ٤١٬٢٨٤٤٬٩٩٨ــ٤١٬٢٨٤غیر مكتسبةتامین اشتراكات 
٢٣٬٧٠٠ــ٣٠٬٦٢٥٢٣٬٧٠٠ــ٣٠٬٦٢٥مطالبات قائمة

٧١٦٬٨٩٣ــ٦٩٢٬٣٩٣٧١٦٬٨٩٣ــ٦٩٢٬٣٩٣االحتیاطي الفني لعملیات التأمین
١٬٩٤٨ــ١٬٩٣٨١٬٩٤٨ــ١٬٩٣٨مستحق لجھات ذات عالقة

٢٬٩٧٨ــ٤٨٩٢٬٩٧٨ــ٤٨٩مستحق لعملیات المساھمین 
١٬٧٥٨ــ١٬٥٠٩١٬٧٥٨ــ١٬٥٠٩مكافأة نھایة الخدمة 

١٧٬٦٩٨ــ١٨٬٦٨٥١٧٬٦٩٨ــ١٨٬٦٨٥الفائض من عملیات التأمین 
٢٢٬٤٢٢٢٢٬٤٢٢ــ٢٣٬٨٣٣٢٣٬٨٣٣ــزكاة وضریبة دخل 

٧٧ــ٥٥ــرباح مستحقة الدفعأتوزیعات 
الدفع لمؤسسة النقد مستحقعائد 

١٬٠٩٣١٬٠٩٣ــ١٬١٦٣١٬١٦٣ــالعربي السعودي
٨٨٠٬٩٨٠٢٨٬١٣٦٩٠٩٬١١٦٨٤٣٬٠٠٥٢٨٬٣٩٠٨٧١٬٣٩٥

)٢٬٩٧٨(ــ)٢٬٩٧٨()٤٨٩(ــ)٤٨٩(: استبعاد عملیات مشتركة ناقص
٨٨٠٬٤٩١٢٨٬١٣٦٩٠٨٬٦٢٧٨٤٠٬٠٢٧٢٨٬٣٩٠٨٦٨٬٤١٧مجموع المطلوبات 
حقوق المساھمین 

١٦٦٬٦٦٧١٦٦٬٦٦٧ــ١٦٦٬٦٦٧١٦٦٬٦٦٧ــراس المال
٢٦٬٣٤٣٢٦٬٣٤٣ــ٢٧٬٩١٤٢٧٬٩١٤ــاحتیاطي نظامي 

٤٨٬٠٨٢٤٨٬٠٨٢ــ٥٢٬٥٣٢٥٢٬٥٣٢ــارباح مبقاة 

٢٤١٬٠٩٢٢٤١٬٠٩٢ــ٢٤٧٬١١٣٢٤٧٬١١٣ــمجموع حقوق المساھمین 
مجموع المطلوبات وحقوق 

٨٨٠٬٤٩١٢٧٥٬٢٤٩١٬١٥٥٬٧٤٠٨٤٠٬٠٢٧٢٦٩٬٤٨٢١٬١٠٩٬٥٠٩المساھمین 



شركة مساھمة سـعودیة-شركة األھلي للتكافل
(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة

م٢٠١٨مارس٣١كما في 

-٢٧-

. معلومات تكمیلیة (تتمة)١٦

قائمة الدخل ب) 
مارس (غیر مراجعة)٣١الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة 

ألف لایر سعوديألف لایر سعودي
عملیات 

مین أالت
عملیات 

م٢٠١٨المساھمین 
عملیات 

مین أالت
عملیات 
م٢٠١٧المساھمین

إیرادات
١١٨٬٠٨٧ــ١٢٢٬٦٧٣١١٨٬٠٨٧-١٢٢٬٦٧٣اشتراكات اجمالي

عادة التأمین المسندة:إاشتراكات 
ــــــــــــمحلیة·
)٤٠٬٥٦٤(ــ)٤٠٬٥٦٤()٤٨٬٠٦١(ــ)٤٨٬٠٦١(خارجیة·

٧٧٬٥٢٣ــ٧٤٬٦١٢٧٧٬٥٢٣ــ٧٤٬٦١٢قساط المكتتبةصافي األ
التغیر في االشتراكات غیر 

)١١٬٩٧٠(ــ)١١٬٩٧٠()١٢٬٤٠٧(ــ)١٢٬٤٠٧(مكتسبة، بالصافيال
٦٥٬٥٥٣ــ٦٢٬٢٠٥٦٥٬٥٥٣ــ٦٢٬٢٠٥صافي االقساط المكتسبة

١٬٤٢٣ــ١٬٢٧٠١٬٤٢٣ــ١٬٢٧٠تعاب صندوق االستثمارأ
٦٦٬٩٧٦ــ٦٣٬٤٧٥٦٦٬٩٧٦ــ٦٣٬٤٧٥االیرادات مجموع

تكالیف ومصروفات االكتتاب
)١٦٬٢٢٥(ــ)١٦٬٢٢٥()٢٥٬٩٣٧(ــ)٢٥٬٩٣٧(المطالبات المدفوعةاجمالي

)٦٥٬٥٤٧(ــ)٦٥٬٥٤٧()٧١٬٠٦٨(ــ)٧١٬٠٦٨(إعادة واستحقاق وثائق التكافل
حصة معیدي التأمین من المطالبات 

١٤٬٢٧٠ــ٢٣٬٤٠٠١٤٬٢٧٠ــ٢٣٬٤٠٠المدفوعة 
خرى صافي المطالبات والمنافع األ

)٦٧٬٥٠٢(ــ)٦٧٬٥٠٢()٧٣٬٦٠٥(ــ)٧٣٬٦٠٥(المدفوعة 
التغیرات في المطالبات القائمة، 

٨٧٠ــ٨٧٠)١٬٨٣٧(ــ)١٬٨٣٧(بالصافي 
خرى صافي المطالبات والمنافع األ

)٦٦٬٦٣٢(ــ)٦٦٬٦٣٢()٧٥٬٤٤٢(ــ)٧٥٬٤٤٢(المتكبدة 
١٦٬٢٠٧ــ٢٧٬٧٧٢١٦٬٢٠٧ــ٢٧٬٧٧٢احتیاطیات فنیة أخرى

)١٬٧٣٣(ــ)١٬٧٣٣()١٬٧٣٨(ــ)١٬٧٣٨(تكالیف حیازة وثائق التأمین
)٥٩٢(ــ)٥٩٢()٦١٣(ــ)٦١٣(خرىأمصروفات اكتتاب 

مجموع تكالیف ومصروفات 
)٥٢٬٧٥٠(ــ)٥٢٬٧٥٠()٥٠٬٠٢١(ــ)٥٠٬٠٢١(االكتتاب 

١٤٬٢٢٦ــ١٣٬٤٥٤١٤٬٢٢٦ــ١٣٬٤٥٤صافي دخل االكتتاب



شركة مساھمة سـعودیة-شركة األھلي للتكافل
(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة

م٢٠١٨مارس٣١كما في 

-٢٨-

(تتمة)معلومات تكمیلیة . ١٦

(تتمة)قائمة الدخلب) 
مارس (غیر مراجعة)٣١الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة 

ألف لایر سعوديألف لایر سعودي
عملیات 
التأمین 

عملیات 
م٢٠١٨المساھمین 

عملیات 
التامین 

عملیات 
م٢٠١٧المساھمین

العملیات إیرادات(مصروفات) / 
األخرى

عكس مخصص دیون مشكوك في 
٣٩٧-٨٣٠٣٩٧-٨٣٠تحصیلھا 

)٦٬٣٩٧()١٬٤٢٥()٤٬٩٧٢()٦٬٢٩٢()١٬٥٢٠()٤٬٧٧٢(مصروفات عمومیة واداریة 
٢٦٠٤٦٨٧٢٨٤٠١١٬٦٠١٢٬٠٠٢أرباح غیر محققة من استثمارات 

٩٦٢٨١٢٤١١١٣٥١٤٦أرباح  محققة من استثمارات 
مجموع (مصروفات) / دخل العملیات 

)٣٬٨٥٢(٢١١)٤٬٠٦٣()٤٬٦١٠()١٬٠٢٤()٣٬٥٨٦(االخرى
صافي الفائض / (العجز) من 

٨٬٨٤٤١٠٬١٦٣٢١١١٠٬٣٧٤)١٬٠٢٤(٩٬٨٦٨العملیات 
-٩٬١٤٦)٩٬١٤٦(-٨٬٨٨١)٨٬٨٨١(الفائض المحول الى المساھمین 

٩٨٧٧٬٨٥٧٨٬٨٤٤١٬٠١٧٩٬٣٥٧١٠٬٣٧٤للفترة الصافيالدخل
المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة 

-١٦٬٦٦٧--١٦٬٦٦٧-القائمة (باآلالف) 
-٠٫٥٦--٠٫٤٧-السھم للفترة (لایر سعودي)ربحیة 

قائمة الدخل الشامل ج) 
مارس (غیر مراجعة)٣١الثالثة أشھر المنتھیة في 

ألف لایر سعوديألف لایر سعودي
عملیات 
التأمین 

عملیات 
م٢٠١٨المساھمین 

عملیات 
التامین 

عملیات 
م٢٠١٧المساھمین

المحمل لعملیاتصافي الدخل للفترة 
٧٬٨٥٧٧٬٨٥٧٩٬٣٥٧٩٬٣٥٧-ینللمساھم

:اآلخرالدخل الشامل 
لى قائمة إعادة تصنیفھا إبنود یمكن

الدخل األولیة 
صافي التغیر في القیمة العادلة 

)٥٠٩()٥٠٩(----لالستثمارات المتاحة للبیع
٨٬٨٤٨٨٬٨٤٨-٧٬٨٥٧٧٬٨٥٧-الشامل للفترةمجموع الدخل



شركة مساھمة سـعودیة-شركة األھلي للتكافل
(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة

م٢٠١٨مارس٣١كما في 

-٢٩-

. معلومات تكمیلیة (تتمة)١٦

قائمة التدفقات النقدیةد) 
مارس (غیر مراجعة)٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

ألف لایر سعوديألف لایر سعودي
عملیات 
التأمین 

عملیات 
م٢٠١٨المساھمین 

عملیات 
التامین 

عملیات 
م٢٠١٧المساھمین

األنشطة التشغیلیة
٩٨٧٧٬٨٥٧٨٬٨٤٤١٬٠١٧٩٬٣٥٧١٠٬٣٧٤الدخل الصافي للفترة 

تعدیالت للفترة:
١٦٥-٢٠٥١٦٥-٢٠٥استھالك

٤٠٢-٤٣٤٤٠٢-٤٣٤ملموسة الغیر الموجودات الاطفاء 
١٨٦-١٨٦)٢٤٩(-)٢٤٩(، بالصافيمكافأة نھایة الخدمة

حصة معیدي التأمین من اشتراكات تأمین 
)٢١٬١٤٣(-)٢١٬١٤٣()٢٣٬٨٧٩(-)٢٣٬٨٧٩(غیر مكتسبة

٣٣٬١١٣-٣٦٬٢٨٦٣٣٬١١٣-٣٦٬٢٨٦اشتراكات تأمین غیر مكتسبة 
)٣٩٧(-)٣٩٧()٨٣٠(-)٨٣٠(مشكوك في تحصیلھادیونعكس مخصص

رباح غیر محققة من إعادة قیاس استثمارات أ
)٢٬٠٠٢()١٬٦٠١()٤٠١()٧٢٨()٤٦٨()٢٦٠(بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل

١٢٬٦٩٤٧٬٣٨٩٢٠٬٠٨٣١٢٬٩٤٢٧٬٧٥٦٢٠٬٦٩٨
التغیرات في الموجودات والمطلوبات 

التشغیلیة:
٨٬٣٩١-٢١٬٧٢٧٨٬٣٩١-٢١٬٧٢٧استثمارات مرتبطة بالوحدات 

اشتراكات مستحقة القبض وذمم مدینة معیدي 
)٥٧٬٣٠٥(-)٥٧٬٣٠٥()٥٧٬٣٧٤(-)٥٧٬٣٧٤(التأمین، بالصافي

---١٠٩١٠٩-مستحق من جھة ذات عالقة 
وموجودات اخرى  )٢٬٠١٦()٢٥٩()١٬٧٥٧()١٬٦٧٥()١٢٩()١٬٥٤٦(مبالغ مدفوعة مقدماً

١٦٬٠٢٢-١٦٬٠٢٢)٥٬٠٨٨(-)٥٬٠٨٨(حصة معیدي التأمین من المطالبات القائمة
٢٬٤٦٤-٢٬٤٦٤)٢٤٬٥٠٠(-)٢٤٬٥٠٠(االحتیاطي الفني لعملیات التأمین 

)١٦٬٨٩٢(-)١٦٬٨٩٢(٦٬٩٢٥-٦٬٩٢٥المطالبات القائمة
٢٢٬٩٧٩-١٩٬٨٨٩٢٢٬٩٧٩-١٩٬٨٨٩لمعیدي التأمینمستحقة الدفعرصدة أ

)٢٨٬٥٤٠(-)٢٨٬٥٤٠(٥٬٥١١-٥٬٥١١مستحق لعملیات المساھمین 
٢٨٬٥٤٠٢٨٬٥٤٠-)٥٬٥١١()٥٬٥١١(-لى حاملي وثائق التأمینإلفائض المدفوع ا

٨٦٢-٨٦٢)١٠(-)١٠(مستحق لجھات ذات عالقة 
٣٬٠٣٨٧٩٦٣٬٨٣٤)٥٩٧()١٬٧٣٣(١٬١٣٦ومطلوبات أخرىارصدة مستحقة 

)٩٢()٩٢(-)٧٠()٧٠(-مستحق من ودیعة نظامیة عائد 
مستحق الدفع لمؤسسة النقد العربي عائد 

٩٢٩٢-٧٠٧٠-السعودي 
صافي النقد (المستخدم في)/ من االنشطة 

)٩٦٣(٣٦٬٨٣٣)٣٧٬٧٩٦()٢٠٬٥١١(١٢٥)٢٠٬٦٣٦(التشغیلیة 



شركة مساھمة سـعودیة-شركة األھلي للتكافل
(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة

م٢٠١٨مارس٣١كما في 

-٣٠-

(تتمة)معلومات تكمیلیة . ١٦

(تتمة)قائمة التدفقات النقدیةد) 
مارس (غیر مراجعة)٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

ألف لایر سعوديألف لایر سعودي
عملیات 
التأمین 

عملیات 
م٢٠١٨المساھمین 

عملیات 
التامین 

عملیات 
م٢٠١٧المساھمین

األنشطة االستثماریة  
)١٢(-)١٢()١٧(-)١٧(شراء أثاث وتركیبات ومعدات مكتبیة

استرداد استثمارات بالقیمة العادلة من 
٤٦٬٩٢٨-١٥٬٠٠٠٤٦٬٩٢٨-١٥٬٠٠٠خالل قائمة الدخل

شراء استثمارات بالقیمة العادلة من خالل 
)٣٦٬٩٢٨()٣٦٬٩٢٨(----قائمة الدخل

صافي النقد من/ (المستخدم في) االنشطة 
٩٬٩٨٨)٣٦٬٩٢٨(١٤٬٩٨٣٤٦٬٩١٦-١٤٬٩٨٣االستثماریة 

األنشطة التمویلیة 
ًدفع مبلغ مسترد  لمساھم غیر سعودي مسبقا

---)٤٢٥()٤٢٥(-معفى من الضریبة
---)٢()٢(-توزیعات أرباح مدفوعة

---)٤٢٥()٤٢٧(-ةفي االنشطة التمویلیصافي النقد المستخدم
صافي (النقص)/ الزیادة في النقد وما في 

٩٬٠٢٥)٩٥(٩٬١٢٠)٥٬٩٥٥()٣٠٢()٥٬٦٥٣(حكمھ 
٢٦٬٣١٤٣٥٧٢٦٬٦٧١١٨٬٩٠٧١٢٦١٩٬٠٣٣النقد وما في حكمھ في بدایة الفترة 
٢٠٬٦٦١٥٥٢٠٬٧١٦٢٨٬٠٢٧٣١٢٨٬٠٥٨النقد وما في حكمھ في نھایة الفترة 

رقام المقارنة أ. ١٧

تم إعادة تصنیف بعض ارقام المقارنة وتجمیعھا لتتوافق مع عرض الفترة الحالیة. ان ھذه التغیرات، والملخصة أدناه، 
قد تمت بشكل رئیسي لتتوافق مع متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي. 

المركز المالي االولیة، ن قائمة إ) حول ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة، ف٢(اإلیضاحفي مبینكما ھو ·
وقائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدیة تم عرضھا بشكل منفصل لعملیات التأمین وعملیات المساھمین للفترات 

لى مة التدفقات النقدیة عالسابقة قد تم تجمیعھا سویا لعرض قائمة المركز المالي األولیة وقائمة الدخل وقائ
مستوى الشركة. 

ًمن/ إلىان المبالغ المستحقة · فصل وبشكل منعملیات المساھمین وعملیات التأمین والتي تم عرضھا مسبقا
(أ)) ١٦اإلیضاحقد تم استبعادھا (ذات الصلةفي قائمة المركز المالي

بین عملیات المساھمین وعملیات ١٠الى ٩٠ان حصة عملیات التأمین الفائضة والتي تم تقسیمھا بنسبة ·
(ب)).١٦اإلیضاحتم عرضھا حالیا كمصروف في قائمة الدخل (یالتأمین والتي عرضت بشكل منفصل 

إعتماد القوائم المالیة األولیة الموجزة. ١٨

شعبان ٢٤الموافق م (٢٠١٨مایو ١٠ة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخلیة الموجزتم اعتماد ھذه القوائم المالیة األو
ھـ).١٤٣٩
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