
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  شركة األهلي للتكافل

  (شركة مساهمة سـعودية)
  

  القوائم الماليــة
  المستقلين وتقرير مراجعي الحسابات

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 

 

  شركة األهلي للتكافل

  (شركة مساهمة سـعودية)

    وتقرير مراجعي الحسابات المستقلين القوائم الماليــة

     م    ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  
 الصفحة الفهرس

  
 ٣-١ المستقلين  تقرير مراجعي الحسابات

  
 ٥-٤ قائمة المركز المالي

  
 ٦ والفائض المتراكم التأمينقائمة عمليات 

  
 ٧ قائمة عمليات المساهمين

  
 ٨  لمساهمينالشاملة ل دخلالقائمة 

  
 ٩ قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

  
 ١٠ التأمينقائمة التدفقات النقدية لعمليات 

  
 ١١ قائمة التدفقات النقدية للمساهمين

  
 ٤٢ – ١٢ إيضاحات حول القوائم المالية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

























  شركة مساهمة سـعودية   - األهلي للتكافلشركة 
  إيضاحات حول القوائم المالية

   م      ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في
 

- ١٢ -  

  

  التنظـــيم واألنشـطة الرئيسيـة     - ١

 التجاري السجل بموجب العربية السعودية المملكة في مسجلة سعودية، مساهمة شركة (الشركة)، للتكافل األهلي شركة
  هو:وعنوان الشركة المسجل  .م٢٠٠٧ أغسطس ٤الموافق  هـ١٤٢٨ رجب ٢١ المؤرخ في ٤٠٣٠١٧١٥٧٣ رقم

  

  ٤٨٥١٠ب .ص
  مركز الخالدية لألعمال

  ع األمير سلطانشار
  ٢١٥٨٢جدة 

  المملكة العربية السعودية
  

 الشركة بدأت .السعودية المملكة العربية في به المتعلقة واألنشطة التعاوني التأمين أعمال مزاولة في الشركة أهداف تتمثل
   .م٢٠٠٧ أغسطس ١٨ بتاريخ السعودي األسهم سوق الشركة في إدراج تموم، ٢٠٠٨ فبراير ٤ بتاريخ التجاري نشاطها

    
  س اإلعداداأس - ٢

  

   س القياساأس  أ )
  

التي يتم  ستثماراتاالبالوحدات واإلستثمارات المرتبطة  ياسق فيماعدا التاريخية التكلفة لمبدأ وفقًا المالية القوائم إعداد تم
  تمت وفقاً للقيمة العادلة . حيث واإلستثمارات المتاحة للبيعقيد التغير في قيمتها العادلة في قائمة الدخل 

  

 ب ) بيان االلتزام بالمعايير
    

 م٢٠١٧أبريل  ١١بتاريخ  ٣٨١٠٠٠٠٧٤٥١٩ النقد العربي السعودي تعميم رقم مؤسسةأصدرت  ،م ٢٠١٧عام  خالل
 التوجيهات الجديدة ان. ةبيوالضر الزكاة حول المحاسبة عن االيضاحات المتعلقةوالتعديالت الالحقة من خالل بعض 

بات االلتزام ثوكذلك إحقوق المساهمين  قائمةواالعتراف بها في ربع سنوي  بشكلاستحقاق الزكاة والضريبة  اثبات تتطلب
  المركز المالي.قائمة في المقابل لها 

  
 م٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في المالية للشركة  القوائم، تم إعداد الهأع التوجيهات وتوضيحاتها المبينةوبتطبيق 

الزكاة  بة عنالمحاستوجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن وفقا لالمعدلة ولتقارير المالية لوفقا للمعايير الدولية 
ة عن مع التوجيهات الجديدة الصادر متوافقةكانت دائما  والضريبةأن السياسة المحاسبية للشركة للزكاة  وبما. والضريبة

لم ينتج عنه أي تغييرات في السياسات المحاسبية أو المعالجة  التوجيهات هذة مؤسسة النقد العربي السعودي، فإن تطبيق
  .السنوات السابقةالحالية أو  السنةالمحاسبية أو المبالغ المدرجة في 

  

 ندفاتر حسابات مستقلة لكل من عمليات التأمين وعمليات المساهميبالشركة  تحتفظالتأمين السعودي  وفقا لمتطلبات انظمة
 . تسجل اإليراداتن وعمليات المساهمينعمليات التأميتعلقة بوالمبجميع الموجودات برسم األمانة تحتفظ الشركة و

روفات أسس توزيع مص يتم تحديدوالمصروفات العائدة بشكل واضح ألي من النشاطين في دفاتر حساب النشاط المعني. 
  مجلس اإلدارة.ويتم اعتمادها من قبل اإلدارة من قبل العمليات المشتركة 

  

  وفقاً للنظام األساسي للشركة فإن الفائض الناشيء عن عمليات التأمين يتم توزيعه كالتالي:
  

%٩٠  المساهمون  
  %١٠  حملة الوثائق

  ١٠٠%  
  

   



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

   م      ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في
 

- ١٣ - 

  )تتمة( س اإلعداداأس - ٢
 (تتمة) االلتزام بالمعاييرب ) بيان 

  

  إذا كان ناتج عمليات التأمين عجز، يتم تحميل العجز بأكمله على عمليات المساهمين.
  

ول الحصالشركة  ه يتطلب منمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فانالالئحة التنفيذية ل ) من٧٠لمادة (لنص اوفقا 

ريقة من حيث ط حملة الوثائق مباشرة إلى حملة الوثائقل السنوي الفائض صافيتوزيع  المؤسسة قبل من موافقةعلى 

 يل ساري ومستوفي اإلشتراكات حتىأن يكون عقد العمعلى  ر التي يحددها مجلس اإلدارةيووفقا للمعاي ووقت التوزيع

  .التعاوني عوقت تسوية حساب التوزي

 وباستثناء الوديعة النظامية، من المتوقع استرداد جميع .يتم ترتيب وعرض بنود قائمة المركز المالي بناء على السيولة 

  .المالي اثني عشر شهرا بعد تاريخ التقرير خاللوتسويتها على التوالي،  األخرىالموجودات والمطلوبات المالية 
  

  العرضو التشغيل ج) عملة
  

سعودي  لایر األرقام إلى ألفكافة باللایر السعودي الذي يمثل عملة التشغيل للشركة وقد تم تقريب القوائم المالية تم عرض 
  خالف ذلك.  يذكرصحيح ما لم 

  
  إستخدام التقديرات و اإلفتراضات د) 
  

ة الي داد القوائم الم ب إع ة يتطل دولي ة ال الي ارير الم ايير التق ً لمع أ اممن اإلدارة إجراء بعض  وفق ديرات  االحك والتق
واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ المسجلة لإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة. 
تمر. يتم  اس مس ات واألحكام على أس قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. تتم مراجعة التقديرات واالفتراض

  بأثر رجعي.  إدراج فروقات التقديرات بعد مراجعتها
  

اتان المعلومات حول االحكام والتقديرات  الغير مؤكدة والتي لها تاثير جوهري على المبالغ المدرجة في  واالفتراض
  هذة القوائم المالية مبينة ادناه:

  
  مخصص المطالبات القائمة

الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب  لحملة الوثائقاالجتهاد في تقديرها للمبالغ المستحقة  بممارسة إن اإلدارة مطالبة
 لتقديرادرجات متفاوتة من  تنطوي علىهذه التقديرات بالضرورة إلى افتراضات حول عوامل عديدة تستند  .التأمينعقود 

 .التقديرية يرات في المطلوباتارة مما ينشأ عنه في المستقبل تغوعدم التأكد وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلد
رار من طالبات التي تحتاج إلى قويتم تقدير الم .التأمين سابقة في محفظةال خبرتهاوتقدر الشركة مطالباتها بناءاً على 
بفحص  على أساس ربع سنويوتقوم اإلدارة  .على أساس كل مطالبة على حدة محكمة أو هيئة تحكيم، إن وجدت

خ وأي فرق بين المخصصات في تاري .غ عنهاولم يتم اإلبال المتكبدةالمطالبات المدفوعة، والمطالبات  مقابلمخصصاتها 
ئض والفا التأمينفي قائمة عمليات  صات في السنة التالية يتم إدراجهأو مخص مبالغ مسددةقائمة المركز المالي وأي 

الخبير ه من قبل ديسمبر، والمصادقة علي ٣١كما يتم التحقق من مخصص المطالبات القائمة، كما في  .المتراكم للسنة
  .المستقلكتواري الا

 
 إحتياطي عجز األقساط

نسبة  لىايتأثر تقدير عجز األقساط كثيراً بعدد اإلفتراضات المتعلقة باألحداث والظروف المستقبلية، حيث انه يستند 
المتوقعة،  دير نسبة الخسارةالخسارة المتوقعة للجزء الساري المفعول من مخاطر وثائق التأمين المكتتبة. وللوصول الى تق

  عالقة المطالبات واألقساط المتوقع تطبيقها في المستقبل . اإلعتباربعين  الخبير اإلكتواريويأخذ 
 

  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
المستحقة إذا كان هناك دليل موضوعي على أن الشركة لن تكون  مخصص لالنخفاض في قيمة اإلشتراكات تكوينيتم 

ين ويعتبر وجود مصاعب مالية كبيرة لدى المد .للشروط األصلية للذمم المدينةقادرة على تحصيل المبالغ المستحقة وفقاً 
  .المدينة شتراكاتقيمة اإلفي انخفاض  وجودأو تعثره أو تخلفه عن السداد مؤشرات على 

  
   



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

   م      ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في
 

- ١٤ - 

  )تتمة( س اإلعداداأس - ٢
  (تتمة) إستخدام التقديرات و اإلفتراضات د) 

  مبدأ االستمرارية
أعدت إدارة الشركة تقييماً لقدرة الشركة على االستمرار في النشاط وهي على قناعة أن لديها الموارد لمواصلة العمل في 
المستقبل المنظور. عالوة على ذلك ال يوجد لدى الشركة علم عن أية شكوك مهمة األمر الذي يلقي بالشك على القدرة في 

  .هالاعمامزاولة القوائم المالية على أساس مبدأ استمرار الشركة في االستمرار في العمل. لذا فقد تم إعداد 
  

  القيم العادلة لألدوات المالية
السوق. عندما  يالمتداول ف سعرالالمالية يتم تداولها عبر السوق النشط في تاريخ التقرير يعتمد على  دواتالقيمة العادلة لأل

في قائمة المركز المالي التستطيع أن تستمد من السوق النشط   مسجلةلية تكون القيم العادلة للموجودات والمطلوبات الما
ويتم تحديدها باستخدام تقنيات مختلفة للتقييم والتي تتضمن استخدام الطرق الرياضية. مدخالت هذه الطرق تستمد من 

  لعادلة.دارة لتكوين القيم ابيانات السوق القابلة للمالحظة اذا كانت ممكنة ، أما اذا كانت غير موجودة ، وقد يتطلب تقدير اإل
  

  خسائر انخفاض القيمة العادلة على موجودات مالية متاحة للبيع
 و لفترة طويلةأ كبيرهناك انخفاض استثمارات األسهم المتاحة للبيع عندما يكون قيمة  تقوم الشركة بتحديد اإلنخفاض في

وإلبداء هذا  .لتقدير من قبل الشركةأو لفترة طويلة يتطلب ا في القيمة العادلة إلى أقل من تكلفتها. هذا التحديد لما هو مهم
ثمر فيها، ت، تقوم الشركة بالتقييم ضمن عوامل أخرى، التقلب الطبيعي في سعر السهم، الوضع المالي للشركة المسالتقدير

يمة مناسباً كون انخفاض الق. قد يةالنقدي ات، التغيرات في التكنولوجيا، العمليات، التمويل و التدفقالصناعة، أداء القطاع
ي ، التغيرات فها، الصناعة، أداء القطاع عندما يكون هناك دليل على تراجع في الوضع المالي للشركة المستثمر في

  .التكنولوجيا، التمويل والتدفقات النقدية التشغيلية
   

  المكتبية والمعدات والتركيباتاالعمار االنتاجية لألثاث 
لألثاث والتجهيزات والمعدات ألغراض احتساب االستهالك. ويتم تحديد التقديرية تحدد إدارة الشركة األعمار اإلنتاجية 

هذه التقديرات بعد األخذ في االعتبار االستعمال المتوقع للموجودات والتلف الطبيعي. وتقوم اإلدارة سنوياً بفحص القيمة 
عديل مبلغ االستهالك إذا كانت اإلدارة ترى أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات المتبقية واألعمار اإلنتاجية ويتم ت

  السابقة.
  
   ملخص ألهم السياسات المحاسبية ـ ٣
  

د القوائم المالية امع تلك المستخدمة إلعدالسنوية للشركة  الهامة والمتبعة في إعداد القوائم المالية تتفق السياسات المحاسبية

التي  للفترة الماليةبدأ سريانها  للتعديالت الجديدة ادناه والتيإعتمادها باإلضافة الى  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتهية في للسنة 

 .أي تأثير على  المركز المالي أو األداء المالي للشركة الم يكن له التيو  م٢٠١٧يناير  ١تبدأ في أو بعد 

  
    



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

   م      ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في
 

- ١٥ - 

  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية – ٣

معايير التقارير المالية الدولية وتفاسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة وتعديالتها التي 

  إعتمدتها الشركة 

  والتي صدرت عن مجلس معايير المحاسبة الدولية: الحاليةحات على المعايير والتنقي التالية اعتمدت الشركة والتعديالت
المعيار/ 
  التعديالت

  الـبـيـان

معيار 
المحاسبة 

الدولي رقم 
٧  

تتطلب  ."االفصاحالتدفقات النقدية: مبادرة  قائمة" - ٧على المعيار المحاسبي الدولي رقم  تعديالت
الناشئة عن أنشطة التمويل، بما في ذلك  االلتزاماتالتغيرات في  اإلفصاح عن المنشآتت من الالتعدي

جنبية). االت المالع ترجمةوخسائر مثل أرباح (التغيرات الناتجة عن التدفقات النقدية والتغيرات غير النقدية 
  .معلومات مقارنة عن الفترات السابقةعرض  المنشآتطلب من تي الت، الللتعدي االوليعند التطبيق 

معيار 
التقارير 
المالية 

الدولي رقم 
١٢  

فصاح عن اال" - ١٢لتقارير المالية الدولي رقم االواردة في معيار  االفصاحأن متطلبات  التعديالتتوضح 
 ملكيةعلى  الذي ينطبق، ١٦ب-١٠بتلك الواردة في الفقرات  بخالف"، االخرىالحصص في المنشآت 

مشروع مشترك أو شركة أو جزء منها في (المنشأة في شركة تابعة أو مشروع مشترك أو شركة زميلة 
  للبيع. على انها متاحة )مستبعدةفي مجموعة  تم تضمينهاأو (مصنفة  )زميلة

  

     ال يوجد للمعايير المذكورة اعاله اي تاثير على افصاحات القوائم المالية. 
  المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية :فيما يلي أهم السياسات 

  
  حكمه وما في النقد

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

  اإلشتراكات المستحقة 
. لقبضا المستحقة عند استحقاقها وتقاس عند االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم أو المستحق شتراكاتيتم إدراج اإل

لدفترية تشير إلى أن القيمة ا والتي األحداث أو الظروف متى ماحصلتانخفاض القيمة  لفحصيتم مراجعة القيمة الدفترية للذمم 
لغاء يتم إ أمين والفائض المتراكم.القيمة في قائمة عمليات التفي قد ال تكون قابلة لالسترداد. يتم تسجيل أي خسائر انخفاض 

  األصول المالية.ب غاء األعترافعند استيفاء معايير الباإلشتراكات المستحقة  اإلعتراف
  

    اإلعتراف والقياس  – األدوات المالية
ول تراكات في تمثلتالمالية  األص تحقة النقد وما في حكمه، أش تثمارا، وديعة نظاميةمعيدي التأمين ذمم مدينة ، مس ت ، إس

تثمارات يتم قيد  تثمارات متاحة للبيع قائمة الدخل التغير في قيمتها العادلة فيمرتبطة بالوحدات، إس تحق من ، المس، إس
تحقة ،مطالبات القائمةالموجودات األخرى. اإللتزامات المالية تتمثل في ال وعمليات التأمين  دة مس ، لتأمينلمعيدي ا الدفع أرص

  والمطلوبات األخرى.، مستحق لعميات المساهمين ذات عالقة  جهاتمستحق الى 
  

  تاريخ االعتراف
راء و بيع الموجودات المالية بتاريخ التداول ، أي التاريخ يتم إثبات أو التوقف عن إثبات كافة  العمليات اإلعتيادية المتعلقة بش

راء و بيع الموجودات المالية هي العمليات  راء أو بيع الموجودات. العمليات اإلعتيادية المتعلقة بش ركة بش الذي تلتزم فيه الش
  تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق. التي تتطلب أن يتم سداد تلك الموجودات خالل فترة زمنية

  
  ألدوات الماليةاإلعتراف و القياس ل

ركة اإللتزام ك كونييتم اإلعتراف باألدوات المالية في القوائم المالية عندما  تم قياس ي تعاقدي لتلك االدوات. طرفعلى الش
ة من رجة بالقيمة العادلالموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المد، في حالة لية مبدئيا بالقيمة العادلة جميع األدوات الما

الدخل، أي تكاليف إضافية تعزى مباشرة من اقتناء أو قضية. تصنيف األدوات المالية عند االعتراف األولي يعتمد  خالل قائمة
ها. الح ائص راؤها من األدوات المالية وخص األدوات المالية بالتكلفة  دأي يتم اثباتلإلعتراف المبقا اعلى الغرض الذي تم ش

تثمارات المتاحة المطفأة  تثمارات المرتبطة بوحدات ،اإلس تثمارات التي يتم قيد فيما عدا اإلس قيمتها  ر فيالتغي للبيع واإلس
  والتي تظهر بالقيمة العادلة.العادلة في قائمة الدخل 
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  اإلعتراف الغاء
  الموجودات المالية

ى الحال جزء من موجودات مالية أو جزء من مجموعة مماثلة الموجودات الب اإلعتراف الغاءيتم  ب مقتض مالية (أو حس
    من الموجودات المالية) في حالة:

 .انتهاء حقوق الحصول على التدفقات النقدية من الموجودات  
  الحصول على التدفقات النقدية من الموجودات أو أنها تعهدت بالتزام دفع أن تكون الشركة قد تنازلت عن حقوقها في

إلى طرف ثالث بموجب ترتيبات "تحويل" أو (أ) إما أنها حصول عليها كاملة ودون تأخير التدفقات النقدية التي يتم ال
فة مخاطر ومنافع الموجود ياً عن كا ت ولم تحتفظ بالمنافع ، أو (ب) أنها لم تتنازل عن الموجودااتقد تنازلت فعل

    والمخاطر الفعلية للموجودات ولكنها تنازلت عن السيطرة عن الموجودات.
ول على التدفقات النقدية من الموجودات أو أنها قد أبرمت اتفاقية  ركة قد تنازلت عن حقوقها في الحص وإذا كانت الش

الموجودات وإلى أي حد كان ذلك. وعندما تكون  تحويل فإنها تقوم بتقييم ما إذا كانت احتفظت بمخاطر ومنافع ملكية
الشركة ال هي تنازلت عن كافة مخاطر ومنافع الموجودات وال هي احتفظت بها فعلياً وال هي تنازلت عن السيطرة على 
ركة في الموجودات. وفي تلك الحالة فإن  اركة الش تمرار مش جيلها في حدود اس الموجودات فإن الموجودات حينئذ يتم تس

لى وااللتزام المتصل بها ع اركة تسجل التزاماً مقابل استمرار مشاركتها. ويتم قياس الموجودات الذي تم التنازل عنهالش
مان على  كل ض اركة الذي يأخذ ش تمرار في المش ركة. إن االس اس يعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها الش أس

  مقابل قد تكون الشركة مطالبة بدفعه، أيهما أقل.   مبلغ  علىلموجودات وأالموجودات المتنازل عنها يقاس بالقيمة الدفترية ل
  

  المطلوبات المالية
  مالية عندما يتم ابراء االلتزام بموجب المطلوبات المالية أو الغاؤه أو انتهائه.المطلوبات بال اإلعتراف الغاءيتم 

  
 بالوحدات مرتبطة إستثمارات

 أساس بشكل فيها اإلستثمار تعود مخاطر التي العقود المرتبطة ببعض الموجودات بالوحدات المرتبطة تمثل اإلستثمارات
وتسجل  الفوري، للتداول األجل قابلة رةقصي مرابحة قاديصن في إستثمارات العقد، وتمثل هذه اإلستثمارات على حامل

 يتم .إللتزامات على عقد اإلستثمارلرباح غير المحققة يتم تحويل األ. العادلة بالقيمة الحقًا قياسها ويعاد بالتكلفة مبدئياً 
 اإلستثمار من جزء بيع حالة الصندوق. في مدير قبل من المعلنة األصل بالرجوع إلى صافي قيمة العادلة القيمة تحديد

  المرجح. أساس المتوسط على اإلستثمارات تكلفة تحتسب
  

   بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلإستثمارات 
اإلستثمارات خاصة لعمليات المساهمين وكذلك  إختيارية محفظة في بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلستثمارات إإل تمثل

 تقييم يتم . السعودي النقد العربي مؤسسة إلرشادات وفقًا تتموالتي  اإلستثمار الخاصة بعمليات التأمين في صناديق
 تعكس إلى سوق حيث سوق سعر طريقة بإستخدام التي يتم قيد التغير في قيمتها العادلة في قائمة الدخل اإلستثمارات

 الناتجة المحققة وغير المحققة والخسائر المكاسب تسجيل يتم الدفترية. قيمتها من بدالً  موجوداتها قيمة المحفظة صافي
 اإلستثمارات من جزء بيع حالة وفي ،على التوالي ائض المتراكموقائمة عمليات التأمين والف عمليات المساهمين قائمة في

  المرجح. المتوسط أساس على تكلفة اإلستثمارات إحتساب يتم المقتناة
  

    إستثمارات متاحة للبيع
إلستثمارات امتاحة للبيع ، بعد إقتنائها بالقيمة العادلة ، اإلستثمارات المتاحة للبيع هي الستثمارات اإل وتصنيف يتم قياس

أو الخسائر  تدرج األرباح، احة للبيع غير المقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق أو ألغراض المتاجرة ، بالنسبة لإلستثمارات المت
غير المحققة الناتجة عن التغيرات في قيمتها العادلة مباشرة ضمن قائمة عمليات المساهمين الشاملة لحين التوقف عن 

لمساهمين ل الدخل الشامل ا ، وعندئذ يتم إدراج الربح أو الخسارة المتراكمة المدرجة سابقاً في قائمةإثباتها أو إنخفاض قيمته
اقصاً مخصص نبشكل موثوق به، بالتكلفة  ، يتم إظهار اإلستثمارات المتاحة للبيع والتى اليمكن قياس قيمتها العادلةللسنة

  اإلنخفاض في القيمة.
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  االنخفاض في قيمة الموجودات المالية  
ركة وعي على احتمال حدوث ب تقوم الش إجراء تقييم في تاريخ كل قائمة مركز مالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موض

ل مالي معين أو مجموعة أخرى افةئيتم قياس جميع األدوات المالية مبد انخفاض في قيمة أص  ،ياً بالقيمة العادلة باإلض
رة  افية تعزى مباش في حالة الموجودات والمطلوبات المالية الغير مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل أي تكاليف إض

دار ول  .من اإلقتناء أو اإلص نيف األدوات المالية عند اإلعتراف المبدئي يعتمد على الغرض الذي من اجله تم الحص تص
ها. ائص ارة ناتجة عن االنخف على هذه األدوات المالية وكذلك خص اض في في حالة وجود مثل هذا الدليل فإن أي خس

اهمين.كم أو في قائمة عمليات القيمة تدرج في قائمة عمليات التأمين والفائض المترا يمة يتحدد االنخفاض في الق المس
  على الوجه التالي:

  
اً   .أ في حالة الموجودات المدرجة بالقيمة العادلة فإن االنخفاض في القيمة هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة، ناقص

 مين. خسارة اإلنخفاض المثبتة سابقاً في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم وقائمة عمليات المساه
 

في حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة فإن االنخفاض في القيمة هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات   .ب
 النقدية المستقبلية المخصومة طبقاً لسعر السوق الحالي لموجودات مالية مماثلة.

 
ة قيمة هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحاليفي حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة فإن االنخفاض في ال  .ج

    للتدفقات النقدية المخصومة طبقاً لسعر الفائدة األصلي المطبق.
 العادلة القيم

 لمتداولةا بالرجوع إلى أسعار السوقمنظمة يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية التي يتم تداولها في أسواق نشطة 
عار المتداولة  عار العرض للمطلوبات، في ختام أعمال في تاريخ التقارير المالية. إذا كانت األس بة للموجودات وأس بالنس

  .المورد راسعأض وعرفي السوق ليست متاحة، يشار إلى وسيط أو 
بة للموجودات المالية  تخدام أ التي ال يتوفر لهابالنس ط، يتم تحديد القيمة العادلة باس وق نش اليب التقييمس مل هذه س . وتش

وقية الحالية ألداة أخرى تخدام عمليات تجارية بحتة حديثة، وذلك بالرجوع إلى القيمة الس ها جوهريا ل والتي التقنيات اس
ومة.  بة نفس و / أو تحليل التدفقات النقدية المخص ومة، ترتكز التدفقات النقدوبالنس ية لتقنيات التدفقات النقدية المخص

  دارة ومعدل الخصم المستخدم هو معدل السوق ذات الصلة ألصول مماثلة.اإلأفضل تقدير  علىة المقدرة المستقبلي
  

 المدفوعات المقدمة
اريف التمثل ت دادهانفقات  في مدفوعة مقدماالمص المقدمة ات مدفوعقيد ال وتتعلق بفترات الحقة. مبدئياً يتم نقداً  تم س

اس  ل على اس لدخل قائمة اعمليات التأمين وفي وقت الحق، تحمل هذه النفقات على قائمة المدفوع. والمبلغ النقدي كأص
  النفقات.تلك الفترة التي تخص  على أساسلمساهمين أ لعمليات الشامل

  
 المكتبية والمعدات والتركيبات األثاث

يحتسب  .المتراكم وأي إنخفاض في القيمة اإلستهالك ناقًصا بالتكلفة المكتبية والمعدات والتركيبات األثاث قيمة قياس يتم
اءات  . للموجودات التقديرية االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية اليتم إحتساب إستهالك لإلنش

   .تدرج بالتكلفةتحت التنفيذ و
 

  لموجودات ألغراض احتساب االستهالك:التقديرية لفيما يلي األعمار االنتاجية 
  

  سنوات ١٠سنوات إلى  ٥        والتركيباتأثاث   
  سنوات  ٤    أجهزة حاسب آلي ومعدات مكتبية  

  
يتم  .تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار االنتاجية وطريقة االستهالك وتعديلها إذا كان ذلك مالئماً في نهاية كل سنة مالية

ير ألحداث أو التغيرات في الظروف إلى احتمال مراجعة الموجودات في ما إذا كان هناك إنخفاض في قيمتها  عندما تش
تردادعدم إمكانية  تهالك المحمل على الفترة في قائمة عمليات  .القيمة الدفترية اس جل االس  متراكمالتأمين والفائض اليس

تهالك الفعلي اس االس ائر من االنخفاض في القيمة .على أس جل في قائمة ع ،وبالمثل فإن الخس ات مليإن وجدت، تس
  .لتأمين والفائض المتراكما

  
يكون  قط عندماف تحسيناتتأمين والفائض المتراكم. يتم رسملة التسجل مصروفات اإلصالح والصيانة في قائمة عمليات ال

     .ذات عالقة بالتدفقات على الشركة إقتصاديةمنافع من المحتمل تدفق 
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  قيمة الموجودات غير الماليةانخفاض 

تقوم الشركة في تاريخ كل قائمة مركز مالي بتقييم ما إذا كان هناك دليل على احتمال حدوث انخفاض في قيمة موجودات 
ما. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل أو إذا كان مطلوباً إجراء فحص انخفاض قيمة سنوي عندئذ تقوم الشركة بتقييم المبلغ 

تر ترداده من قيمة الموجودات هي القيمة العادلة للموجودات أو الممكن اس داده من قيمة الموجودات. إن المبلغ الممكن اس
تعمال أيهما أعلى ويتم تحديدها لكل موجودات على حدة إال إذا  اً تكاليف بيعها وقيمتها قيد االس وحدة تحقيق النقد ناقص

تقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية لموجودات أخرى أو مجموعة أخرى  كانت الموجودات ال تحقق تدفقات نقدية مس
ترداده من  من الموجودات. وإذا تجاوزت القيمة الدفترية لموجودات ما أو وحدة تحقيق النقد قيمتها أو المبلغ الممكن اس

ت قيمتها ويتم تخفيض قيمتها إلى القيمة ا تقيمتها فإن الموجودات تعتبر عندئذ على أنه قد انخفض ردادها. وفي لممكن اس
تعمال معدل خصم  مها إلى قيمتها الحالية باس تقبلية التقديرية يتم خص تعمال فإن التدفقات النقدية المس تقييم القيمة قيد االس

وق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة بالموجودات ريبة يعكس التقييمات الحالية في الس تحديد  عند .ما قبل الض
اً تكاليف بيعالقيمة الع وق إن توفرت. ا ادلة ناقص لموجودات تؤخذ في االعتبارات المعامالت التي تمت مؤخراً في الس

ابات بمضاعفات تقييم وأسعار األسهم  تخدم نموذج تقييم مالئم. ويتم تأييد هذه الحس وإذا لم تتوفر مثل هذه المعامالت يس
  قيمة العادلة األخرى المتوفرة.المعلنة لشركات تابعة مدرجة في التداول ومؤشرات ال

  
ستند  التي يتم إعدادها وحساب التوقعات لالنخفاض في القيمة إلى الموازنات التقديرية التفصيلية و في إحتسابها الشركةت

تقل لكل وحدة من الوحدات المحققة للنقد  كل مس يص وبش وتغطي هذه الموازنات لكل وحدة  موجوداتالالتي يتم تخص
اب التقديرية  نوات فيتم احتس نوات. أما الفترات التي هي أطول من خمس س ابات التوقعات عموماً فترة خمس س وحس

  معدل نمو طويل األجل ويطبق على التدفقات النقدية المتوقعة بعد السنة الخامسة.
  
جلت ائرال س تمرة من االنخفاض في القيمة في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم وقائمة  من خس العمليات المس

  .قيمته انخفضت صل الذيمصروف المتفقة مع وظيفة األعمليات المساهمين في فئات ال
  

ائر وفيما يتعلق بالموجودات فإن التقييم يتم في تاريخ كل قائمة مركز مالي إذا كان هناك أي دليل على من  أن الخس
ت. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل تقوم  جيلها لم تعد موجودة أو أنها قد تكون انخفض بق تس االنخفاض في القيمة التي س
الشركة عندئذ بتقدير المبلغ الممكن استرداده من قيمة الموجودات. ويتم عكس قيد الخسارة من االنخفاض في القيمة التي 

قد حدث تغير في االفتراضات المستخدمة لتحديد المبلغ الممكن استرداده من قيمة الموجودات  سبق تسجيلها فقط إذا كان
ارة من االنخفاض في القيمة. ويتم تقييد عكس القيد بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية للموجودات  جيل آخر خس منذ تم تس

ة ال د القيم ا وال يتجاوز عكس القي ترداده من قيمته د طرح المبلغ الممكن اس ا، بع ان من الممكن تحقيقه ة التي ك دفتري
االستهالك، فيما لو لم يتم قيد خسارة من االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية في السنوات السابقة. ويسجل عكس 

جيلها  اهمين ما لم تكن الموجودات قد تم تس القيمة بالقيد في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم وقائمة عمليات المس
  زيادة من إعادة التقييم. المعاد تقييمها وفي مثل هذه الحالة فإن عكس القيد يعتبر

  
 الدخل وضريبة الزكاة

ساب يتم سعودية. العربية للمملكة لألنظمة المالية وفقًا الزكاة وضريبة الدخل إحت يتم تكوين مخصص الزكاة وضريبة  ال
في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين. وبناءاً األرباح المبقاة الدخل، التي تمثل مطلوبات من المساهمين، ويحمل على 

  .حساب األرباح المبقاةعليه، فإن مبالغ الزكاة وضريبة الدخل القابلة لالسترداد من المساهمين تقيد في 
  

ستردادها المصاريف المحملة للزكاة وضريبة الدخلكافة علماً بأن  سويات علي لذا من المساهمين سيتم إ  لم يتم إجراء ت
رائب المؤجلة.  رالقوائم المالية  تتعلق بتأثير الض تقطاع الض ركة بإس غير  جهاتلعلى بعض المعامالت ئب تقوم الش

 ضريبة الدخل بالمملكة. الزكاة و نظام بحسب متطلباتملكة العربية السعودية في الم ةمقيم
  

  المبالغ المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى
تسجل المطلوبات المتعلقة بالمبالغ المطلوب سدادها في المستقبل لقاء البضاعة والخدمات التي يتم الحصول عليها سواء 

  لم يتم. اوا من قبل المورد به المطالبة تتم
  

 المخصصات
ضمني) يمكن تقدير مبلغه بشكل موثوق نتيجة ألحداث  أو (قانوني إلتزام الشركة لدى يكون عندما المخصصات تدرج
  من المحتمل أن يتطلب تدفقات خارجة لمنافع إقتصادية لتسوية هذا اإللتزام. و سابقة
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  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية – ٣
  مكافأة نهاية الخدمة

تحقاق هذه المكافأة عادة إلى طول مدة خدمة الموظف واتمام فترة  تند اس ركة لموظفيها مكافأة نهاية خدمة. ويس تدفع الش
تحقة للموظفين بموجب نظام العمل والعمال  ص مقابل مكافأة نهاية الخدمة المس الحد األدنى من الخدمة. يتم تكوين مخص

عودي عن فترات خدمتهم المتراكمة في تار روف الس نةيخ قائمة المركز المالي ويحمل مص على قائمة عمليات  الس
  .التأمين

  
 األجنبية العمالت

الصرف  بسعر األجنبية بالعمالت تتم التي المعامالت تسجيل تمسك الشركة السجالت المحاسبية باللایر السعودي. يتم
 السائد الصرف بسعر األجنبية بالعمالت المسجلة النقدية والمطلوبات الموجودات يتم تحويل . المعاملة تاريخ في السائد

عمليات  قائمة أو التأمين والفائض المتراكم عمليات قائمة إما في اتالفروق جميع تسجل . المالي المركز قائمة في تاريخ
اهمين. ركة التي تتم معامالت جميع ألن نظًرا المس فة هي األجنبية بالعملة الش ية بص اس  المرتبطبالدوالر األمريكي  أس

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

 المنتج تصنيف
 إستثمار العقود عنصر تضمنت استثمار. وإذا بعقود مرتبطة والتي تكون الحياة على التأمين عقود بإصدار الشركة تقوم

ر رين من النقدية التدفقات وكانت تأمين وعنص اب  بهما. يتم المتعلقة جمع المبالغ يتم فال متميزة العنص  أي إحتس
 خالل من المتبقي العنصر ويحتسب المتراكم والفائض عمليات التأمين خالل قائمة من التأمين بعنصر متعلقة إشتراكات

  .لعمليات التأمين المالي المركز قائمة
 

 التأمين عقود
ركة التأمين) التي العقود تلك بأنها التأمين عقود تعرف ركة (ش بقبول وتحمل مخاطر تأمين كبيرة عن  التي قامت الش

والمحددة فى  الغير متوقعة عن األخطار وذلك من خالل الموافقة على تعويض حملة الوثائق طرف آخر (حملة الوثائق)
ً  (األخطار المتوقعةالمستقبل  ا كان لديها إذما على حملة الوثائق وكمبدأ عام تحدد الشركة  للمؤمن عليهم) والتي تؤثر سلبا

داد منافع  مخاطر تأمين جوهرية ركة التأمين بأن تقوم بس بب لش من خالل تقييم ما إذا كان الخطر المؤمن عليه قد يتس
  . المحتمل تأثيره التأمين وحجم حدوث إحتمال على التأمين مخاطر حجم يعتمد .إضافية كبيرة

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

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

  
 اإلستثمار عقود

 المستردة المبالغ تحتسب .كعقود إستثمار تقارير الماليةلل الدولية معاييرال بموجب عقود تأمين تعتبر ال عقود أي تصنف
تثمار لعقود وفقًا ترد الجزء إظهار المتراكم ويتم والفائض التأمين عمليات قائمة خالل من اإلس تثماري المس من  االس

 (العقود اإلستثمار عقود مطلوبات إلى تحويله ويتم التأمين من عمليات للسنة اإلشتراكات إجمالي من كخصم اإلشتراك
  . بالوحدات) المرتبطة

  

  التأمين اإلحتياطي الفني لعمليات
  .لوحدات الصندوق الحالي السعربإستخدام  اإلكتواري التقييم أساس على اإلستثمار عقود مطلوبات مخصص إحتساب يتم
 

  .لحملة الوثائق الشركة تدفعه أن يتوقع الذي المبلغ وهو مطالبات التأمين مخصص اإلكتواري التقييم يتضمن
  

وارية هامش المستقبلية. وتشمل االفتراضات االكتلسياسة المطالبات  ني من خالل التقييم االكتوارياالحتياطي الفيتم تحديد 
 يحاب االفتراضنساال. تستند الوفيات ومعدل وفترة الوثيقة سلبي لالنحراف ويراعي بشكل عام  نوع  الوثيقة، سنة اإلصدار

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

 التصنيف بواسطة وكاالت أعلى بتصنيف أو )ب ب ب( درجةباألقل  اإلدارة والمصنفة علىالمعتمدين لدى  التأمين
  .العالمية

 
مستحقة إلى أو المبالغ ال المستحقة شتراكاتي لعمليات التأمين يمثل اإلالتزام يسجل في قائمة المركز المال إن أي أصل أو

لمتعلقة ة اتأمين بشكل يتفق مع التزام المطالبال شركة إعادةالتأمين. يتم تقدير المبالغ المستحقة من  اعادة من شركة
لذي ضمن الفحص ان عقود إعادة التأمين في قيمة الذمم المدينة الناتجة ع اإلنخفاض يتم مراجعة .باألطراف المؤمن عليهم

    .الذمم المدينةيتم على 
  

 المطلوبات كفاية فحص
. التأمين عقود كفاية مطلوبات مدى من للتأكد المطلوبات كفاية لمعرفة اتفحوص إجراء يتم مالي مركز قائمة كل تاريخ في

 معالجة ومصروفات المستقبلية التعاقدية للتدفقات النقدية الحالية التقديرات أفضل اإلدارة تستخدم اتهذه الفحوص وإلجراء
التأمين والفائض  عمليات قائمة على حدوثهفور  الدفترية القيمة في أي عجز يتم تحميل . اإلدارية المطالبات والمصروفات

  . )القائمة المخاطر (مخصص المطلوبات كفاية فحوص عن الناتجة مخصص مقابل الخسائر تكوين طريق عن المتراكم
  

هوامش  اإلفتراضات (بدون هذه مثل فإن افتراضات جديدة ألفضل التقديرات إتباع المطلوبات كفاية فحص يتطلب عندما
 المطلوبات الحقاً. تلك لقياس إستخدامها يتم )يلبالس لإلنحراف

  
 المطالبات

تحقةال مبالغال من المطالبات تتكون روفات المتعلقة تحميل ويتم األخرىوالجهات  الوثائق لحملة مس بتعديل  المص
ارةا مل المطالبات تكبدها. عند المتراكم والفائض عمليات التأمين قائمة على لخس تحقة التقديرية المبالغ وتش  الدفع المس

  .المالي المركز قائمة تاريخ في عنها لم يبلغ التي وتلك للشركة عنها المبلغ بالمطالبات المتعلقة
  

ركة تقوم من اإلكتوارية، المدخالت بناءاً على مطالباتها بتقدير عموًما الش ص ذلك ويتض تقدير  على بناءاً  تكوين مخص
داد وتكلفة اإلدارة اإللتزامات الناتجة  ختلفقد ت.المالي المركز تاريخ قائمة في عنها يبلغ لم والتي المتكبدة المطالبات س

  .عن المطالبات في نهاية المطاف بالزيادة أو النقصان عن مبلغ المخصص المكون
 

  المسددة. غير المطالبات إلتزامها مقابل بخصم الشركة ال تقوم
  

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

  

 اإلدارية واألتعاب التسجيل رسوم
جيل واألتعاب وم التس ركة رس جل الش اهمين الفنيين والموزعين والتي هي عبارة تس تحقة إلى المس عن  اإلدارية المس

روف  هادات التأمين، حال انفاقها ويتم تحميلها على المص اهمات من ش ول على المس رة للحص تكاليف تم تحملها مباش
  . عقدالأحكام لشروط وعندما تستحق وفقاً 

  
  تالعموال

داد  ويق خدمات التأمين المحدودة (الوكيل) تعموالاليتم س ركة األهلي لتس مركز  المبيعات وموظفي موظفي ،لش
  .ستحقاقهاإ ات حالفرولمصا على هاليتحميتم االتصال، و

 

  المقاصة
ة جيل والمطلوبات المالية الموجودات تتم مقاص افي المبلغ وتس نظامي  عند وجود حق فقط قائمة المركز المالي في الص

وسداد  الموجودات تحقيق أو الصافي أساس على إما للتقاص الشركة لدى نية هناك ويكون المسجل المبلغ لتسوية نافذ
روفات في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم أو في قائمة .الوقت نفس في المطلوبات ة الدخل والمص ال يتم مقاص

ح عنه تحديداً في  ير له مفص بي أو تفس موحاً به بموجب معيار محاس اهمين ما لم يكن ذلك مطلوباً أو مس عمليات المس
  السياسات المحاسبية للشركة. 
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  التقارير القطاعية

ر ركة القطاع هو عنص  ل)اعماألتوريد المنتجات أو تقديم الخدمات (قطاع  و التي تعمل في مجال مميز من محفظة الش
اع بصورة للقطيخضع لمخاطر ومنافع مختلفة عن منافع ومخاطر القطاعات األخرى. يتم فحص النتائج التشغيلية الذي و

  .لموارد وتحديد الكفاءة التشغيليةوذلك لتوزيع اقسم التشغيل دورية بواسطة رئيس 
  

  عقود اإليجار
ل( إذا احتفظ المؤجر فعلياً بجميع مخاطر ومنافع الملكية جل  )المتعلقة بأالص غيلي. تس نف كإيجار تش ل يص فإن األص

غيلي  روف في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكمعقود اإليجار التش ط الثابت على مدى مدة كمص اس القس  على أس
  عقد اإليجار.

  

  النقد وما في حكمه - ٤
  

  م  ٢٠١٧  
  ألف لایر سعودي

  م  ٦٢٠١
  ألف لایر سعودي

      عمليات التأمين
  ٤  ٩  نقد في الصندوق

 ١٨٬٩٠٣ ٢٦٫٣٠٥  أدناه) )إيضاح (أحسابات جارية ( –نقد لدى البنك 

  ١٨٬٩٠٧  ٢٦٫٣١٤  

      عمليات المساهمين

  ١٢٦  ٣٥٧  أدناه) )إيضاح (أحسابات جارية ( –نقد لدى البنك 
  

  . )٢٠(إيضاح  (NCB)(البنك االهلي التجاري )  عالقة اتذ جهةالبنك محتفظ به في حسابات لدى النقد لدى   -أ 
   
  

  مرتبطة بالوحدات  إستثمارات – ٥
  

  التأمينعمليات 
تثماراتاإل تتكون ناديق من وح المرتبطة بالوحدات س تثماردات في ص ل تدار من قب وبالدوالر األمريكي مقومة ، اإلس

  .داخل المملكة العربية السعودية ويتركز في الشركة يرئيسعة لمساهم شركة تاب
  م  ٢٠١٦  م  ٢٠١٧  

  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  
      : إستثمارات محتفظ بها لتغطية المطلوبات المرتبطة بالوحدات

  ٤٣٥٬١١٧  ٣٨١٫٠٩٥  األهلي متعدد اإلصول المتحفظصندوق 
  ١٨٢٬٧٦٠  ١٧٦٫٦٤٧  صندوق األهلي متعدد اإلصول المتوازن

  ١٣١٬٨٩٤  ١٣٦٫٦٦٧  صندوق األهلي متعدد اإلصول للنمو
  ٧٤٩٬٧٧١  ٦٩٤٫٤٠٩  

  

  خالل السنة:  المرتبطة بالوحدات اإلستثمارات  الحركة فيما يلي في
      م٢٠١٦      م    ٢٠١٧    

  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي    عمليات التأمين
  ٧٧٨٬٦٦٥  ٧٤٩٫٧٧١   السنة الرصيد في بداية 

  )٣٩٬٥٠٠(  )١١٦٫٠٥٧(  صافي -استرداد استثمارات خالل السنة 
  ١٠٬٦٠٦  ٦٠٫٦٩٥   ب) ٢٢السنة (إيضاح  غير محققة خاللأرباح 

  ٧٤٩٬٧٧١  ٦٩٤٫٤٠٩   السنة الرصيد في نهاية
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 قائمة الدخل  بالقيمة العادلة من خاللإستثمارات  – ٦
  

  عمليات التأمين
اللایر ب للمتاجرة المتنوع إستثمارات في صندوق األهلي في قائمة الدخل بالقيمة العادلة من خالل ستثماراتاإلتتمثل 

ويتركز داخل المملكة  يدار من قبل شركة تابعة لمساهم رئيسي في الشركة ) صندوق متداول بسوق األسهم( السعودي
 لمبدئيفي األعتراف ا قائمة الدخل بالقيمة العادلة من خاللتم تعيين هذه اإلستثمارات كإستثمارات وقد  العربية السعودية
 بصورة مستمرة. ة أدائهاتم مراقبا تتم علي اساس القيمة العادلة وتوذلك الن إدارته

  

        م٢٠١٦  م      ٢٠١٧  
  ألف لایر سعوديألف لایر سعودي    

  ١٢٢٬١٥٦  ٧٦٫٩٤٢  صندوق األهلي المتنوع للمتاجرة باللایر السعودي
  

  خالل السنة:  قائمة الدخل  بالقيمة العادلة من خالل الحركة في اإلستثماراتما يلي في
  

  م٢٠١٦  م٢٠١٧  
  يلف لایر سعودأ    لف لایر سعوديأ  
      عمليات التأمين 

  ٧٠٬٠٣٤  ١٢٢٫١٥٦   الرصيد في بداية السنة 
  ٥٠٬٠٠٠  ٦٥٫٠٠٠    ياتمشتر

 - )٤٩٫٠٠٠(  اتاسترداد
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل محولة لعمليات 

  -  )٦٢٫٥٦٣(  أدناه)( أ) ايضاح  المساهمين (انظر
 ٢٫١٢٢ ١٫٣٤٩   األرباح غير المحققة 

  ١٢٢٬١٥٦  ٧٦٫٩٤٢   ة الرصيد في نهاية السن
  

        م٢٠١٦  م      ٢٠١٧  
  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي    

      عمليات المساهمين
  ١٦١٬١٥١  ٢١٥٫٨٧٦   تكافل الخاصةمحفظة األهلي 

  ٧٬٠٧٩  ٦٫٩٩٧  إستثمار في صندوق عقاري
  ٣٬٩١٦  ٢١٫٢٥٥  صندوق األهلي المتنوع للمتاجرة باللایر السعودي

  ١٧٢٬١٤٦  ٢٤٤٫١٢٨  
  

تدار من قبل شركة تابعة لمساهم  وصندوق األهلي المتنوع للمتاجرة باللایر السعودي الخاصةتكافل محفظة األهلي 
مقومة لا وفي نهاية العام كان لدى محفظه األهلي تكافل الخاصة استثمارات في أوراق مالية التالية و,رئيسي في الشركة 

  :بعملتي اللایر السعودي والدوالر األمريكي
  

  م      ٢٠١٦  م      ٢٠١٧  
  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي    

      عمليات المساهمين
  ٤٣٫٦٦٤  ٤٤٬٥٥١  صناديق استثمار مشترك

  ٦٥٫٦٦٧  ٩٧٫٠٤٥  ودائع مرابحة
  -  ٤٫٣٩٢  استثمارات بحقوق الملكية

  ٥٠٫٩٣١  ٦٨٫٨٤٠  استثمارات في صكوك
  ٨٨٩  ١٫٠٤٨  أصول نقدية أخرى 

  ١٦١٫١٥١  ٢١٥٫٨٧٦  

 
  
  
  
  



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

   م      ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في
 

- ٢٣ - 

  قائمة الدخل خالل السنة:   بالقيمة العادلة من خالل الحركة في اإلستثماراتما يلي في
  م٢٠١٦  م٢٠١٧  

  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي    عمليات  المساهمين
  ١٦٤٬٤٥٠  ١٧٢٫١٤٦   الرصيد في بداية السنة

  ٣٬٩٠٦  ٤٩٫٧٢١   ياتالمشتر
  -  )٤٦٫٠٠٠(  استردادات
(انظر  العادلة من خالل قائمة الدخلستثمارات بالقيمة محول من ا

  -  ٦٢٫٥٦٣    ايضاح ( أ) أدناه)
 ٣٬٧٩٠ ٥٫٦٩٨   األرباح غير المحققة 

  ١٧٢٬١٤٦  ٢٤٤٫١٢٨   الرصيد في نهاية السنة
  
التأمين وعمليات المساهمين تم تسويتها بتحويلها الى استثمارات بالقيمة  عملياتوالمدينة بين  الدائنة االرصدة ان  )أ(

  .عادلةمال
  
  إستثمارات متاحة للبيع  – ٧

  م٢٠١٦  م٢٠١٧  
  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي    عمليات  المساهمين

  ١٤٬١٤٤  ١٠٫١٤٩   الرصيد في بداية السنة 
  )٣٬٩١٤(  )٩٫٧٢١(  المباعة 

  )٢٬٢٣٨(  -  إستثمارات في قيمة خسارة إنخفاض 
  ٢٬٠١١  -  غير المحققة  األرباح

  -  )١٫١٥٥(  المساهمين عند االستبعادمحول الى قائمة عمليات 
 ١٤٦ ٧٢٧  ارباح محققة من بيع 

  ١٠٬١٤٩  -  الرصيد في نهاية السنة 
  

تم بيع  ودية.السع المالية الشركات المدرجة فى السوقبعض ل محددة استثمارات في أسهم مثل اإلستثمارات المتاحة للبيعتت

  خالل السنه.بالكامل هذة االستثمارات 
  

  صافي  - إشتراكات مستحقة – ٨
  م٢٠١٦  م٢٠١٧  
  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي    

      عمليات  التأمين
  ١٬٦٢٠  ٥٫٩٦٤  أجمالي اإلشتراكات المستحقة

 )١٣١( -    ديون مشكوك في تحصيلها خصصم
  ١٬٤٨٩  ٥٫٩٦٤  صافي –إشتراكات مستحقة 

  

  : مبرديس ٣١ كما في منخفضة القيمةغير ال اعمار الديون لالشتراكات المستحقةفيما يلي 

  

  يوما ٣٦٥أكثر من   يوما ٣٦٥الى  ١٨١  يوما ١٨٠الى  ٩١  يوما ٩٠ أقل من  إجمالي  

  ألف لایر سعودي    ألف لایر سعودي    ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي    ألف لایر سعودي    

  -  -  -  ٥٫٩٦٤  ٥٫٩٦٤  م٢٠١٧

  -  ٣٩٣  -  ١٬٠٩٦  ١٬٤٨٩  م٢٠١٦
  

فاض . يتم قيد اإلنخلكل حالة على حدةالقيمة  ةمنخفضو أرصدة العمالء على اساس انها متقادمة أ بتصنيف الشركةتقوم 

 ة الشركة الحصول على ضمانات. ليس من سياسبقائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم ،ان وجدت ،في أرصدة العمالء

  .ضماناتالمدينة، وبالتالي فإن معظمها بدون  ذممال مقابل

  

  

 

  
  



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

   م      ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في
 

- ٢٤ - 

  مدينة أخرىمقدماً وذمم  ةمدفوعمبالغ  – ٩
  

        م٢٠١٦    م    ٢٠١٧  

  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي   
   عمليات التأمين

 ٦٥ ٦٥ مقدًما مدفوع إيجار
 ً  ٢٣٨ ٧٦٤ للموردين مبالغ مدفوعة مقدما

 ٤٢٩ ٥٦٣ سلف عاملين 
  -  ١٧  تأمينات ضمانات بنكية

 ٧٣٢ ١٫٤٠٩ 

     
  م      ٢٠١٦  م      ٢٠١٧  

  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي    

     عمليات المساهمين
  ٣٬٩٩٧  ٣٫٩٩٧ )١٢(ايضاح  تأمينات ضمانات بنكية

 ً   ٣٥  ١٥٣ للموردين مبالغ مدفوعة مقدما

 ٤٬٠٣٢  ٤٫١٥٠  
  

  
  مكتبية ومعدات تركيبات ، أثاث -١٠
 

         عمليات التأمين

 تركيباتوأثاث  
   آلي بسحا

 ومعدات مكتبية
٢٠١٧ 

 المجموع
٢٠١٦ 

 المجموع

 
ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي 

ألف لایر 
 سعودي 

          :التكلفة
  ١٥٬٦٥٥ ١٧٬١٢٤ ١٥٬١٠٩ ٢٬٠١٥  م      ٢٠١٧يناير  ١في 

  ١٬٤٦٩  ١٫٣٤٨  ١٫٣٤٨  - إضافات

 ١٧٬١٢٤ ١٨٫٤٧٢ ١٦٫٤٥٧ ٢٫٠١٥ م      ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 
      

     :اإلستهالك المتراكم
  ٨٬٢٠٨ ١٠٬٣٤٢ ٨٬٨٧٣ ١٬٤٦٩  م      ٢٠١٧يناير  ١في 

  ٢٬١٣٤ ٢٫٣٢١ ٢٫٢٤٩ ٧٢ )١٩(إيضاح للسنة  المحمل

 ١٠٬٣٤٢ ١٢٫٦٦٣ ١١٫١٢٢ ١٫٥٤١ م      ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 

      القيمة الدفترية:

   ٥٫٨٠٩ ٥٫٣٣٥ ٤٧٤ م      ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 

 ٦٬٧٨٢  ٦٬٢٣٦ ٥٤٦       م٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
  
  
  
  
  
  
  
  



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

   م      ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في
 

- ٢٥ - 

  وذمم دائنة أخرى مستحقات -١١
        م٢٠١٦    م    ٢٠١٧ 
  ألف لایر سعودي   ألف لایر سعودي   

   عمليات التأمين
 ٤٬٣٨٤ ٧٫٥٨٨ اإلكتتاب المستحقة الدفع مصروفات

 ١٬٥٣٤ ٢٫٤٥٨ مستحقة الدفع –وثائق متنازل عنها 
  ٧٬٠٥٨  ٧٫٦٧٨  و ذمم دائنة أخرى مستحقة الدفع مصروفات 

 ١٢٬٩٧٦ ١٧٫٧٢٤ 

     
        م٢٠١٦  م      ٢٠١٧ 

  ألف لایر سعودي    ألف لایر سعودي   عمليات المساهمين
 ٤١٤ ٤٩١ مستحقة الدفع مصروفات

روفات تحقة الدفع مكافأة ومص اء  أخرى مس اء اإلدارة وأعض مجلسالعض
 ٢٬٦٠٧ ٣٫١٥٣ )٢١إيضاح ( ىاللجان األخر

 ١٬٢٥٠ ١٬٢٢٤ أخرى دائنة ذمم
 ٤٬٢٧١ ٤٫٨٦٨ 
  

  الزكاة وضريبة الدخل -١٢
  

  الزكاة
  السعودية.  العربية المملكة في به المعمول الزكاة لنظام تم إحتساب الزكاة المستحقة الدفع من الشركة وفقًا

  تم إحتساب مخصص الزكاة للسنة كما يلي:
        م٢٠١٦  م      ٢٠١٧ 
  ألف لایر سعودي   ألف لایر سعودي   

 ١٩٤٬١٦٥ ٢٠٦٫٤٠٦    حقوق المساهمين
 ١٬٦٦٥ ١٬٣٩٦ المخصصات وتعديالت أخرى

 )٧٬٢٣٩( )٢٢٫٥٢٩( القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل
 ٣٤٬٤٥٠ ٤٣٫٠٣٥  الربح المعدل للسنة

  ٢٢٣٬٠٤١ ٢٢٨٫٣٠٨ 

 ١٥٦٬٢٠٠ ١٧٩٫٧٩٣  الوعاء الزكوي العائد للمساهمين السعوديين 

 ٢٣٬٤٩٥ ٣٣٫٨٩٠  الربح المعدل العائد للمساهمين السعوديين 
  

 لية ذات الصلة.وفقا لألنظمة المات إلى بعض التعديالت التي تم يبشكل رئيسوالزكوية تعود الفروقات بين النتائج المالية 
  من الوعاء الزكوي أو صافي الربح المعدل العائد للمساهمين السعوديين إيهما أكبر. %٥٬٢يتم إحتساب الزكاة بواقع 

  
  ضريبة الدخل

لایر الف  ١٬٥٦٨:  ٢٠١٦لایر سعودي (الف  ٦٥٣والبالغة تم إحتساب ضريبة الدخل على الشركاء غير السعوديين 
                    )%٢٠:  ٢٠١٦( %٢٠بنسبة بناء علي الوعاء الضريبي التقديري سعودي) 

  الدخل خالل السنة: يبةفيما يلي حركة مخصص الزكاة وضر
  زكاة  

  م      ٢٠١٧ 
الدخل   ضريبة
        م٢٠١٦    م      ٢٠١٧    م      ٢٠١٧

  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي    ألف لایر سعوديألف لایر سعودي   
 ١٥٬٧٩٩  ١٩٬٣٨٠   ١٬٥٦٨   ١٧٬٨١٢  الرصيد في بداية السنة

 ٥٫٤٧٣  ٥٫١٤٨   ٦٥٣   ٤٫٤٩٥  المحمل للسنة
  )١٫٨٩٢(  )٢٫١٠٦(  )١٫٤٩٢(  )٦١٤(  الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة

 ١٩٫٣٨٠  ٢٢٫٤٢٢   ٧٢٩   ٢١٫٦٩٣  الرصيد في نهاية السنة
 
  



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

   م      ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في
 

- ٢٦ - 

  وضع الربوط
م ٢٠٠٧ديسمبر  ٣١المنتهية في تم تقديم اإلقرارات الزكوية والضريبية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) عن الفترة 

  م. ٢٠١٦ ىم وحت٢٠٠٨ديسمبر  ٣١والسنوات المنتهية في 
  

ديسمبر  ٣١م وللسنتين المنتهيتين في ٢٠٠٧ديسمبر  ٣١أصدرت الهيئة الربوط الزكوية والضريبية للفترة المنتهية في 
ودي. وقد تقدمت الشركة باعتراض سع لایرالف  ٣٬٩٩٧م  طالبت فيها بفروقات زكوية وضريبية بمبلغ ٢٠٠٩م و ٢٠٠٨

 لایرالف  ٧٦سعودي. وقد تم سداد ضريبة إستقطاع إضافية بمبلغ  لایرالف  ٣٬٩٢١على الزكاة اإلضافية المقدرة بمبلغ 
سعودي محل اإلعتراض. أصدرت لجنة اإلعتراض اإلبتدائية  لایرالف  ٢٦سعودي باإلضافة الى غرامة تأخير بمبلغ 

ات الهيئة وتقدمت الشركة للجنة اإلستئنافية العليا لإلستئناف على قرار اللجنة اإلبتدائية وقامت بإصدار قرارها بتأييد إجراء
وقد أصدرت لجنة االستئناف العليا قرارها لصالح شركة االهلي . )٩(إيضاح  ضمان بنكي بقيمة المبالغ المتنازع عليها

دارة على إن اإلر لجنة االستئناف العليا الى ديوان المظالم. للتكافل بشأن بعض البنود وقدمت الشركة اعتراض ضد قرا
  لصالح الشركة.كون يس قرار ديوان المظالمثقة بأن 
م لم تعتمد فيها خصم اإلستثمارات من الوعاء الزكوي ٢٠١٤م وحتى ٢٠١٠الهيئة ربوطاً إبتدائية للسنوات من  أصدرت

سعودي. تقدمت الشركة بإعتراض على الربوط اإلبتدائية  لایرالف  ٩٬٥٧١وترتب على ذلك مطالبات زكوية إضافية بمبلغ 
  وهي على ثقة من أن نتيجة اإلعتراض ستكون لصالحها.

 .بعدم ٢٠١٦و م ٢٠١٥للسنوات والضريبي تقم الهيئة بإصدار الربط الزكوي لم 
  

    رأس المال -١٣
مليون سهم عادي  ١٦٫٦٧مليون لایر سعودي مكون من  ١٦٦٫٧مال الشركة األولى المصرح به والمصدر  يبلغ رأس

لایر سعودي  ١٠سهم بقيمة اسمية مليون  ٩٫٨١تب المساهمون المؤسسون للشركة اكت لایر سعودي. ١٠قيمة كل سهم منها 
 ٦٫٨٦مال الشركة سددت بالكامل. وقد تم سداد قيمة األسهم المتبقية ومقدارها  من رأس %٥٨٫٨٥لكل سهم والتي تمثل 

  لایر سعودي لكل سهم عن طريق االكتتاب العام.  ١٠سهم بقيمة اسمية مليون 
  

  االحتياطي النظامي -١٤
  

كاحتياطي قبل الزكاة وضريبة الدخل من صافي دخل المساهمين  %٢٠وفقاً لمتطلبات نظام التأمين السعودي يجب تجنيب 
الف  ٧٬٧٠٦ ويل مبلغــوفقاُ لذلك فقد تم تحو .للشركة من رأس المال المدفوع %١٠٠نظامي لتكوين احتياطي يساوي 

  للتوزيع. متاحاإلحتياطي النظامي غير  إنمن صافي الدخل.  )الف لایر سعودي ٦٬٦٦٧:  م٢٠١٦لایر سـعودي (
  

  
  الوديعة النظامية -١٥

  
        م٢٠١٦  م      ٢٠١٧ 

  ألف لایر سعودي   ألف لایر سعودي عمليات المساهمين
      

 ١٦٬٦٦٧  ١٦٬٦٦٧ الوديعة النظامية
  

 ١٦٬٦٦٧من رأسمالها المدفوع ومقداره  %١٠الشركة  فقد اودعتوفقاً لمتطلبات نظام التأمين بالمملكة العربية السعودية 
 نوع للمتاجرة باللایرتفي صندوق األهلي المالف لایر سعودي )  ١٦٬٦٦٧ : م٢٠١٦ديسمبر  ٣١(لایر سعودي  الف

ملكة ويتركز في الم في الشركة يرئيسسعودي ويدار من قبل شركة تابعة لمساهم ال باللایر السعودي وهو صندوق مقوم
وقد تم استثمار الوديعة النظامية في الصندوق المذكور بعاليه بعد الحصول على موافقة خطية من مؤسسة  .العربية السعودية

يعة دوالعربي السعودي  وال يمكن سحب التدفع العمولة المستحقة عن هذه الوديعة الى مؤسسة النقد  .النقد العربي السعودي
  .مؤسسة النقد ةدون موافق

  
  
  
  
  
  

  



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

   م      ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في
 

- ٢٧ - 

  اإلشتراكات غير المكتسبة المطالبات القائمة و التغير في  -١٦
  

 صافي : -اإلشتراكات غير المكتسبة   )أ
  

  م٢٠١٦  م٢٠١٧  

  

  
  

  اإلجمالي

  
حصة معيدي 

  التأمين

  
  

  الصافي

  
  

  اإلجمالي

  
حصة معيدي 

  التأمين

  
  

  الصافي
  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  

       
االشتراكات غير المكتسبة 

  في بداية السنة
  
 ٢٨٥ 

  
)١٥٨( 

  
 ١٢٧ 

  
١٧٤ 

  
)١٠٠( 

  
 ٧٤ 

إجمالي اإلشتراكات 
خالل  المسندة/ )المكتتبة(

  )٢٨١٫٦٥٢(  ٧٤٫٦٢٧   )٣٥٦٫٢٧٩(  )٢٦١٫٨٣٦(  ٩١٫٢٧٧   )٣٥٣٫١١٣( السنة 
قابلة إشتراكات تأمين 

 واالشتراكات لإلستثمار
 ٢٨١٫٧٠٥  )٧٤٫٦٨٥( ٣٥٦٫٣٩٠  ٢٦٣٫٣٩٥  )٩٤٫٤٣١( ٣٥٧٫٨٢٦  المكتسبة خالل السنة 

االشتراكات غير المكتسبة 
 ١٢٧  )١٥٨( ٢٨٥  ١٫٦٨٦  )٣٫٣١٢( ٤٫٩٩٨  في نهاية السنة

  
  (تتمة)التغير في المطالبات القائمة و اإلشتراكات غير المكتسبة  -١٦

  

 صافي : -قائمة مطالبات   )ب
  

 م٢٠١٦ م٢٠١٧  

  

  
  

  اإلجمالي

  
ة معيدي  حص

  التأمين

  
  

  الصافي

  
  

  اإلجمالي

  
ة معيدي  حص

  التأمين

  
  

  الصافي
  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  
       

المطالبات القائمة بداية 
  السنة

  
 ٤٤٬٩٦٨ 

  
)٣٩٬٨٠١( 

  
 ٥٬١٦٧ 

  
 ١٤٬٤١٧ 

  
)١٢٬١٢٠( 

  
 ٢٬٢٩٧ 

)/ المسددة(المطالبات 
  )١٤٫٠٠٣(  ٧٧٫٠٦٩   )٩١٫٠٧٢(  )١٢٫٨٩٨(  ٩٨٫٩٠٩   )١١١٫٨٠٧( خالل السنة المستردة

المطالبات المتكبدة خالل 
 ١٦٫٨٧٣  )١٠٤٫٧٥٠( ١٢١٫٦٢٣  ١٠٫٣٣٧  )٨٠٫٢٠٢( ٩٠٫٥٣٩  السنة

المطالبات القائمة نهاية 
 ٥٫١٦٧  )٣٩٫٨٠١( ٤٤٫٩٦٨  ٢٫٦٠٦  )٢١٫٠٩٤( ٢٣٫٧٠٠  السنة

  

  

   واإلحتياطي الفني مخصص المطالبات القائمة صافي الحركة في -١٧
        م٢٠١٦    م    ٢٠١٧ 
  ألف لایر سعودي   ألف لایر سعودي 
   

  ٣٠٬٥٥١  )٢١٫٢٦٨( إجمالي -التغير في المطالبات القائمة 
  )٢٧٬٦٨١(  ١٨٫٧٠٧   من المطالبات القائمةالتغير في حصة معيدي التأمين 

  ٣٤٢  ٩٦٣   ب)٢٢إيضاح (التغير في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها 
  ١٬٨٤٤  )٨٩(  ب)٢٢إيضاح ( بقاةالتغير في مخصص المخاطر الم

  ٥٬٠٥٦  )١٫٦٨٧( في صافي مخصص المطالبات القائمة واإلحتياطي الفني التغير
  

  

  

  

  



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

   م      ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في
 

- ٢٨ - 

  إيرادات أخرى  -١٨
        م٢٠١٦  م      ٢٠١٧ 
  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  
   

 ٢٬٤٣٥ ٢٫٧٥٠  فائض إعادة التأمين

 ٢٬١٢٣ ١٫٣٤٩  إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلمكاسب غير محققة من 

  ٢١٤  ٣٦٧  إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلمكاسب محققة من 

 ٤٬٧٧٢ ٤٫٤٦٦ 
  

  مصروفات عمومية وادارية -١٩
  

        م٢٠١٦    م    ٢٠١٧ 
  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي 

   عمليات التأمين 
 ١١٬٧٦٦ ١٢٫٤٣٠ موظفين تكاليف

 ٣٬٦٢٣ ٢٫٦٦٦ تقنية معلومات مصروفات
 ٢٬١٣٤ ٢٫٣٢١ )١٠إيضاح إستهالك (

 ٧١٤ ٧١٤ مكتب إيجار
  ٣٧٣  ٣٤٥ مصروفات إصالح وصيانة

 ٣٦١ ٣٢٢  يون مشكوك في تحصيلها د مخصص
 ٣٥٣ ٣٧٥ مصروفات اتصاالت

 ٣٢٦ ٢٨  خدمات مهنية وإستشارية
 ٨١٦ ١٫٢٠٨ اخرى

 ٢٠٬٤٦٦ ٢٠٫٤٠٩ 
  

  م      ٢٠١٦  م      ٢٠١٧  
  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  

      عمليات المساهمين
  ٢٬٨٣٨  ٣٫٠٠٠ )٢١ إيضاح( اإلدارة واللجان األخرى مجلس مصروفات

  ٢٬٧٨٩  ٣٫١٠٣ ومهنية قانونية أتعاب
  ٢٦٠  ٣٣٥ نظامية رسوم
  ٢٦٥  ٦٤٢ أخرى

  ٦٬١٥٢  ٧٫٠٨٠  
  
  

  ذات عالقة جهاتمعامالت وأرصدة مع  -٢٠
 نشآتماإلدارة العليا للشركة وال ذات العالقة في المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي جهاتتتمثل ال

تم جميع . تاتجهلها تأثير جوهري على تلك ال التي تسيطر عليها الشركة أو التي تسيطر عليها الشركة سيطرة مشتركة أو
  .إدارة الشركةوتتم الموافقة عليها من  ذات العالقة وفقاً للضوابط والشروط اإلعتيادية جهاتالمعامالت مع تلك ال

  

م  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١ذات العالقة خالل السنتين المنتهيتين في  جهاتيل المعامالت الرئيسية مع الفيما يلي تفاص  )أ
  : م٢٠١٦و

  
  
  
  
  
  
  
  
  



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

   م      ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في
 

- ٢٩ - 

  المعاملة قيمة  طبيعة المعاملة  طبيعة العالقة  اإلسم

  م٢٠١٦  م٢٠١٧      

  (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي)      
          عمليات التأمين

  ١٠٩٬٦١١  ١٢٢٫٠٤٣  للمجموعات إجمالي اشتراكات تأمين  مساهم  البنك األهلي التجاري
  ٨٩٬٥٧٢  ١١٠٫٤٠٦  إجمالي المطالبات المدفوعة

          
شركة األهلي لتسويق 

  خدمات التأمين المحدودة
  

  شركة تابعة لمساهم
  

  ٣٬١١٦  ٢٫٥١٩   ىعمولة وكالة وأخر
          

  ٢٬٩٢٧  ٢٫٣٥٨  أتعاب إدارة   مساهم  شركة إف دبليو يو
  ١٬٢٠٠  -  رسوم خدمات     
          

  ٥٬٠٠٧  ٥٫٤٦٩  رسوم صندوق االستثمار  شركة تابعة لمساهم  األهلي كابيتال
          

  ٣٫٥٢٢  ٣٫٦١١  مزايا قصيرة االجل    موظفي اإلدارة العليا
  ١٥٧  ١٦١  مكافآت نهاية الخدمة    

  

  (تتمة) ذات عالقة جهاتمعامالت وأرصدة مع  -٢٠
 لم يتم إظهارها في القوائم المالية وهي كما يلي :ديسمبر  ٣١كما في ذات عالقة  جهاتمن / (الى)  المطلوب    )ب

 
  م٢٠١٦  م٢٠١٧  

  سعودي لایرألف   سعودي لایرألف   
بعد خصم الديون - مساهم – البنك األهلي التجاريشتراكات تأمين مستحقة من إ

 سعودي) لایرالف  ١٣١: م٢٠١٦سعودي ( لایر صفرالمشكوك في تحصيلها بمبلغ 
 ٨٢٢   صافي) –إشتراكات تأمين مستحقة (ضمن 

  
١٬٤٨٩ 

 ٣٦٢ ٤٣٩   صندوق اإلستثمار مستحقة من شركة تابعة ألحد المساهمينأتعاب 

  -  ١٠٩   شركة تابعة لمساهم –المطلوب من األهلي كابيتال 

 )٢٢٧( )١٧٣(  مساهم -مستحق الدفع لشركة إف دبليو يو 

 )٩٣٧( )١٫٧٧٥(  شركة تابعة لمساهم - المحدودة التأمينشركة األهلي لتسويق خدمات الدفع ل مستحق

  )١٬١٦٤(  )١٫٩٤٨(  

  )٤١٬١٦٦(  )١٨٫٢٤٤(  إجمالي – مساهم -األهلي التجاريمستحقة الدفع للبنك  مطالبات قائمة

  

ذات العالقة. المبلغ  جهاتالحول  ٢١و  ١٥، ١١، ٦، ٥، ٤ اتباإلضافة إلى اإلفصاحات الواردة في اإليضاح  )ج
 .ج في قائمة المركز الماليعالقة مدرذات  جهاتإلى المستحق من والمستحق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  



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

   م      ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في
 

- ٣٠ - 

   اإلدارة مجلس ومصروفات مكافأة -٢١
  
فيما يلي تفاصيل أتعاب ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان األخرى المنبثقة عن المجلس والمصروفات   )أ

  : م٢٠١٦ديسمبر  ٣١م  و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١المنتهية في  السنةخالل المتعلقة بها  
     
  م٢٠١٦  م٢٠١٧  

  سعودي لایرألف   سعودي لایرألف   عمليات المساهمين
 ٢٬١٢٢ ٢٫١٨٤  مكافأة مجلس اإلدارة و اللجان األخرى

 ٢٧٦ ٤٧٠  اتعاب حضور إجتماعات مجلس اإلدارة و اللجان األخرى
  ٤٤٠  ٣٤٦  مصروفات سفر وإقامة مجلس اإلدارة   

  ٢٬٨٣٨  ٣٫٠٠٠  )١٩إجمالي (إيضاح 
  

   ب) مستحق ألعضاء مجلس اإلدارة و أعضاء اللجان األخرى
  م٢٠١٦  م٢٠١٧  
  سعودي لایرألف   سعودي لایرألف   
      

مكافآت ومصروفات أخرى مستحقة ألعضاء مجلس اإلدارة و 
 )٢٫٦٠٧( )٣٫١٥٣(  أعضاء اللجان األخرى

  
واللجان  اإلدارة مجلس وأعضاء لرئيس الدفع المستحقةالمكافآت بها  والمصروفات المتصلة اإلدارة مجلس مكافأة تمثل

لة مكافآتال اددستم  .مجلسال عن المنبثقة روفات المتص تحقة الدفع في بها و والمص مبر  ٣١المس (انظر  م٢٠١٦ديس
  .م ٢٠١٧ مايو في عقدتبعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية التي  م٢٠١٧) خالل سنة أعاله

  

  التأميناإلحتياطي الفني لعمليات  -٢٢
  

  مفصل أدناه:  كما هو المستقل حسب التقرير المستلم من الخبير اإلكتواري التأمينتم تكوين إحتياطي فني لعمليات  )أ
        م٢٠١٦  م      ٢٠١٧ 
  لایر سعوديألف   ألف لایر سعودي 

االحتياطي الفني المتعلق باستراتيجيات استثمار المشاركين (مطلوبات 
 ٧٥٤٬٩٢٧ ٧٠٣٫٣٣٥ مرتبطة بالوحدات)

 ٧٬٣٧٩ ٧٫٢٩٠ المخصصات مقابل المخاطر المحتملة
 ٥٬٣٠٥ ٦٫٢٦٨ بالصافي - احتياطيات المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

 ٧٦٧٬٦١١  ٧١٦٫٨٩٣  
  

 :لعمليات التامين الفني االحتياطي الحركة فيفيما يلي   )ب
  م٢٠١٦  م٢٠١٧  

  سعودي لایرألف   سعودي لایرألف   
 ٧٩٨٬١٢٥ ٧٦٧٫٦١١   ة الرصيد في بداية السن

  ٣٤٢  ٩٦٣    )١٧اح إيض( التغير في إحتياطي المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها
  ١٬٨٤٤  )٨٩(  )١٧إيضاح ( التغير في مخصص المخاطر المحتملة

  ١٠٬٦٠٦  ٦٠٫٦٩٥   )٥(ايضاح  ات المرتبطة بالوحداتغير المحققة من اإلستثماراألرباح 
 ٢٠١٬٢٨٢ ١٨٤٫٩٠٢   اشتراكات تأمين قابلة لالستثمار

  )٢٤٤٬٥٨٨(  )٢٩٧٫١٨٩(  إعادة وإستحقاق وثائق التكافل

  ٧٦٧٬٦١١  ٧١٦٫٨٩٣   ة الرصيد في نهاية السن
  

  جدول المطالبات المتكبدة -٢٣
لمطالبات من أجل الحماية من ظهور ا التكافلي تسعى الشركة إلى الحفاظ على احتياطيات كافية فيما يتعلق بنشاط التأمين

السلببية المستقبلية. وبما أن المطالبات تتطور وتصبح التكلفة النهائية للمطالبات أكثر تحديداً، فإنه سيتم التخلص من 
  سابقة. ومن أجل الحفاظ على احتياطيات كافية،  سنوات حوادثحتياطيات من اال المطالبات السلبية التي تؤدي إلى رد

 



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

   م      ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في
 

- ٣١ - 

  (تتمة) جدول المطالبات المتكبدة -٢٣
  

تقوم الشركة بتحويل الكثير من هذا الرد إلى احتياطيات السنة الحالية وذلك عندما يكون تطور المطالبات أقل استحقاقاً 
  ترتبط بالتكلفة النهائية للمطالبات. عدم تيقن بدرجة كبيرةبكثير وأن هناك 

  
  ادث ، على مدى عدد من السنوات المالية كما يلي :لمثلثي للمطالبات حسب سنوات الحوتم إعداد التحليل ا

      م٢٠١٣ 
  اإلجمالي م٢٠١٧ م٢٠١٦  م٢٠١٥ م٢٠١٤ وماقبله 
  

  إجمالي -م ٢٠١٧
  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  لایر سعوديألف   ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي

       :سنة الحادث
  ٨٢٫٢٦٦  ٦١٫٧٦١  ٤٥٫٩٧٧   ٤٨٫٢١٦  ١٩٫٢٨٦   في نهاية سنة الحادث      

    -  ٩٠٫٩٨٣   ٧٦٫٧٨٣   ٧٥٫٢٩٠   ٢٤٫٥٢٠  بعد سنة 
    -  -  ٧٨٫٨٨٣   ٧٧٫٩٢٧   ٢٤٫٦٢٥  بعد سنتين

    -  -  -  ٨٠٫٩٩٨   ٢٥٫١٢٦  بعد ثالث سنوات 
  - - - - ٢٦٫٥٢٢  بعد اربعة سنوات

ات  الب الي للمط دير الح التق
 ٣٥٩٫٦٥٢  ٨٢٫٢٦٦ ٩٠٫٩٨٣   ٧٨٫٨٨٣   ٨٠٫٩٩٨   ٢٦٫٥٢٢  المتكبدة المتراكمة 

ة  ددة المتراكم ات المس دفع ال
 )٣٣٥٫٩٥٢( )٧٠٫٧١٧( )٨٩٫٦٥٣( )٧٥٫٩٩٥( )٧٥٫٨١٨( )٢٣٫٧٦٩( حتى تاريخه

تأمين إجمالي بات   قائمة مطال
  وفقاً لقائمة المركز المالي

  
 ٢٣٫٧٠٠  ١١٫٥٤٩  ١٫٣٣٠  ٢٫٨٨٨  ٥٫١٨٠  ٢٫٧٥٣ 

 
  

      م٢٠١٣ 
  اإلجمالي م٢٠١٧ م٢٠١٦  م٢٠١٥ م٢٠١٤ وماقبله 
  

  صافي -م ٢٠١٧
  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي

       :سنة الحادث
  ٧٫٩١٠  ٩٫٧٤٦  ٥٫٥٢٠   ٩٬٠٦٧  ١٫٨٩٠   في نهاية سنة الحادث      

    -  ١٤٫٢٧١   ٨٫٦٦٣   ١٤٬٠٢٥   ٢٫٤١٣  بعد سنة 
    -  -  ٨٫٩٣١   ١٤٬٥٥١   ٢٫٤٢٤  بعد سنتين

    -  -  -  ١٤٫٨٦٠   ٢٫٤٧٤  بعد ثالث سنوات 
  - - - - ٢٫٦١٣  بعد اربعة سنوات

التقدير الحالي للمطالبات 
 ٤٨٫٥٨٥  ٧٫٩١٠  ١٤٫٢٧١   ٨٫٩٣١   ١٤٫٨٦٠   ٢٫٦١٣  المتكبدة المتراكمة 

الدفعات المسددة المتراكمة 
 )٤٥٫٩٧٩( )٦٫٦٩٨( )١٤٫٠٤٧( )٨٫٦٠٩( )١٤٫٢٨٧( )٢٫٣٣٨( حتى تاريخه

 قائمة مطالبات تأمينصافي 
 ٢٫٦٠٦  ١٫٢١٢  ٢٢٤  ٣٢٢  ٥٧٣  ٢٧٥  وفقاً لقائمة المركز المالي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



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

   م      ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في
 

- ٣٢ - 

  التشغيلية القطاعيةمعلومات ال -٢٤
  

تماشياً مع طريقة إعداد التقارير المالية الداخلية للشركة والمعدة لرئيس العمليات تم عرض معلومات القطاعات التشغيلية 

غيلية التشغيلية للقطاعات التشتوزيع الموارد وتحديد الكفاءة  المسئول عن . رئيس عمليات صانع القرار هوصانع القرار

التي تتم  مينالتأأنشطة عمليات فإن  ،دارةألغراض اإلبناء علي تكليفه كمسئول تنفيذي أول يحدد القرارات اإلستراتيجية.

  عمل حسب التفصيل التالي: تسجيلها تحت ثالث وحدات يتمفي المملكة العربية السعودية  جميعها

  
 ات تأمين على الحياة على أساس فردي بما في ذلك المنتجات الموجهة لالستثمارات تأمين قطاع األفراد ويطرح منتج

 المتصلة بالوحدات.

 المؤسسات على ٍأساس جماعي.الشركات و  تأمين مجموعات ويطرح برنامج حماية االنفس على أفراد 

  .تأمين قطاع مجموعات إئتمان ويطرح برنامج حماية للقروض الشخصية المقدمة من المؤسسات التمويلية إلى عمالئها

ويتضمن هذا القطاع أيضاً منافع الحماية فيما يتعلق بمختلف التسهيالت االئتمانية المقدمة من المؤسسات التمويلية إلى 

  عمالئها. 

  ساهمين في الشركة.قطاعات التشغيل التشمل عمليات الم

  



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

   م      ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في
 

- ٣٣ - 

  (تتمة) التشغيلية المعلومات القطاعية -٢٤

 م٢٠١٧

  فردي –تأمين  
  تأمين

  مجموعات

تأمين حماية 
إئتمان 

  المجموع  مجموعات  

 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

     إيرادات التأمين

 ٣٥٣٫١١٣  ١١٥٫٣٨٣  ١٣٫٣٢٩  ٢٢٤٫٤٠١   إجمالي اشتراكات التأمين 

 )١٨٤٫٩٠٢( - - )١٨٤٫٩٠٢(  قابلة لإلستثمار تأمينإشتراكات 

 ١٦٨٫٢١١  ١١٥٫٣٨٣  ١٣٫٣٢٩  ٣٩٫٤٩٩   صافي اشتراكات التأمين 

 )٩١٫٢٧٧( )٧٩٫٤٥١( )٨٫٠٦٥( )٣٫٧٦١(  اشتراكات إعادة التأمين المسندة

 ٧٦٫٩٣٤  ٣٥٫٩٣٢  ٥٫٢٦٤  ٣٥٫٧٣٨   تبةالمكت ت التأمينصافي اشتراكا

 )١٫٥٥٩( - )١٫٥٥٩( -  التغير في صافي االشتراكات غير المكتسبة

 ٧٥٫٣٧٥  ٣٥٫٩٣٢  ٣٫٧٠٥  ٣٥٫٧٣٨   صافي إيرادات التأمين

     المطالبات والمصروفات  

 )١١١٫٨٠٧( )١٠٢٫١٠٦( )٨٫٥٦٥( )١٫١٣٦( إجمالي المطالبات المدفوعة

 ٩٨٫٩٠٩  ٩٠٫٠٧٩  ٧٫٩٢٤  ٩٠٦  المطالبات المدفوعة منحصة معيدي التأمين 

 )١٢٫٨٩٨( )١٢٫٠٢٧( )٦٤١( )٢٣٠(  صافي المطالبات المدفوعة
المطالبات القائمة  التغير في صافي
 ١٫٦٨٧  ٣٫١٥٤  )٣٢٢( )١٫١٤٥(  واإلحتياطي الفني

 )١١٫٢١١( )٨٫٨٧٣( )٩٦٣( )١٫٣٧٥(  صافي المطالبات المتكبدة

 )٨٫٩٠٨( )٣٫٢٥٦( )٥٦( )٥٫٥٩٦(  تأمين ومصروفات أخرىتكاليف وثائق 

 )١٫٧٦٦( )٥٧٧( )٦٧( )١٫١٢٢(  أتعاب اإلشراف والتفتيش

 )٢١٫٨٨٥( )١٢٫٧٠٦( )١٫٠٨٦( )٨٫٠٩٣(  مجموع المطالبات والمصروفات

 ٥٣٫٤٩٠  ٢٣٫٢٢٦  ٢٫٦١٩  ٢٧٫٦٤٥   ةض االكتتاب للسنفائ

 ٥٫٤٦٩  - - ٥٫٤٦٩   أتعاب صندوق االستثمار

   ٥٨٫٩٥٩  ٢٣٫٢٢٦  ٢٫٦١٩  ٣٣٫١١٤ 

      أرصدة غير مصنفة:

 )٢٠٫٤٠٩(     مصروفات عمومية وإدارية -

 ٤٫٤٦٦      أيرادات أخرى -

 ٤٣٫٠١٦      ة من عمليات التأمينفائض السن

  
  
  
  

  



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

   م      ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في
 

- ٣٤ - 

  (تتمة) التشغيلية المعلومات القطاعية -٢٤
  

 م٢٠١٦

 
  

  فردي –تأمين 
  

  مجموعات تأمين
تأمين حماية 

  إئتمان مجموعات
  

  المجموع

 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

     إيرادات التأمين

 ٣٥٦٬٢٧٩ ١٠٢٬٨٨٣ ٧٬٢٣٢ ٢٤٦٬١٦٤  إجمالي اشتراكات التأمين 

 (٢٠١٬٢٨٢) - - (٢٠١٬٢٨٢)  قابلة لإلستثمار إشتراكات تأمين

 ١٥٤٬٩٩٧ ١٠٢٬٨٨٣ ٧٬٢٣٢ ٤٤٬٨٨٢  صافي اشتراكات التأمين 

 )٧٤٬٦٢٧( )٦٦٬٤٣٠( )٤٬٠٨٧( )٤٬١١٠(  اشتراكات إعادة التأمين المسندة

 ٨٠٬٣٧٠ ٣٦٬٤٥٣ ٣٬١٤٥ ٤٠٬٧٧٢  ةتبالمكت ت التأمينصافي اشتراكا

 (٥٣) - (٥٣) -  التغير في صافي االشتراكات غير المكتسبة

 ٨٠٬٣١٧ ٣٦٬٤٥٣ ٣٬٠٩٢ ٤٠٬٧٧٢  صافي إيرادات التأمين

     المطالبات والمصروفات  

 (٩١٬٠٧٢) (٨٤٬٧٢٢) (٥٬١٢٩) (١٬٢٢١) إجمالي المطالبات المدفوعة

 ٧٧٬٠٦٩ ٧٢٬٨٠٩ ٣٬٢٤٨ ١٬٠١٢ المطالبات المدفوعة منحصة معيدي التأمين 

 (١٤٬٠٠٣) (١١٬٩١٣) (١٬٨٨١) (٢٠٩)  صافي المطالبات المدفوعة

المطالبات القائمة  التغير في صافي
  واإلحتياطي الفني

  

)٣٢٨( 

  

٣٠٢ 

  

(٥٬٠٣٠) 

  

)٥٬٠٥٦( 

 )١٩٬٠٥٩( (١٦٬٩٤٣) (١٬٥٧٩) )٥٣٧(  صافي المطالبات المتكبدة

 (٧٬٨٧٢) - - (٧٬٨٧٢)  تكاليف وثائق تأمين ومصروفات أخرى

 (١٬٧٨٤) (٥١٤) (٣٥) (١٬٢٣٥)  أتعاب اإلشراف والتفتيش

 )٢٨٬٧١٥( (١٧٬٤٥٧) (١٬٦١٤) )٩٬٦٤٤(  مجموع المطالبات والمصروفات

 ٥١٬٦٠٢ ١٨٬٩٩٦ ١٬٤٧٨ ٣١٬١٢٨  فائض االكتتاب للسنة

 ٥٬٠٠٧ - - ٥٬٠٠٧  أتعاب صندوق االستثمار

  ٥٦٬٦٠٩ ١٨٬٩٩٦ ١٬٤٧٨ ٣٦٬١٣٥ 

      أرصدة غير مصنفة:

 )٢٠٬٤٦٦(     مصروفات عمومية وإدارية -

 ٤٬٧٧٢     أيرادات أخرى -

 ٤٠٬٩١٥     التأمين فائض السنة من عمليات

  
  

    



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

   م      ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في
 

- ٣٥ - 

  (تتمة) التشغيلية المعلومات القطاعية -٢٤
  

  م ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في  

 فردي -تأمين  
 –تأمين 

 مجموعات
تأمين حماية 

  إئتمان مجموعات
  

 المجموع

 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

          موجودات عمليات التأمين
 ٢٦٫٣١٤ ١٫٣١٩ ١٫٠٥٢ ٢٣٫٩٤٣  وما في حكمهالنقد 

 ٦٩٤٫٤٠٩ - - ٦٩٤٫٤٠٩  إستثمارات مرتبطة بالوحدات 
 ٧٦٫٩٤٢ ٤٥٫٥٨٦ - ٣١٫٣٥٦  إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 ٥٫٩٦٤ ٦٥٢ ٥٫٣١٢ -  صافي -إشتراكات تأمين مستحقة 
 ٤٣٩ - - ٤٣٩  إيرادات مستحقة

 ٢١٫٠٩٤ ١٧٫٠٧٤ ٢٫٥٨٧ ١٫٤٣٣  المطالبات القائمةحصة معيدي التأمين من 
  ٧٫٣١٣  ٦٫٦٣٦  ٦٧٧ -   ذمم مدينة معيدي التأمين

  ٣٫٣١٢  - ٣٫٣١٢ -  حصة معيدي التأمين في إشتراكات التأمين غير المكتسبة

  ٨٣٥٫٧٨٧  ٧١٫٢٦٧  ١٢٫٩٤٠  ٧٥١٫٥٨٠  
          أرصدة غير مصنفة:

  ١٫٤٠٩      مقدما وذمم مدينة أخرى ةمدفوعمبالغ  -
  ٥٫٨٠٩      أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية -

  ٨٤٣٫٠٠٥        إجمالي موجودات عمليات التأمين

          
          مطلوبات وفائض عمليات التأمين

         مطلوبات عمليات التأمين
 ٧١٦٫٨٩٣ ٩٫٧٤٩ ٦٣٢ ٧٠٦٫٥١٢ اإلحتياطي الفني لعمليات التأمين

 ٤٫٩٩٨ - ٤٫٩٩٨ -  إجمالي –إشتراكات تأمين غير مكتسبة 
 ٢٣٫٧٠٠ ١٩٫٠٦٥ ٢٫٩٠٨ ١٫٧٢٧  إجمالي –قائمة مطالبات 

 ٥١٫٠٧٣ ٣٩٫١٨٦ ١٫٤٠٢ ١٠٫٤٨٥ لمعيدي التأمين الدفع إرصدة مستحقة
 ١٫٩٤٨ - - ١٫٩٤٨  ذات عالقة جهاتمستحق الى 

 ٤٫٢٣٥ - - ٤٫٢٣٥ اشتراكات تأمين مستلمة مقدماً 
 ١٠٫٨٢٠ ٣٫٢٦٨ ٣٠ ٧٫٥٢٢ مستحقات وذمم دائنة أخرى

  ٨١٣٫٦٦٧ ٧١٫٢٦٨ ٩٫٩٧٠ ٧٣٢٫٤٢٩ 
      أرصدة غير مصنفة:

 ٦٫٩٠٤     مستحقات وذمم دائنة أخرى  -
  ٢٫٩٧٨      مستحق لعمليات المساهمين -
  ١٫٧٥٨      مكافأة نهاية الخدمة للموظفين -

  ٨٢٥٫٣٠٧        إجمالي مطلوبات عمليات التأمين
 ١٧٫٦٩٨       الفائض من عمليات التأمين

  ٨٤٣٫٠٠٥        وفائض عمليات التأمين مطلوباتإجمالي 

  
  
  
  



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

   م      ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في
 

- ٣٦ - 

  (تتمة) التشغيلية المعلومات القطاعية -٢٤
  م ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في  

 فردي -تأمين  
 –تأمين 

 مجموعات
تأمين حماية 

  إئتمان مجموعات
  

 المجموع

 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

          التأمينموجودات عمليات 
 ١٨٬٩٠٧ ٢٬٥٨٠ ٦٢٣ ١٥٬٧٠٤  النقد وما في حكمه

 ٧٤٩٬٧٧١ - - ٧٤٩٬٧٧١  إستثمارات مرتبطة بالوحدات 
 ١٢٢٬١٥٦ ٥١٬٥٥٣ - ٧٠٬٦٠٣  إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 ١٬٤٨٩ ١٬٠٨٩ ٤٠٠    -  صافي -إشتراكات تأمين مستحقة 
 ٣٦٢ - - ٣٦٢  إيرادات مستحقة

 ٣٩٬٨٠١  ٣٧٬٩٣٣ ١٬١٧١ ٦٩٧  حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
  ٣٬٣٩٣  ٢٬٣٩٧   ٩٩٦ -  ذمم مدينة معيدي التأمين

  ١٥٨  - ١٥٨ -  ةإشتراكات التأمين غير المكتسبحصة معيدي التأمين في 

  ٩٣٦٬٠٣٧  ٩٥٬٥٥٢  ٣٬٣٤٨  ٨٣٧٬١٣٧  
          أرصدة غير مصنفة:

  ٧٣٢      مقدما وذمم مدينة أخرى ةمدفوعمبالغ  -

  ٦٬٧٨٢      أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية -

  ٩٤٣٬٥٥١        إجمالي موجودات عمليات التأمين

          
          مطلوبات وفائض عمليات التأمين

         مطلوبات عمليات التأمين
 ٧٦٧٬٦١١ ١٠٬٠١٥ ٤٤٥ ٧٥٧٬١٥١ اإلحتياطي الفني لعمليات التأمين

 ٢٨٥ - ٢٨٥ -  إجمالي –غير مكتسبة إشتراكات تأمين 
 ٤٤٬٩٦٨ ٤٢٬٨١٣ ١٬٣٥٨ ٧٩٧  إجمالي –قائمة مطالبات 

 ٥٥٬٥٩٣ ٤٢٬٧١٨ ١٬٢٦٠ ١١٬٦١٥ لمعيدي التأمينالدفع إرصدة مستحقة 
 ١٬١٦٤ - - ١٬١٦٤  ذات عالقة جهاتمستحق الى 

 ً  ٩٬٠٤٦ - - ٩٬٠٤٦ اشتراكات تأمين مستلمة مقدما

 ٤٬٣١٩ ٦ - ٤٬٣١٣ مستحقات وذمم دائنة أخرى

  ٨٨٢٬٩٨٦ ٩٥٬٥٥٢ ٣٬٣٤٨ ٧٨٤٬٠٨٦ 
      أرصدة غير مصنفة:

 ٨٬٦٥٧     مستحقات وذمم دائنة أخرى  -
  ٣٦٬٩٢٨      مستحق لعمليات المساهمين -

  ١٬٥٨٤      مكافأة نهاية الخدمة للموظفين -

  ٩٣٠٬١٥٥        إجمالي مطلوبات عمليات التأمين

 ١٣٬٣٩٦       الفائض من عمليات التأمين

  ٩٤٣٬٥٥١        وفائض عمليات التأمين إجمالي مطلوبات

  
) %١٠٠:  م٢٠١٦( %١٣٫٧٨م يمثل الرصيد المدين لإلشتراكات المستحقة من أحد المساهمين ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 

إجمالي  ) من%٣١:  م٢٠١٦( %٣٥تمثل إجمالي اإلشتراكات المكتتبة من عميل رئيسي يمن إجمالي اإلشتراكات المستحقة. 
 الشركة. ىاإلشتراكات المكتتبة لد



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

   م      ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في
 

- ٣٧ - 

  المالية لألدوات العادلة القيم -٢٥
  

ول عليه من بيع أ ) القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن  دادالحص ل أو س  ءبين طرفين بعلمهما ومله لتحويل التزام أص
  في تاريخ القياس.إرادتهما في معاملة تتم على أساس منظم 

  
القيمة ب وإستثمارات مرتبطة بالوحدات واستثمارات ما في حكمهللشركة من نقد في الصندوق و الماليةتتكون الموجودات 

ات مستحق من عمليو ىة أخروذمم مدينالدفع  مستحقة وإشتراكاتو إستثمارات متاحة للبيع قائمة الدخل العادلة من خالل 
 القةذات ع جهاتالى مستحق التأمين وال لمعيدي وتتكون مطلوباتها المالية من مطالبات قائمة وأرصدة مستحقة التأمين

. دفتريةلوذمم دائنة أخرى. ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية اختالفاً جوهرياً عن قيمتها ا ومستحق لعمليات المساهمين
، م٢٠١٧ديسمبر  ٣١) لم تكن الشركة، كما في ٧و ٦و ٥ اتضاحيادلة (اإلمسجلة بالقيمة العال وبخالف االستثمارات

  تحتفظ بأي أدوات مالية أخرى تقاس بالقيمة العادلة.
  

  ألدوات المالية واإلفصاح عنها: العادلة لقيمة اللتحديد  مستوي التسلسل الهرمي التالي ب) تستخدم الشركة
  

  األسعار المتداولة في أسواق نشطة لنفس االداة المالية (دون تعديل أو إعادة ترتيب). : ١مستوى 
ند جميع تست والتي تقييم أخرى أساليبطة لنفس الموجودات والمطلوبات أو : األسعار المتداولة في أسواق نش ٢مستوى 

  يمكن مالحظتها.التي سوق الالمدخالت الهامة لها إلى بيانات 
  سوق يمكن مالحظتها.المنها إلى بيانات  ةمهم تي مدخالأل: أساليب تقييم ال يستند  ٣مستوى 

  
ة العادلة تعد من المستوى فان كافة األدوات المالية المسجلة بالقيم ، م٢٠١٦ديسمبر  ٣١و م ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 

ستثمارات والتي تعد  ومحفظة األهلي تكافل الخاصةعقاري في صندوق عدا اإلستثمارات  االول . ثانيالمن المستوى ا
ركة  تحدد تثمارات من االش توى الثاني القيمة العادلة لهذه االس افي قيمة ألمس ول الصناديقبناء على ص لةذات ا ص  لص

  خالل السنة. ٣و ٢و ١التوجد تحويالت بين المستويات . المشمولة بالتقريرفي نهاية الفترة 
  

لتفاصيل  ٦، وإيضاح  ٥انظر إيضاح  قياس القيمة العادلة لإلستثمارات المرتبطة بالوحداتحول من التفصيل لمزيد  )ج
تثمارات  اح بالقيمة العادلة من خالل قياس القيمة العادلة لإلس تثمارات  ٧قائمة الدخل، وإيض للقيمة العادلة لإلس

    المتاحة للبيع.
  

  إدارة المخاطر -٢٦
  

ولكن هذه المخاطر تدار من خالل عملية تحديد وقياس ومراقبة مستمرة للمخاطر تنطوي أنشطة الشركة على مخاطر 
تخضع لضوابط الحد من المخاطر وضوابط أخرى. إن عملية إدارة المخاطر هذه في غاية األهمية لضمان استمرار ربحية 

 الشركةياسة س من تها. إذ أنالشركة وكل فرد في الشركة مسئول عن التعرض للمخاطر فيما يتعلق بمسئولياته أو مسئوليا
  مراقبة المخاطر على األعمال من خالل عملية تخطيط استراتيجي.

  
  هيكل ادارة المخاطر

  
  مراقبة المخاطر.ضبط وو يميقتومحكم داخل الشركة لتحديد  تم تأسيس هيكل تنظيمي

  
  مجلس االدارة 

يقوم بتقديم التوجيه وإعتماد اإلستراتيجيات  حيثهو الجهة العليا المسئولة عن حوكمة المخاطر إن مجلس االدارة 
  والسياسات لتحقيق األهداف المحددة للشركة .

  
  اإلدارة العليا

 إن اإلدارة العليا مسؤولة عن العمليات اليومية من أجل تحقيق األهداف اإلستراتيجية ضمن سياسة محددة مسبقاً من قبل
  .الشركة بشأن قبول المخاطر مجلس إدارة

  
  راجعةلجنة الم

لجنة المراجعة تساعد مجلس اإلدارة فيما يتعلق بتنفيذ جودة ونزاهة التقارير المالية ومخاطر اإلدارة من خالل مراجعة 
  الحسابات لتحسين الرقابة الداخلية في الشركة.

 
  



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

   م      ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في
 

- ٣٨ - 

  إدارة المخاطر (تتمة) -٢٦
  المراجعة الداخلية

داخل الشركة من قبل إدارة المراجعة الداخلية والتي تقوم  الرئيسية والمالية وإدارة المخاطر عملياتكافة التدقيق  يتم
كافة نتائج  ومناقشة بالتأكد من كفاية اإلجراءات ومن اإللتزام بهذه اإلجراءات، تقوم إدارة المراجعة الداخلية ببحث

  توصيات مباشرة الى لجنة المراجعة. النتائج والبقديم تقرير تعمليات التقويم مع اإلدارة العليا، و
  

  وفيما يلي ملخص للمخاطر التي تواجهها الشركة وطريقة قيام الشركة بتقليل هذه المخاطر: 
  

  التكافلي التأمين مخاطر  )أ
القيمة الدفترية الحتياطي أنشطة عن  الوثائقحملة لالمطالبات المستحقة  قيمة تجاوز مخاطر هيالتكافلي  التأمين مخاطر
ذا فإن ل .والتطورات الالحقة للمطالبات طويلة األجلوتتأثر هذه المخاطر بعدد المطالبات المدفوعة  .التكافلي التأمين
هذه  فليالتكا التأمينوتدير عمليات  .التأكد من وجود احتياطيات كافية لتغطية هذه المطلوبات وه التأمينعمليات  هدف

  .يهفردخسارة مستحقة مقابل أي مطالبة  للحد من أقصى كافي تأمينعادة غطاء إوجود المخاطر عن طريق التأكد من 
  

  التركيز الجغرافي للمخاطر
  .ساسي في المملكة العربية السعوديةلحملة الوثائق بشكل أ تتركز المخاطر الناجمة عن عقود التأمين

  
  االفتراضات الرئيسية

صادية، البيئية واالقتالعوامل بعدة عوامل مثل الكوارث الطبيعية والفيضانات و وتيرة وشدة المطالبات تأثرتيمكن أن 
تقوم الشركة بإدارة هذه المخاطر  .، وما إلى ذلكالمدني مخاطر، واعمال الشغبتركيز الالجوي، والغالف  اضطراباتو

  ترتيبات إعادة التأمين.تاب المحافظة وإستخدام من خالل استراتيجيات االكت
  
   المطالباتوحجم تكرر  

يتم إدارة  .(الدائم او المؤقت) للمؤمن عليهمالعجزبالنسبة للتكافل العائلي لألفراد ، تتمثل المخاطر الرئيسية في الوفاة و
يات . هناك مستوعند اكتتاب الوثيقة التأمينية للفرد هذه المخاطر من خالل إستراتيجيات تأمين فعالة ومحددة المعالم

تشتمل على اإلعالن عن الصحة الجيدة، وإجراء إستبيان طبي، والحصول على والتي لتغطية اقبل ام مختلفةوإجراءت 
مستوى و الشركة بتقييم الوضع الماليتقارير من اإلخصائيين/ اإلستشاريين وإجراء فحوصات طبية شاملة . كما تقوم 

  كان من الممكن تصنيفها كـ "حياة عادية" ، واذاعليها المعيشة واألخطار المهنية للتأكد من درجة المخاطر المؤمن
  

. تعتبر والعجز (الدائم او المؤقت) للمؤمن عليهمبالنسبة للتكافل العائلي للمجموعات ، تتمثل المخاطر الرئيسية في الوفاة 
اضحة وستراتيجية تأمين مخاطر الوفاة مركبة بسبب تركز المخاطر مثل تواجد الموظفين في أماكن العمل . لدي الشركة إ

عالن عن على اإل تشتمل والتي لتغطيةما قبل ا هناك مستويات مختلفةوعند اكتتاب وثائق التأمين للمجموعات المعالم 
الصحة الجيدة، وإجراء إستبيان طبي، والحصول على تقارير من اإلخصائيين/ اإلستشاريين وإجراء فحوصات طبية 

ي تقوم به المجموعة، وحجم المجموعة، والسكان حسب المنطقة شاملة. كما تقوم الشركة بدراسة طبيعة العمل الذ
  .الجغرافية، والخلفية الثقافية، والعمالة اليدوية/ غير اليدوية

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

  .أثار عكسية نتيجة للوفاة / العجز 
  

  المطالبات حساسية
 ومن غير الممكن تحديد آثار بعضأعاله. في اإليضاح مذكورة كما هو تتأثر مطالبات التأمين بمختلف اإلفتراضات 

في صافي  %٥ ي بواقعفتراضاإل التغير . إناتعملية التقدير عدم التأكد مناو ةيمثل التغيرات التشريعإلفتراضات ا
الف لایر سعودي تقريباً  ٣٬٧٦٩ اجمالي قدره بمبلغ سيؤثر على الدخلاألخري وافتراض ثبات العوامل  نسبة المطالبات

  . في السنة الف لایر سعودي) ٤٬٠١٦:  م٢٠١٦(
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  إدارة المخاطر (تتمة) -٢٦
  

  التأمين إعادة مخاطر  )ب
 المدفوعة المطالبات عدد في الزيادة الناتجة عن المالية للمخاطر التعرض ولتقليل التأمين شركات لدى الحال هو كما
 ةإن إتفاقيات إعاد.التأمين إعادة ألغراض أخرى اطراف مع بإبرام عقود نشاطها المعتاد سياق في التأمين عمليات تقوم

التأمين التعفي الشركة من إلتزاماتها تجاه حملة الوثائق ولذلك تظل الشركة ملتزمة بحصتها من المطالبات تحت التسوية 
  به شركة إعادة التأمين بإلتزاماتها بموجب إتفاقيات إعادة التأمين. يبالقدر الذي لم تف اد التأمين عليهاالمع

  
مدراء بتقييم الوضع المالي ل التأمينإدارة عمليات تقوم  .تعرضها لخسائر كبيرة نتيجة اعسار مدراء إعادة التأمين ولتقليل

 ألمانيا في كل من مقرها تأمين عالمية إعادة شركات مع تأمين إعادة حصة إتفاقيةالتأمين  عمليات لدىو .إعادة التأمين
 التأمين إعادة إتفاقية تغطي .اعلى) أو – أ أالمملكة العربية السعودية  تصنيفها اإلئتماني (و ة األمريكيةوالواليات المتحد

   .السعودية العربية المملكة في الشركة عن الصادرةلمجموعات او الفردية جميع العقود
  

شركات المسجلة لومع ذلك، يقتصر على ال أي تصنيف ائتماني. الشركات المحلية التي ال تحمعملية التصنيف من يستثنى 
فنية المالية والخبرة اإلدارية وال درةالقباإلضافة الى ذلك يتم مراجعة . وينيلنشاط التأمين المحليالمنظمين والمعتمدة من 

ً  متى إدارة الشركة من فضال عن األداء التاريخي بل قمسبقاً مع قائمة المتطلبات المحددة  تهومطابق ما كان ذلك مالئما
  .الموافقة على تبادل عمليات إعادة التأمين

  
 أقصى بحد ( )%٣٠:  م٢٠١٦( فرد كل عن التأمين غطاء من % ٣٠ بنسبة التأمين تحتفظ عمليات اإلتفاقية وبموجب

المجموعات حماية فيما يتعلق بتأمين  %٢٠الى  %١٠و لایر سعودي) ٥٦٬٢٥٠:  م٢٠١٦() لایر سعودي ٥٦٬٥٢٠ قدره
 إعادة يسدده وكيل ) الوفاة مخاطر ( التأمين مخاطر عن التأمين إعادة صندوق في فائض وأي .وتأمين حماية اإلئتمان

  .حملة الوثائق على توزيعهليتم  للتكافل األهلي في صندوق التأمين
  

  المخاطر المتعلقة باألنظمةج) 
  

تخضع عمليات الشركة أيضاً لمتطلبات أنظمة المملكة العربية السعودية. إن هذه األنظمة ال تقضي فقط بالحصول على 
في  رأس المال) لتقليل مخاطر التعثر الموافقة على األنشطة ومراقبة هذه األنشطة بل إنها تفرض بعض القيود (مثل كفاية

الشركة ملتزمة و ي مطلوبات غير متوقعة حال نشوئهاسداد االلتزامات واالعسار من جانب شركات التأمين لمواجهة أ
  باألنظمة المتعلقة بذلك.

  
  مخاطر إدارة رأس المال (االعسار)د) 

  يدة لدعم أهداف الشركة وتعظيم القيمة للمساهمين.تحدد األهداف من قبل الشركة للحفاظ على معدالت رأس المال الج
  

وتدير الشركة احتياجاتها من رأس المال عن طريق تقييم النقص بين مستويات رأس المال المسجلة والمستويات المطلوبة 
على أساس منتظم. ويتم إجراء تعديالت على مستويات رأس المال الحالية على ضوء التغيرات في أحوال السوق 

و تعديله ربما تعمل الشركة على تسوية للمحافظة على مستويات رأس المال أو وخصائص مخاطر أنشطة الشركة.
   .التوزيعات المدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة

  
 فاظ تاإلح طلب من الشركةت، يالالئحة التنفيذية لشركات التأمين من ٦٧المادة مؤسسة النقد العربي السعودي وفقا لتوجيهات 

مخاطر رأس المال في خطر تأمين الحماية من  ٪٠٫١و  ٪٠٫٣، بما يعادل إدنى متطلبات رأس المال لمالءة بهامش ل
الشركة ملتزمة و خطر إجمالي رأس المال من ٪٥٠سقف على التوالي بعد خصم محدد والتقيد ب لألفراد والمجموعات

  باألنظمة المتعلقة بذلك.
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  تتمة)إدارة المخاطر (  -٢٦
  

  المخاطر الماليةهـ) 
بالقيمة  تاإلستثماراو بالوحداتمرتبطة واالستثمارات ال وما في حكمهالنقد في تتمثل األدوات المالية الرئيسية للشركة 

ة وحصواجمالي المطالبات القائمة  المستحقة اإلشتراكاتو اإلستثمارات المتاحة للبيعدخل وقائمة ال العادلة من خالل
التأمين في المطالبات القائمة واإليرادات المستحقة والذمم المدينة األخرى والمستحق من عمليات التأمين واألرصدة معيدي 

 .لمساهمين والذمم الدائنة األخرىا لعمليات والمستحق ذات عالقة جهاتالى لمعيدي التأمين والمستحق  الدفع المستحقة
  .معامالت تتعلق بمشتقات األدوات المالية ةال تقوم الشركة بإبرام أي

  
عمليات التامين وعمليات المساهمين هي مخاطر اسعار المخاطر الرئيسية الناشئة عن األدوات المالية للشركة في  إن

اإلدارة بمراجعة  تقوم .مخاطر أسعار العمولة ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة السوق ومخاطر العمالت االجنبية و
  وفيما يلي ملخص بهذه المخاطر: .السياسات المتعلقة بإدارة كل من هذه المخاطر وإعتمادها

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

  
 وحدات العائدة لها في بإستثمارات المتاجرة يتعلق فيما السوق لمخاطرعرضة  المساهمين وعمليات التأمين عمليات إن

أسهم  استثماراتهي  والمحافظ اإلختيارية المتعلقة بها المشتركة لصناديقا إستثماراتإن  .ركة مفتوحةمشت صناديق
أسعار  في الحركة على للصندوق الوحدة سعر ويعتمد عالميةمحلية و أسواق في سلع في مشتريات ،صكوك ومرابحة

ذات  سواقاأل في التطورات مراقبة طريق عن السوق مخاطر من على الحد الصندوق مدير يعمل .السلع لهذه السوق
   العالقة بهذه األدوات.

  
في حصص األسهم المدرجة المصنفة كاستثمارات متاحة للبيع أيضا لمخاطر التغير في أسعار  اتتعرض االستثمارتو

  السوق.
  
الخاصة  قائمة الدخل بالقيمة العادلة من خاللستثمارات اإل قيمة فينقص  / زيادة % ٥ بنسبة والنقصانأبالزيادة ا تغير إن

قائمة عمليات التأمين والفائض  على بالزيادة اوالنقصان ثابتة من شأنه أن يؤثر األخرى المتغيرات بقاء مع بعمليات التامين
  ).سعوديالف لایر  ٦٬١٠٨:   م٢٠١٦ألف لایر ( ٣٬٨٤٧ بمبلغ المتراكم

  
الخاصة  قائمة الدخل بالقيمة العادلة من خاللستثمارات اإل قيمة فيزيادة/نقص   % ٥ بنسبة بالزيادة او النقصان تغيراً  إن
 قائمة عمليات المساهمين على بالزيادة او النقصان ثابتة من شأنه أن يؤثر األخرى المتغيرات بقاء مع المساهمينعمليات ب

  ألف لایر). ٨٬٦٠٧:   م٢٠١٦ألف لایر ( ١٢٬٢٠٦بمبلغ 
  

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

  

 وعمليات التأمينعمليات  ألن نظراً  العملة سعر في التذبذب في حدوث خسائر بسبب ضئيلة مخاطر هناك أن اإلدارة تعتقد
الدوالر األمريكي نظراً إلرتباط سعر اللایر السعودي ب ،األمريكي والدوالر السعودي باللایر رئيس بشكل تتم المساهمين

  جوهرية تتعلق بمخاطر العملة األجنبية.  مخاطر أو المبالغ بالدوالر األمريكي التشكل أي فإن األرصدة 
  

  مخاطر اسعار العمولة 
عار العمولة من  أ مخاطر أس عار الاتنش تقبلية أو القيم العادلة لألدوات عمولحتمال أن يؤثر تذبذب أس ة على الربحية المس

  المالية. ونظرا الن الشركة ليس لديها أي موجودات تدفع عليها عمولة فهي غير معرضة لمخاطر اسعار العمولة.
  

  اإلئتمان مخاطر
تقوم الشركة  .مالية خسارة تكبد الطرف اآلخر والتسبب فيالوفاء ما  على ما طرف قدرة عدم هي مخاطر اإلئتمان مخاطر

  للعمالء ومراقبة االرصدة المدينة القائمة.ائتماني بالحد من مخاطر اإلئتمان بتحديد سقف 
  

قة وحدات، يتحمل حامل وثيالالمرتبطة ب وحدات. وفي حالة األنشطةالمرتبطة ب تقوم الشركة بإصدار وثائق إستتثمار
ق وحدات الن مزايا وثائالإستثمارية بشأن الموجودات المملوكة في الصناديق اإلستثمارية المرتبطة بالتكافل مخاطر 

لمالية ا ستثماراتاطر إئتمان هامة بشأن اإلعليه، التتعرض الشركة لمخوبناًء التأمين مرتبطة بقيمة موجودات الصندوق. 
  وحدات.الالمرتبطة ب

  
   



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

   م      ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في
 

- ٤١ - 

  إدارة المخاطر ( تتمة) -٢٦
  اإلئتمان (تتمة) مخاطرو) 

  
  المالي:كز المر قائمةيبين الجدول التالي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بعناصر 

        م٢٠١٦      م    ٢٠١٧   
  ألف لایر سعودي  ف ريالسعوديلأ 

      عمليات التأمين
 ١٨٬٩٠٣ ٢٦٫٣٠٥ نقد لدى البنك

  ٣٩٬٨٠١  ٢١٫٠٩٤  حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
 ١٬٤٨٩ ٥٫٩٦٤  ، صافيإشتراكات مستحقة

 ٤٢٩ ٥٦٣ سلف عاملين
 ٣٦٢ ٤٣٩   ةمستحق اتايراد

  ٣٬٣٩٣  ٧٫٣١٣  ، صافيذمم مدينة معيدي التأمين
  -  ١٧  ذمم مدينة اخرى

 ٦٤٬٣٧٧  ٦١٫٦٩٥  
  

   عمليات المساهمين
  ١٢٦  ٣٥٧  كنقد لدى البن

 ٤٬٧٧٢ ٥٫٠٩٠ ىذمم مدينة أخر
 ٤٬٨٩٨ ٥٫٤٤٧ 
  

  ز مخاطر االئتمانترك
 التي تؤثر في مجملها على ةيالصناعتغيرات في العوامل االقتصادية أو ال يوجد تركز لمخاطر االئتمان عند توفر عدد من

  .للشركة االئتمان الكلي علىبصورة جوهرية  مخاطر إئتمانها مجموعات تؤثر
  

في أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة (البنك األهلي  المستحقة شتراكاتالبنوك واإلمخاطر االئتمان من نقد لدى تتركز 
  التابعة. اتهالتجاري) وشرك

  
  جودة االئتمان

لذي يحمل ا شركة (البنك األهلي التجاري)الفي  ىالمساهم الرئيس شتراكات المستحقة لدىيتم اإلحتفاظ بأرصدة البنوك واإل
القيمة العادلة بوحدات واإلستثمارات الاإلستثمارات المرتبطة بعالمية. ال االئتمانمن قبل وكالة تصنيف ) +أ( تصنيف إئتماني

  لم يتم تصنيفها. قائمة الدخل من خالل
  

  السيولة مخاطر
 األموال الالزمة الحصول على صعوبةوالمتمثل في   التأمين وعمليات المساهمين عمليات واجهت مخاطر السيولة هي مخاطر

 يقارب بمبلغ بسرعة مالي أصل بيع القدرة على عدم من السيولة مخاطر تنتج قد . المالية باألدوات المرتبطة بإلتزاماتها للوفاء
 بأي للوفاء كافية أموال وجود من وتعمل اإلدارة على التأكد شهري على أساس السيولة العادلة. تتم مراقبة احتياجات قيمته

التأمين وعمليات المساهمين هي موجودات متداولة باستثناء األثاث حال نشوئها. إن جميع موجودات عمليات  إلتزامات
  والتجهيزات والمعدات المكتبية والوديعة النظامية فهي موجودات غير متداولة.

الى  ةمستحقال لغامبالو من مطالبات قائمة وأرصدة مستحقة الدفع لمعيدي التأمين التأمين لعمليات المالية المطلوبات تتكون
ان جميع المطلوبات أخرى.  دائنة ذمم لعمليات المساهمين المالية المطلوبات عالقة وذمم دائنة أخرى. وتتكونال ذات جهاتال

  . المالي المركز قائمة تاريخ من شهًرا ١٢خالل  هامن المتوقع سدادو فوائدالمالية ال تخضع الي 
  



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

   م      ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في
 

- ٤٢ - 

  لسهما يةربح -٢٧
  

بقسمة  م٢٠١٦ ديسمبر ٣١في  ةالمنتهيالسنة  و م٢٠١٧ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةتم احتساب صافي الربح للسهم للسن
ضة للسهم ألرباح المخفصافي الربح للسنة على األسهم العادية الصادرة القائمة في تاريخ قائمة المركز المالي. ال تنطبق ا

  .على الشركة
  

الجديدة الصادرة وغير سارية  لتقارير الماليةا إلعداد المعايير الدولية اتسيردولية للتقارير المالية ولجنة تفالمعايير ال -٢٨
  المفعول

  
لتفاسير تضم القائمة المعايير وا، للشركةالقوائم المالية فيما يلي المعايير الصادرة ولم تصبح نافذة حتى تاريخ إصدار 

وتعتزم الشركة  .المعايير الغير قابلة للتطبيق وبالتالي تستثني الشركة أن يعمل بها في المستقبلالصادرة والتي تتوقع 
  .اد تلك المعايير عندما تصبح سارية المفعولاعتم

  

  البيـــــــــان  المعيار/ التفسير 

تاريخ سريان المعايير من 
/  مندأ ستبالتي  الفترات

  أو بعد التواريخ التالية: 

  م٢٠١٨يناير  ١   .مع العمالءااليرادات من عقود   ١٥معيار التقارير المالية الدولي رقم 
  م٢٠١٩يناير  ١  .عقود االيجار  ١٦معيار التقارير المالية الدولي رقم 
  م٢٠٢١يناير  ١  عقود التأمين  ١٧معيار التقارير المالية الدولي رقم 
  *أنظر أدناه  .االدوات المالية  ٩معيار التقارير المالية الدولي رقم 

 
 للشركات التي ٩رقم المالية عيار الدولي للتقارير المإعفاء مؤقتا لتنفيذ أيضا  ١٧رقم المالية عيار الدولي للتقارير الميقدم 

تتعلق أنشطتها في الغالب بالتأمين. تقوم الشركة حاليا بتقييم اآلثار وتاريخ التطبيق وتتوقع أنها ستكون مؤهلة لهذا اإلعفاء 
، فإنه سوف يكون الحقحتى تاريخ  ٩عداد التقارير المالية رقم إرجاء تطبيق المعيار الدولي ال االدارةالمؤقت. إذا قررت 

 .م٢٠٢١يناير  ١في موعد أقصاه 
  

  .التعديالت أو التفاسير المذكورة أعاله على القوائم المالية أو  تقييم تأثير المعاييرعلى حالياً  االدارة تعمل
  

  توزيعات أرباح -٢٩
م) أقترح مجلس االدارة  صرف توزيعات نقدية للمساهمين ٢٠١٧مارس  ٦هـ (الموافق ١٤٣٨اآلخرة  جمادى ٧بتاريخ 

 ٨٫٣٣سعودي لكل سهم من أسهم المساهمين بإجمالي مبلغ  لایر ٠٫٥م بمقدار  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية فى 
عتماد مقترح التوزيعات من قبل المساهمين ) تم اسعودي لایرمليون  ٨٫٣٣م : ٢٠١٦ديسمبر  ٣١سعودي ( لایرمليون 

م) وبناء على ذلك  ٢٠١٧مايو  ٧هـ ( الموافق ١٤٣٨ شعبان ١١فى اجتماع الجمعية العامة العادية التي انعقدت بتاريخ 
 ١٤الموافق ( هـ١٤٣٨ذي القعدة  ٢٢في  م) .٢٠١٧مايو  ٢١هـ (الموافق ١٤٣٨شعبان  ٢٥تم دفع التوزيعات بتاريخ 

دارة على توزيع أرباح على المساهمين غير السعوديين بعد خصم ضريبة الدخل بمبلغ اال، وافق مجلس )٢٠١٧أغسطس 
  .)شيء ال: ٢٠١٦( ألف لایر سعودي ١،٤٩٠

  
  أرقام المقارنة -٣٠

  .لسنة الحاليةالتتفق مع عرض  عند الضرورة تم إعادة تبويب بعض ارقام المقارنة للسنة السابقة
 

  على القوائم الماليةالموافقة  -٣١
  .هـ١٤٣٩جمادى اآلخرة  ٢٧الموافق م٢٠١٨مارس  ١٥ وافق مجلس اإلدارة على القوائم المالية في 

  
  


