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 إيضاحات

 مارس 31

 م2022

 (مراجعة)غير 

 الرياالت بآالف

 السعودية

 ديسمبر 31

 م2021

 )مراجعة(

 الرياالت بآالف

 السعودية

    

    

    الموجودات

    

 72,032  195,663           5 ومعادالت النقد نقد

  األجل قصيرة ودائع
             

30,011  

70,090 

 4 بالصافي مدينة، إعادة التأمين / تكافل إعادة وذمم مساهمات
             

68,456  

83,691 

 التكافل مساهمات من إعادة التأمين /التكافل معيدي حصة

 )ب( 7 مكتسبةال غير
             

33,816  

30,482 

 بما القائمةمن المطالبات  إعادة التأمين /معيدي التكافل حصة

 6 عنها مبلغ وغير المتكبدةفي ذلك 
             

92,872  95,130 

  مؤجلة تكافل وثائق اقتناء تكاليف
               

4,281  

3,806 

 3 للبيع متاحة استثمارات
            

525,919 

479,216 

 3 االستحقاق تاريخ حتى بها محتفظ استثمارات
             

95,970  

146,859 

ً  مدفوعة مصاريف   أخرى وموجودات مقدما
               

7,690  

6,942 

  ملموسة غير موجودات
               

1,114  

1,294 

  نظامية وديعة
             

34,000  

34,000 

  نظامية وديعة من مستحقة إيرادات
               

4,729  

4,729 

    

 1,028,271 1,094,521  الموجودات مجموع
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 إيضاحات

 مارس 31

2022 

 (مراجعة)غير 

 الرياالت بآالف

 السعودية

  ديسمبر 31

2021 

 )مراجعة(

 السعودية الرياالت بآالف

  

    حقوق الملكيةو المطلوبات

    المطلوبات

    

 40,365  43,864               أخرى ومطلوبات مستحقات

 5,992  7,436                 الدخل وضريبة الزكاة مخصص

 29,900  44,614                الدائنة إعادة التأمين /التكافل معيدي أرصدة

 42,900  46,152              )ب( 7  مكتسبة غير مساهمات

 5,308  6,020                  المكتسبة غير إعادة التأمين /التكافل معيدي عمولة

 وغيربما في ذلك المتكبدة  القائمة المطالبات إجمالي

 عنها غالمبل
6 

            116,292  115,879 

 5,193  3,888                )د( 7 السارية المخاطر احتياطي

 6,703  5,665                 للموظفين الخدمة نهاية منافع مخصص

 6,954  7,262                 الدائن فائضال توزيع

  تكافل أنشطة احتياطي

 )أ(،7

 472,071  517,317             )ج( 3 

 4,729  4,729                 نظامية وديعة من مستحقة إيرادات

    

 735,994 803,239  إجمالي المطلوبات

 - -  الفائض من عمليات التكافل

 735,994 803,239  إجمالي المطلوبات والفائض من عمليات التكافل

    

    حقوق الملكية

    

 340,000 340,000 12  المال رأس

 14,788 14,788  نظامي احتياطي

 (62,745) (65,445)   متراكمة خسائر

 (524) (276)  للموظفين الخدمة نهاية منافع التزامات قياس إعادة

 758 2,215  للبيع المتاحة المالية للموجودات العادلة القيمة احتياطي

 292,277 291,282  حقوق الملكية مجموع

    

حقوق و التكافل عمليات وفائض المطلوبات مجموع

 الملكية
 

1,094,521 1,028,271 
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 أشهر المنتهية في الثالثة لفترة

 م2022مارس  31

 بآالف الرياالت السعودية

 نتهية فيأشهر الم الثالثة لفترة

 م2021 مارس 31

 بآالف الرياالت السعودية

    اإليرادات

    المكتتبة المساهماتإجمالي 

 40,532 68,052  تكافل عائلي -

 13,851 16,937  تكافل عام -

  84,989 54,383 

    المسندة إعادة التأمين /التكافل إعادة مساهمات

 المحلية إعادة التأمين /التكافل إعادة مساهمات  -

  المسندة
(4,442) 

(6,926) 

األجنبية  إعادة التأمين /إعادة التكافل اتمساهم  -

  المسندة
(30,940) 

(15,259) 

 4,762 5,345  التكافل وثائق حاملي رسوم

 36,960 54,952  تبةالمكت المساهماتصافي 

 (772) (3,252)  التكافل غير المكتسبة مساهماتالتغير في 

 مساهماتالتكافل من  معيديالتغير في حصة 

  كتسبةمغير  
3,334 

1,129 

 37,317 55,034  المكتسبة التكافل المساهمات صافي

 1,774 2,258  وعموالت أتعاب دخل

 221 193  آخر اكتتاب دخل

    

 39,312 57,485  اإليرادات إجمالي

    االكتتاب يفرامصوتكاليف 

 (21,781) (18,992)  إجمالي المطالبات المدفوعة

من مطالبات  إعادة التأمين /حصة معيدي التكافل 

  مدفوعة
13,966 

18,101 

 (20,335) (19,285)  استحقاق الوثائق و إعادة

 (24,015) (24,311)  األخرى المدفوعة والمنافعصافي المطالبات 

 (757) (3,305)  ، صافيالقائمةلتغييرات في المطالبات ا

 (1,505) 634  صافي عنها، مبلغ وغير متكبدة مطالبات في تغيرات

 (26,277) (26,982)  األخرى المتكبدة والمنافعصافي المطالبات 

 (5,113) (16,060)  التغير في احتياطي أنشطة التكافل

 3,128 -  بوحدات مرتبطة غير لبنود احتياطي في تغيرات

 1,795 1,305  السارية المخاطر احتياطي في تغيرات

 (4,205) (3,055)  التأمين وثائق اقتناء تكاليف

 (30,672) (44,792)  االكتتابو يفرامصوتكاليف  جموعم

  صافي دخل االكتتاب
12,693 8,640 
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.الموجزةالقوائم المالية األولية  هذه من يتجزأ ال زءً ج 17إلى رقم  1اإليضاحات المرفقة من رقم  تعتبر



 إيضاح 

أشهر  الثالثة لفترة

 المنتهية في

 م2022مارس  31

 بآالف الرياالت السعودية

أشهر  الثالثة لفترة

 المنتهية في

 م2021 مارس 31

 بآالف الرياالت السعودية

    

    ( / دخل عمليات أخرىيفرا)مص

  وإدارية عمومية مصاريف
 (15,099) (8,660) 

 355  529   من خصومات  دخل

 642  456   الودائع من دخل

 1,033  635   الصكوك من دخل

 70  140   األرباح توزيعات

    

 (6,560) (13,339)  مصاريف التشغيل األخرى، صافي مجموع

    

 التوزيع قبل للفترة الدخل / (رةالخسا) صافي

 2,080 (646)  والضريبة والزكاة

 (200)  (311)  لعمليات تكافل العائدةفترة لدخل لالصافي 
    

 إلى العائدة للفترة (الخسارة) /الدخل  صافي

 1,880 (957)  والضريبة الزكاة قبل المساهمين
    

  للفترة والضريبة الزكاة
(1,743) (1,382) 

 للمساهمين العائدة (الخسارة) /الدخل  صافي

 498 (2,700)  والضريبة الزكاة بعد

للسهم )لاير سعودي للسهم  الدخل / )الخسارة(

 9 (ةوالمخفض ةالواحد( )األساسي

(0.08) 0.01 

 34,000,000 34,000,000  المرجح لعدد األسهم المصدرةالمتوسط 
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.الموجزةالقوائم المالية األولية  هذه من يتجزأ ال جزءً  17إلى رقم  1ن رقم اإليضاحات المرفقة م تعتبر



 

 إيضاح 

 ة فيأشهر المنتهي الثالثة لفترة

 م 2022مارس  31

 بآالف الرياالت السعودية

 أشهر المنتهية في الثالثة لفترة

 م2021مارس  31

 بآالف الرياالت السعودية

    

 الزكاة بعد للمساهمين العائدة الدخل / (الخسارة) صافي

  والضريبة
(2,700) 498 

    خراآلشامل ال الدخلرة( / )الخسا

الدخل األولية في  لقائمةتصنيفها  عادبنود سي

 الالحقة الفترات
 

  

الستثمارات المتاحة لالقيمة العادلة  في اتتغير -

 غير محققة -للبيع المرتبطة بوحدة 
 13,648 (34,531) (ج) 3

حتياطي أنشطة الفي القيمة العادلة  اتتغير -

 غير محققة -تكافل 
 (13,648) 34,531 )أ( 7

 في اراتلالستثم العادلة القيمة احتياطي -

 للبيع المتاحة األسهم
 200 1,457 )د( 3

في  وليةالدخل األ لقائمةبنود لن يعاد تصنيفها 

  الحقةالفترات ال
  

 (79) 248  التقاعد منافع تزاماتالإعادة قياس  -

  للفترة  الدخل الشامل / (ةالشامل الخسارة) مجموع
(995) 619 
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 .الموجزةالقوائم المالية األولية  هذه من يتجزأ ال جزءً  17إلى رقم  1اإليضاحات المرفقة من رقم  تعتبر



 المال رأس 

 احتياطي

 نظامي

 قياس إعادة

 منافع التزامات

نهاية الخدمة 

 للموظفين

 القيمة احتياطي

 الستثمارات العادلة

 للبيع المتاحة

 خسائر

 المجموع  متراكمة

 الرياالت بآالف 

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

 الرياالت بآالف

 ةالسعودي

       

 يناير 1 في كما الرصيد

  340,000 م2022

      

14,788 (524) 758 (62,745) 292,277 

       

 الشامل الدخل مجموع

       للفترة

       

 إلى العائد الدخل صافي

 الزكاة بعد المساهمين

 (2,700) (2,700) - - - - والضريبة

       

 قياس التزامات  إعادة

نهاية الخدمة منافع 

 248 - -  248 - - للموظفين

       

 القيمة العادلة  احتياطي

 للموجودات المالية

 1,457  1,457    المتاحة للبيع

 - - - - -  

 الشامل الدخل مجموع

 (995) (2,700) 1457 248 - - للفترة

       

       

       

 31كما في  الرصيد

 291,282 (65,445) 2,215 (276) 14,788 340,000 م2022مارس 
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 .الموجزةالقوائم المالية األولية  هذه من يتجزأ ال جزءً  17إلى رقم  1اإليضاحات المرفقة من رقم  تعتبر



 المال أسر 

 احتياطي

 نظامي

 قياس إعادة

 منافع تزاماتال

نهاية الخدمة 

 للموظفين

 القيمة احتياطي

 العادلة

 الستثمارات

 المجموع متراكمة خسائر للبيع المتاحة

 الرياالت بآالف 

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

       

 289,603 (64,566) 599 (1,218) 14,788  340,000  م2021 يناير 1 في كما الرصيد

       

        للفترة الشاملةالخسارة إجمالي 

       

 إلى العائدة الخسارة صافي

 498 498 - - - - والضريبة الزكاة بعد المساهمين

       

نهاية  منافع التزامات قياس إعادة

 (79) - - (79) - - الخدمة للموظفين

       

 العادلة ةالقيم اطياحتي

 200 - 200 - - - للبيع المتاحة المالية تللموجودا

       

 619 498 200 (79) - - للفترة الشامل الدخل مجموع

       

 مارس 31كما في  الرصيد

 290,222 (64,068) 799 (1,297) 14,788 340,000 م2021
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 .الموجزةالقوائم المالية األولية  هذه من يتجزأ ال جزءً  17إلى رقم  1اإليضاحات المرفقة من رقم  تعتبر



 قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة )غير مراجعة(

 

 

 

 أشهر الثالثة 

 المنتهية في 

 م2022 مارس 31

بآالف الرياالت  

 السعودية

 أشهر الثالثة  

 المنتهية في 

 م2021مارس 31

 بآالف الرياالت 

 السعودية

     

     التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات

 2,080  (646)  والضريبة والزكاة التوزيع قبل  الدخل /)الخسارة( صافي

     

     :نقدية غير لبنود تعديل

 193   179   إطفاء

 8     -   استهالك

 (1,042)  (645)   الصكوك من دخل

 10   10   صكوك من العالوة إطفاء

 (1)  (1)   الصكوك من الخصم إطفاء

 المدينة التكافل إعادة وذمم المساهمات قيمة انخفاض مخصص

  

 618   167 

 474   249   للموظفين الخدمة نهاية منافع مخصص

  (236)  1,889 

     :التشغيلية والمطلوبات الموجودات في التغيرات

 (1,171)   15,235    بالصافي مدينة، إعادة التأمين /تكافل إعادة وذمم مساهمات

 100,090   40,079   األجل قصيرة ودائع

 غير التكافل مساهمات من إعادة التأمين / التكافل معيدي حصة

  المكتسبة

  (3,334) 

 (1,129) 

 (35,855)   2,258   القائمة المطالبات من إعادة التأمين /التكافل معيدي حصة

 (43)  (475)   مؤجلة تكافل وثائق اقتناء تكاليف

 (14,200)  (46,703)   للبيع متاحة مالية موجودات

ً  مدفوعة مصاريف  (854)  (748)   أخرى وموجودات مقدما

 (686)   3,499   أخرى ومطلوبات مستحقات

 6,917   14,714    الدائنة إعادة التأمين /التكافل معيدي أرصدة

 772   3,252    مكتسبة غير مساهمات

 436   712   المكتسبة غير إعادة التأمين /التكافل معيدي عمولة

 38,117   413   القائمة المطالبات إجمالي

 (1,795)  (1,305)   السارية المخاطر احتياطي

 (3,128)     -   بوحدات مرتبطة غير لبنود احتياطي

 14,000   45,246    تكافل أنشطة احتياطي

  72,607  103,360 

 (64)  (1,845)  المدفوعة للموظفين الخدمة نهاية منافع

 -  (299)  مدفوعة دخل وضريبة زكاة

 103,296  70,463  التشغيلية األنشطة منالناتج  /النقد )المستخدم في(  صافي

     

     االستثمارية األنشطة من النقدية التدفقات

 (20,077)  50,000  استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق شراء

 1,111  3,168  دخل مستلم من الصكوك

 (18,966)  53,168  االستثمارية األنشطة / (في)المستخدم  /من الناتج النقد صافي

 



 قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(

 

 

 إيضاحات

 أشهر الثالثة

 المنتهية في 

   م2022مارس  31

 بآالف الرياالت السعودية

 أشهر الثالثة   

 المنتهية في   

 م2021مارس  31

 السعودية الرياالت بآالف

     

 84,330  123,631  نقد ومعادالت النقدال في التغير صافي

     

 68,215  72,032 5 الفترة بداية في ،نقد ومعادالت النقد

     

 152,545  195,663 5 الفترة نهاية في ،نقد ومعادالت النقد

     

     :نقدية غير إضافية معلومات

 13,648  34,531  للبيع المتاحة لالستثمارات العادلة القيمة في التغير صافي

 أسهم في للبيع المتاحة لالستثمارات العادلة القيمة في التغير صافي

 محلية ملكية حقوق

 

1,457  200 
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