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 ـة يالتنظـــيم واألنشـطة الرئيس. 1

للتكافل   األهلي  رقم  هي  "(  الشركة") شركة  التجاري  السجل  بموجب  السعودية  العربية  المملكة  في  مسجلة  سعودية  مساهمة  شركة 

 . وفيما يلي عنوان الشركة المسجل: (م2007أغسطس  4الموافق )هـ 1428رجب   21تاريخ ب 4030171573
 

 العنوان الوطني: 

 الخالدية - شارع األمير سلطان  8746

 4رقم الوحدة 

 3791 -  23423ة جد

 المملكة العربية السعودية 
 

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

 م.2007أغسطس  18بتاريخ  ديالشركة في السوق المالية السعوم، وتم إدراج 2008فبراير  4بتاريخ 
 

التأ  نظام مراقبة صدر    ،م2003يوليو    31  ، الموافق ـه1424اآلخرة  جمادى    2تاريخ  ب  التأمين)  التعاوني  مينشركات  بموجب    ( ""نظام 

البنك المركزي السعودي )ساما(، والذي    قام    (م2007سبتمبر    11  الموافق)  ـه1428شعبان    29  . وفي(32المرسوم الملكي رقم )م /  

المملكة ب  التأمينأعمال  زاولة لم  ترخيصبمنح الشركة لوائحه التنفيذية، التأمين ونظام  وإدارةة المسؤولة عن تطبيق ي عتبر المؤسسة الرئيسي 

 العربية السعودية. 
 

الرئيسي للشركة في جدة وحسابات فرع الرياض داخل المملكة العربية  تتضمن القوائم المالية األولية الموجزة المرفقة حسابات المركز  

 25هـ الموافق  1441ربيع الثاني    28والمسجل في الرياض بتاريخ    1010619140السعودية والتي تعمل بموجب السجل التجاري رقم  

 م. 2019ديسمبر 

 االندماج المقترح 

م( عن توقيع مذكرة  2021أبريل    11هـ )الموافق  1442شعبان    29موقع تداول بتاريخ  باإلشارة إلى إعالن شركة األهلي للتكافل على  

بتاريخ   العربي"(  التعاوني )"شركة الدرع  للتأمين  الدرع العربي  )الموافق  1442شعبان    29تفاهم غير ملزمة مع شركة  أبريل    11هـ 

فل عن توقيعها اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة الدرع العربي  شركة األهلي للتكا  أعلنتوذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين،    ،م(2021

م( )"اتفاقية االندماج"( حيث توصل كل من مجلس إدارة شركة األهلي للتكافل و  2021يوليو    12هـ )الموافق  1442ذي الحجة    2بتاريخ  

كة الدرع العربي وسيتم تحويل جميع األصول  سيتم دمج الشركة في شرشركة الدرع العربي إلى اتفاق فيما يتعلق بالشروط التي بموجبها  

، وذلك وفقاً لنظام الشركات الصادر من وزارة التجارة ولوائح واإللتزامات لشركة األهلي للتكافل إلى شركة الدرع العربي )الشركة الدامجة(

الندماج واالستحواذ وقواعد طرح األوراق المالية  هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية )"هيئة السوق المالية"(، بما في ذلك الئحة ا

وااللتزامات المستمّرة، وقواعد اإلدراج الصادرة من شركة السوق المالية السعودية )"تداول"(، ولوائح البنك المركزي السعودي )"البنك 

 المركزي"( ذات الصلة. 
 

اماتها إلى شركة الدرع العربي، وقد تم إعالم شركة الدرع العربي  عند اكتمال صفقة االندماج؛ ستنتقل أصول شركة األهلي للتكافل والتز

من قبل مجلس إدارة شركة األهلي للتكافل بأنه في حال توافق شروط اتفاقية االندماج ومستند العرض مع شروط الصفقة الموضحة في هذا 

ساهمو شركة األهلي للتكافل لصالح القرارات المقترحة  اإلعالن، فإن مجلس إدارة شركة األهلي للتكافل يعتزم التقدم بتوصية بأن يصوت م

إلقرار الصفقة خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة األهلي للتكافل، وسوف يتم تضمين رأي مجلس إدارة شركة األهلي للتكافل  

للتكاف  العادية لمساهمي شركة األهلي  العامة غير  بالصفقة، علما بأن شركة الدرع  حول الصفقة ضمن إعالن الدعوة للجمعية  المتعلقة  ل 

 من الئحة االندماج واالستحواذ .  17العربي قد أعلنت عن نيتها المؤكدة في االستمرار في هذه الصفقة وفقا للمادة 
 

ن قبل الجمعية العامة  وفي حال تمت الموافقة على صفقة االندماج من قبل كافة الجهات الحكومية ذات العالقة وم  - بناء على اتفاقية االندماج  

( لاير  638,524,620( لاير سعودي الى )400,000,000غير العادية لكال الشركتين، ستقوم شركة الدرع العربي بزيادة رأسمالها من )

( لاير سعودي للسهم الواحد  10( سهم عادي جديد بقيمة إسمية قدرها )23,852,462سعودي )"زيادة رأس المال"(، عبر إصدار عدد )

األسهم الجديدة"( لصالح المساهمين في شركة األهلي للتكافل، وذلك مقابل شراء كامل األسهم المصدرة التي يملكونها في شركة األهلي  )"

( سهم في 1.43114769137705( لاير سعودي، أي أنه سيتم إصدار )166,666,670للتكافل بالقيمة اإلسمية اإلجمالية لها والبالغة )

 ( في شركة األهلي للتكافل )"معامل المبادلة"(. 1مقابل كل سهم واحد ) شركة الدرع العربي
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 )تتمة(   االندماج المقترح

للتكافل   األهلي  سيملكه مساهمي شركة  ما  نسبة  ستبلغ  لما سبق،  وفقاً  المال  لزيادة رأس  الدامجة،    %37.36تبعاً  الشركة  مال  من رأس 

 . %62.64لتصبح  %100ملكية المساهمين الحاليين في الشركة الدامجة من وستنخفض نسبة 
 

شركة ( فيما يتعلق بتوقيع  م2021يوليو    12  )الموافق  هـ1442ذو الحجة    2  باإلضافة إلى إعالن الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 

 التفاقية اندماج ملزمة مع شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني )"الدرع العربي"(.  األهلي للتكافل
 

للمنافسة  الأعلنت   العامة  الهيئة  للمنافسة على إتمام االتفاقية وذلك بموجب شهادة  العامة  الهيئة  شركة للمساهمين عن صدور عدم ممانعة 

برقم   الحجة    29  وتاريخ  11الصادرة  لعدد من  (م2021أغسطس    8  الموافق)  هـ  1442ذي  االتفاقية تخضع  أن  إلى  ، وتجدر اإلشارة 

الشروط واألحكام ومنها الحصول على الموافقات النظامية الالزمة من البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية وشركة السوق المالية  

وستقوم    ،العادية لكالً من شركة األهلي للتكافل وشركة الدرع العربيالسعودية، باإلضافة إلى الحصول على موافقة الجمعية العامة غير  

 شركة األهلي للتكافل باإلعالن عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق باالتفاقية المذكورة أعاله في حينه. 
 

 20ك المركزي السعودي في  عدم ممانعة البن  صدورشركة األهلي للتكافل عن    أعلنتم،  2021سبتمبر    30لفترة المنتهية في  ابعد إنتهاء  

علًما بأن نفاذ االندماج ال يزال خاضعًا    وعدد من المسائل المرتبطة به،  ( على االندماجم2021أكتوبر    26هـ )الموافق  1443ربيع األول  

 .لعدد من الشروط من ضمنها الحصول على الموافقات النظامية المتبقية وموافقة مساهمي الشركتين
 

 اإلعداد س اأس  .2

 و القياس   اإلعدادأساس أ( 

التقرير "(  34وفقا لمعيار المحاسبة الدولي )  م2021  سبتمبر  30المنتهية في    للفترة كما في وتم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة للشركة  

السعوديةولياألالمالي   العربية  المملكة  في  كما هو معتمد  والمعايير  "  للم  واإلصدارات.  السعودية  الهيئة  الصادرة عن  راجعين األخرى 

 لية بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية(. إحاسبين القانونيين )يشار والم
 

ً  األوليةالقوائم المالية  يتم إعداد منافع الموظفين  ، واالستثمارات بقيمتها العادلة لمبدأ االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء قياس وفقا

 . المتوقعة االئتمانيةالمستقبلية باستخدام طريقة الوحدة  لاللتزاماتالقيمة الحالية  على أساس بها االعترافالتي يتم 

النظامية،    والوديعةيتم عرض قائمة المركز المالي األولية للشركة حسب ترتيب السيولة. باستثناء األثاث والتركيبات والمعدات المكتبية،  

الموظفينو منافع  التأمين،  التزامات  المكتسبة،  اشتراكات  التأمين،  واإليرادات  غير  عمليات  من  والفائض  ،  القائمةوالمطالبات    المستحقة 

األخرى ذات طبيعة    المطلوبات و   الموجودات ن جميع  فإاالحتياطيات الفنية لعمليات التأمين،  ، ولم يتم اإلبالغ عنهااحتياطي مطالبات متكبدة  و

 خالف ذلك.  يذكرجل، ما لم قصيرة األ 

)"اللوائح التنفيذية"(، تحتفظ الشركة بسجالت محاسبية مستقلة لـ "عمليات التأمين" و  وفقاً ألحكام نظام التأمين في المملكة العربية السعودية  

تسجيل   يتم  وبالتالي،  المساهمين".  والمصروفات    المطلوباتو  الموجودات"عمليات  أو  بوضوح  العائدة  واإليرادات  التأمين  عمليات  إلى 

 في الحسابات المعنية.عمليات المساهمين 

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

 الموجزة مؤشراً على نتائج السنة بأكملها  األوليةعتبر القوائم المالية  ت ال    .م2020ديسمبر    31المالية السنوية كما في وللسنة المنتهية في  

 .( أدناه( ج ) 2 اإليضاح ع الى )الرجو

 التشغيل والعرض ب( عملة 

دي  تعرض القوائم المالية األولية الموجزة بالريال السعودي الذي يمثل عملة التشغيل للشركة وقد تم تقريب كافة األرقام إلى ألف لاير سعو

 صحيح ما لم يذكر خالف ذلك. 
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 أساس اإلعداد )تتمة(  .2

 ج( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 

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

 . إن النتائج الفعلية قد تختلف عن تلك التقديرات  .واإليرادات والمصروفات المطلوباتو  الموجوداتمبالغ 

المالية   وفي القوائم  إعداد هذه  فإن  األ  سياق  الموجزة،  نفذتها    حكامأل اولية  التي  للشركة  اإلالجوهرية  المحاسبية  السياسات  تطبيق  دارة في 

ا  والمصادر الرئيسية لعدم التيقن من التقديرات متضمنة سياسات إدارة المخاطر، هي ذات السياسات المطبقة في القوائم المالية السنوية كم

  اإلفصاح ومع ذلك، قامت الشركة بمراجعة المصادر الرئيسية لعدم اليقين بشأن التقديرات التي تم    .م2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في  في و

  الالحقة للفترات    قد تتطلب التغيرات في الظروف إفصاحات إضافية في القوائم المالية للشركة القوائم المالية السنوية األخيرة.    فصاح عنها في

 أنظر أدناه(. )

 "( 19 - "كوفيد ) فيروس كورونا المستجد  تأثير

ثم على مستوى العالم بما في ذلك    الصينوانتشاره في جميع أنحاء    ،م2020( منذ أوائل عام  19- أدى تفشي فيروس كورونا الجديد )كوفيد  

المملكة العربية السعودية، وإعالن منظمة الصحة العالمية عن هذا الوباء، إلى فرض السلطات الحكومية الحجر الصحي وقيود السفر على  

والتجارة العالمية. وقد  مستوى العالم ذات نطاق متفاوت. وقد أدى ذلك إلى اضطرابات كبيرة في صناعات البيع بالتجزئة والسفر والضيافة 

أدى ذلك إلى انخفاض النشاط االقتصادي وتقليل تقديرات النمو االقتصادي المستقبلي وتسبب في تعرض األسواق المالية العالمية لتقلبات 

ي جميع أنحاء  تقديراً النتشاره السريع ف  ةجائحة عالمي   19  - ، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي كوفيد  م2020مارس    11كبيرة. في  

 العالم.

أيًضا على منطقة مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السعودية. اتخذت الحكومات في جميع أنحاء    الجائحةوقد أثرت هذه  

للتباعد العالم خطوات الحتواء انتشار الفيروس. نفذت المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص إغالق الحدود، وأصدرت إرشادات  

 االجتماعي وفرضت عمليات إغالق وحظر تجول في جميع أنحاء البالد.

   االجتماعيةنشطة لألفي المملكة العربية السعودية حيث تعمل الشركة وما يترتب على ذلك من تعطيل  19كوفيد  - نتشار فيروس  الاستجابة 

باتخاذ سلسلة من    واالقتصادية استباقي على عملياتها وقامت  بشكل  آثاره  بتقييم  الشركة  إدارة  قامت  السعودية،  العربية  المملكة  في سوق 

 ستباقية والوقائية لضمان: اال جراءات والعمليات اإل

 ، و الذي تعمل فيه األوسعمة موظفيها والمجتمع الصحة وس •

 وسليمة.  يةمحم استمرارية أعمالها في جميع أنحاء المملكة •

 "، أخذت الشركة في االعتبار ما يلي:19 - أثناء تقييم تأثير انتشار فايروس كورونا "كوفيد  

 األصول المالية  

لسياستها المحاسبية بسبب جائحة كوفيد أو   19  -   أجرت الشركة تقييماً وفقاً  لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن أصالً مالياً 

مالية قد تعرضت لالنخفاض في قيمتها. وتشمل هذه العوامل، الصعوبات المالية الكبيرة للمصدرين أو المدينين، والتخلف مجموعة أصول  

أجرت الشركة    .عن السداد أو التأخر في السداد، واحتمال دخول الُمصدر أو المدين إلى اإلفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى، وما إلى ذلك

كان هناك انخفاض كبير بالقيمة العادلة لألصول المالية بأقل من تكلفتها. بناًء على هذه التقييمات، تعتقد إدارة الشركة أن  تقييماً لتحديد ما إذا

  31وللسنة المنتهية في    م2021  سبتمبر  30أي آثار مادية على نتائج الشركة المبلغ عنها للفترة المنتهية في    الم يكن له  19  -   جائحة كوفيد

 . وتواصل إدارة الشركة مراقبة الوضع عن كثب.م2020ديسمبر 

 إدارة مخاطر االئتمان  

عززت الشركة سياسات إدارة مخاطر االئتمان للتعامل مع المخاطر سريعة التغير والتطور التي تفرضها الظروف الحالية. وتشمل هذه  

، والمنطقة، ومستوى الطرف المقابل واتخاذ اإلجراءات المناسبة عند  المفضلمراجعة تركيزات االئتمان على مستوى القطاع االقتصادي  

و انخفاض أسعار  "  19  - كوفيد"  كورونا  باعتبارها متأثرة بشكل كبير بجائحة، حددت الشركة القطاعات التالية  لى المراجعةاستنادًا إ.  اللزوم

 : النفط

 النقل. قطاع  •

 المقاوالت. قطاع  •

 . لترفيهاقطاع  •
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 اإلعداد )تتمة(  أساس .2

 )تتمة(  المحاسبية الهامة( األحكام والتقديرات واالفتراضات ج

 خاطر السيولة م

وقد عززت مراقبتها الحتياجات السيولة الحالية باإلضافة    على إدارة السيولة عن كثب خالل هذه الفترة  تدرك الشركة الحاجة إلى التركيز

باإلضافة إلى التطور   على مستوى الفردإلى الوباء بأكمله. تقوم الشركة بانتظام بمراجعة وتحديث توقعات السيولة بناًء على رصيد السيولة 

 المستمر للعوامل االقتصادية الخارجية.

 المطالبات 

" مما ادى  19  – كة انخفاضاً في المطالبات المبلغ عنها المتعلقة بالوفاة الناتجة عن فايروس كورونا "كوفيد  خالل فترة اإلغالق، شهدت الشر

، تشهد الشركة ارتفاًعا في المطالبات بما يتماشى مع تأثير الزيادة  م2020  يونيو  21بعد رفع اإلغالق منذ    ،ومع ذلك  الى انخفاض المطالبات.

الختبار    م2021  سبتمبر  30في    على الحياة كما  التقدير الحالي للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية لعقود التأمين الساريةفي المطالبات في  

تعتقد اإلدارة أن االحتياطيات االكتوارية ال تزال غير متأثرة إلى حد كبير حيث ان معدل  كفاية المطلوبات.   وبالرغم من هذه التحديات، 

 . منخفض للغاية في المملكة العربية السعودية 19 - لي بسبب كوفيد الوفيات االجما

ة للفترة المنتهية في  أي آثار جوهرية على نتائج الشركة المعلن  الم يكن له 19 - كوفيد  تعتقد إدارة الشركة أن جائحة  ،ًء على هذه التقييماتبنا

فإن التوقعات واحتماالت الحدوث تستند إلى أحكام    ، الحال مع أي تقدير. كما هو  م2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في  و  م2021  سبتمبر  30

إن تأثير هذه البيئة   المتوقعة.  عة تطور الوضع والشكوك المحيطة بمدة وشدة الوباء، وبالتالي، قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك  ي هامة وسر

 تقييم وضعها واألثر المرتبط بها بشكل منتظم. االقتصادية غير المؤكدة هو تقديري، وسوف تستمر الشركة في إعادة 

 ( موسمية العمليات د

 ال توجد تغييرات موسمية يمكن أن تؤثر على عمليات التأمين في الشركة.

 

 السياسات المحاسبية الهامة  . 3

المحاسبية المتبعة من قبل الشركة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة مع تلك المستخدمة   واالفتراضاتتتفق السياسات والتقديرات 

 :ما موضح أدناه باستثناءم  2020ديسمبر  31إلعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 

 للتقرير المالي الجديدة وتعديالتها المطبقة من قبل الشركة  أ( المعايير الدولية للتقرير المالي وتفاسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية

التي  فيما يلي المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت والمراجعات على المعايير الحالية التي صدرت عن مجلس المعايير الدولية للمحاسبة و

 وحسب التطبيق:  م2021يناير  1أصبحت سارية المفعول ابتداًء من 

 الـبـيـان  المعيار/ التفسير 

 الى متداولة أو غير متداولة  تصنيف االلتزامات المالية ( 1المعيار المحاسبي الدولي )

 المتعلقة بـ فايروس كورونا اإليجارامتيازات عقود  ( 16المعيار الدولي للتقرير المالي )

 إلى اإلطار المفاهيمي ةاإلشار ( 3المعيار الدولي للتقرير المالي )

 المتحصل قبل جاهزية األصل :   العقارات واآلالت والمعدات ( 16الدولي ) ةمعيار المحاسب 

 تنفيذ القعد تكلفةمخسرة : العقود ال ( 37الدولي ) ةمعيار المحاسب 

ومعيار المحاسبة    ( 16)( و9( و)7( و) 4)  المعيار الدولي للتقرير المالي

 المرحلة الثانية  – ر معدالت الفائدةاتعديل معي  (  39الدولي )
 

القوائم    هالتي تنطبق على الشركة لم يكن لها أي تأثير جوهري على هذ  والمراجعات  إن تطبيق هذه المعايير الجديدة والتعديالت والتفاسير

 . األولية الموجزة المالية
 

 االلتزامات   تصنيف على" المالية القوائم عرض "  ،1 رقم الدولي المحاسبة معيار على تعديالت

أنها متداولة    حيث يتم تصنيف االلتزامات على   ، "عرض القوائم المالية"، 1توضح هذه التعديالت النطاق الضيق لمعيار المحاسبة الدولي رقم  

على )بعد تاريخ التقرير  رير.ال يتأثر التصنيف بتوقعات المنشأة أو األحداثأو غير متداولة، اعتمادًا على الحقوق الموجودة في نهاية فترة التق

 عندما يشير إلي"تسوية" التزام ما.   1. يوضح التعديل أيًضا ما يعنيه معيار المحاسبة الدولي رقم  (استالم تنازل أو خرق لشرط  ،سبيل المثال
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  ركة أ( المعايير الدولية للتقرير المالي وتفاسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة وتعديالتها المطبقة من قبل الش 

 )تتمة(. 

 المتعلقة بـ فايروس كورونا  االيجارعقود امتيازات  -  16لتقرير المالي  لعديالت على المعيار الدولي  ت

الدولية تعديالم 2020مايو    28ي  ف الدولي    ت، أصدر مجلس معايير المحاسبة  المالي  لعلى المعيار  بـ    اإليجار  عقود  16لتقرير  المتعلقة 

للمعيار    المرفق  13من خالل تعديل المثال التوضيحي    .زيل التعديالت احتمالية حدوث ارتباك فيما يتعلق بحوافز اإليجار.  ت فايروس كورونا

 .16لتقرير المالي لالدولي 

 37و  16ومعيار المحاسبة الدولي  3لتقرير المالي  لعديالت على المعيار الدولي  ت

 ،لإلطار المفاهيمي المالي  3لتقرير المالي  ل، بتحديث "تجميع األعمال" مرجعاً في المعيار الدولي  3لتقرير المالي  ليقوم المعيار الدولي   •

 إعداد التقارير دون تغيير المتطلبات المحاسبية لتجميع األعمال. 

المستلمة من    ت واآلالت والمعدات"الممتلكات واآلالت والمعدات" الشركة من خصم تكلفة الممتلكا  ،16يمنع معيار المحاسبة الدولي   •

باثبات متحصالت    بيع األصناف المنتجة أثناء قيام الشركة بإعداد األصل لها من االستخدام المقصود. بدالً من ذلك، سوف تقوم الشركة

 المبيعات هذه والتكلفة ذات الصلة في الربح أو الخسارة. 

الشركة   ات واألصول المحتملة" بتحديد أي التكاليف التي تقوم بتضمينها، "المخصصات وااللتزام37يقوم معيار المحاسبة الدولي   •

 عندما تقيم ما إذا كان عقد ما سوف تنتج عنه خسارة.

والمعيار الدولي    (7والمعيار الدولي للتقرير المالي )   (39ومعيار المحاسبة الدولي )  (9تقرير المالي ) لل  الدولي  معيارعلى التعديالت  

   (16والمعيار الدولي للتقرير المالي ) (4للتقرير المالي )

االنتقال إلى معدالت مرجعية بديلة ودعم المعدّين في   تأثيرفي توفير معلومات مفيدة حول    المنشآتالهدف من المرحلة الثانية هو مساعدة  إن  

  يير الدولية إلعداد التقارير المالية عند إجراء تغييرات على التدفقات النقدية التعاقدية أو عالقات التحوط كنتيجة للتحول تطبيق متطلبات المعا

 إلى سعر فائدة مرجعي بديل.

 ( معايير وتفسيرات صادرة ولكن لم تدخل حيز التنفيذ ب
للشركة. وتضم القائمة المعايير    األولية الموجزة  تاريخ إصدار القوائم الماليةفيما يلي المعايير والتفسيرات الصادرة ولم يبدأ سريانها حتى  

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

 التنفيذ تاريخ  الـبـيـان  المعيار 

 أدناه  اإليضاح أنظر عقود التأمين  ( 17للتقرير المالي )المعيار الدولي 
 أدناه  اإليضاح أنظر األدوات المالية  ( 9المعيار الدولي للتقرير المالي )

 

 عقود التأمين  –( 17المعيار الدولي للتقرير المالي ) 

 نظرة عامة 

م . يحدد المعيار مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح عن عقود التأمين ويحل محل المعيار 2017مايو   18  صدر هذا المعيار في

 عقود التأمين.  -  4الدولي للتقارير المالية 

ارية بشرط أن  يُطبق المعيار الجديد على عقود التأمين الصادرة وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعقود االستثمار مع مزايا المشاركة االختي 

 تقوم المنشأة ايضاً باصدار عقود تأمين. يتطلب المعيار فصل العناصر التالية عن عقود التأمين: 

 في حال تحقق بعض المعايير المحددة، ،المشتقات المضمنة .1

 و ،عناصر االستثمار المميزة .2

 أي وعد لتحويل بضائع محددة أو خدمات ال تتعلق بالتأمين.  .3

المالي )يجب احتساب هذه   للتقرير  الدولي  للمعايير ذات الصلة )المعيار  المالي 9العناصر بشكل منفصل وفقًا  للتقرير  الدولي  ( والمعيار 

(15 .)) 

 القياس 

( الذي يسمح للمؤمن عليهم االستمرار في استخدام السياسات المحاسبية ألغراض  4وعلى النقيض من متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي )

 ( نماذج القياس المختلفة التالية: 17م، يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي )2015القياس القائمة قبل شهر يناير 

 يستند النموذج العام على "الفئات التأسيسية" التالية: 

 أ( التدفقات النقدية الواجب تحقيقها، والتي تتكون من:

 لمستقبلية،التقديرات المرجحة المحتملة للتدفقات النقدية ا •

 )أي الخصم( والمخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية المستقبلية، و الزمنية للنقودالتعديل الذي يعكس القيمة  •

 تعديل المخاطر المتعلقة بالمخاطر غير المالية. •
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 مفعلة )تتمة(( معايير صادرة غير ب

 )تتمة(  عقود التأمين –( 17المعيار الدولي للتقرير المالي ) 

 )تتمة(   القياس

 هامش الخدمة التعاقدية : يمثل هامش الخدمات التعاقدية الربح غير المتحقق لمجموعة من عقود التأمين، ويتم إدراجة حالما تقوم المنشأه ب(  

ن هامش الخدمات التعاقدية بالسالب في بداية العقد ؛ يتم تسجيل أي عجز في التدفقات النقدية  بتقديم الخدمات في المستقبل. ال يمكن أن يكو

يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة من    ،التي يجب استيفاؤها في بداية العقد ضمن قائمة الدخل. في نهاية كل فترة تقرير مالي الحق

 عقود التأمين لتشمل كل من:

التغطية المتبقي الذي يتكون من استيفاء التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية وهامش الخدمات التعاقدية لمجموعة عقود  التزام  •

 . ك التاريخلالتأمين في ذ

 ذلك التاريخ. فقات نقدية محققة تتعلق بخدمات سابقة تم توزيعها على عقود التأمين في دكت  قياسهالتزام المطالبات المتكبدة الذي يتم  •

الب تعديل هامش الخدمات التعاقدية الحقًا بحسب التغيرات في التدفقات النقدية التي تتعلق بالخدمات المستقبلية لكن ال يمكن أن يكون بالس  يتم

تم احتساب  ي وبالتالي يتم ادراج التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية التي تزيد عن هامش الخدمات التعاقدية المتبقية في الربح أو الخسارة.  
أي سعر الخصم المستخدم عند البداية لتحديد القيمة    بالعقد(   األوليالفائدة أيًضا على هامش الخدمة التعاقدية بأسعار مقفلة عند االعتراف  

وحدات التغطية،  التعاقدية في الربح أو الخسارة بناًء على    سيتم تحرير هامش الخدمة  ،. عالوة على ذلك(الحالية للتدفقات النقدية المقدرة 
 . الشركةفي  مما يعكس كمية المنافع المقدمة ومدة التغطية المتوقعة للعقود المتبقية

 
 طريقة الرسوم المتغيرة هي طريقة الزامية لقياس العقود بمزايا مشاركة المباشرة )يشار إليها أيًضا ب "عقود المشاركة المباشرة"(. يتم إن  

هامش  يتم تعديل    ،ن العقد يحقق هذه المعايير في بداية العقد وال يتم إعادة تقييمها الحقًا. بالنسبة لهذه العقودعمل هذا التقييم لمعرفة ما إذا كا

 اضافة الى التعديل ضمن النموذج العام لتشمل:  الخدمات التعاقدية

 التغيرات في حصة المنشأة من القيمة العادلة للبنود األساسية.  •

 للمال والمخاطر المالية التي ال تتعلق بالبنود األساسية.  لزمنيةالقيمة االتغيرات في تأثير  •

يُسمح بطريقة توزيع األقساط المبسطة من أجل قياس التزام التغطية المتبقي في حال كانت الطريقة تقدم قياساً ال يختلف    ،إلى ذلك  إضافة

موعة عقود التأمين لمدة سنة واحدة أو أقل. وبهذه الطريقة يتم موائمة بشكل جوهري عن النموذج العام أو ان فترة التغطية لكل عقد في مج

ابالً للتطبيق  التزام التغطية المتبقي مع القسط الُمستلم عند االعتراف األولي ناقصاً التدفقات النقدية المكتسبة من التأمين. يظل النموذج العام ق

ى المنشأة تعديل التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية للنقد وتأثير المخاطر المالية من اجل قياس المطالبات المتكبدة. اال انه ال يتوجب عل

 في حال ان التدفقات النقدية المتوقعة سيتم دفعها / استالمها خالل سنة واحدة أو اقل من تاريخ المطالبات التي يتم تكبدها. 

 تاريخ السريان 

بتاريخ   أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديالت لمسودة المعيار م.  2023يناير    1التطبيق في  تعتزم الشركة على تطبيق المعيار 

، واستلم مالحظات  (17يقترح فيه تعديالت معينة على المعيار الدولي للتقارير المالية )  م2019( خالل شهر يونيو  17الدولي للتقارير المالية )

م، اكمل مجلس معايير المحاسبة الدولي مناقشته على تعديالت المعيار الدولي  2020مارس    17في    عن مجموعة من األطراف المعنية.

م. حيث قررت فيه تأجيل تطبيق المعيار ليصبح 2019( "عقود التأمين" التي تم طرحها للمناقشه خالل شهر يونيو  17للتقارير المالية رقم )

التنفيذ في تبدأ في أو بعد    حيز  التي  المالية  الدولي    م. حيث2023يناير    1الفترات  المبكر في حال تطبيق كل من المعيار  للتطبيق  يسمح 

 ( " األدوات المالية". 9( "اإليرادات من العقود مع العمالء" والمعيار الدولي للتقارير المالية )15للتقارير المالية )

 التحول 

ً يجب تطبيق المعيار بأثر رجعي يجب على   ،. اال انه في حال كان التطبيق الكامل بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمين غير مجد عمليا

 المنشأة عندئذ اختيار إما طريقة التطبيق المعدلة بأثر رجعي أو طريقة القيمة العادلة. 

 العرض واالفصاح 

وعقود االستثمار مع ميزات المشاركة    ،ية لعقود التأمين وإعادة التأمينتتوقع الشركة أن يؤدي المعيار الجديد الى تغيير في السياسات المحاسب 

 مع التعديالت على العرض واإلفصاحات.  ،التقديرية

 التأثير 

والذي يتطلب تطوير وتصميم عمليات وإجراءات    (17)رقم    للتقارير الماليةالمعيار الدولي  تطبيق  لتصميم  المرحلة    أكملت الشركة مؤخراً 

فصل لمتطلبات العمل. فيما  وتقييم م    (17)رقم  للتقارير الماليةالمعيار الدولي مطلوبة بموجب اللنظام اجديدة لألعمال بما في ذلك تطويرات 

 : الشركة نجزتهاأالتي التصميم  في مرحلةالرئيسية  المناطقيلي 
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 )تتمة( المحاسبية الهامةالسياسات  . 3

 ( معايير صادرة غير مفعلة )تتمة(ب

 )تتمة(  عقود التأمين –( 17المعيار الدولي للتقرير المالي ) 

 )تتمة(  التأثير

 المناطق الرئيسية لمرحلة التصميم  تطور ملخص ال

الدولي   للمعيار  برنامج حوكمة شامل  الشركة  الماليةوضعت    ( 17)رقم    للتقارير 

األدوار   وزيعمراقبة التقدم في التنفيذ وت ل اشرافيةضمن إنشاء لجنة توجيهية ت والذي 

 .أصحاب المصالحمختلف  إلىوالمسؤوليات 

 إطار الحوكمة والرقابة 

الشركة والتي    صممت  التصميم  التشغيلية لمرحلة  وضع سياسة  تضمنت  الجوانب 

انهتالبيانات.    لتلك  وقاموس   للبيانات  شاملة التصاميم  أيضا،   الهيكلية   الشركة 

  ، أحرزت الشركة تقدًما من خالل تقييم متطلبات العملكما  لألنظمة الفرعية المختلفة.  

العمليات    وانهاء  ( 17الدولي رقم )( لتطبيق المعيار  13جرين  )ايريس  اختيار  تم  و

 وتقييم الموارد الجديدة المطلوبة.  للتحول المختلفة الالزمة 

 منطقة العمليات 

الشركة   مختلفةو   لوائحأكملت  الفنية    لسياساتها  سياسات  المسائل  من  العديد  تشمل 

  المعيار الدولي متطلبات  والمالية بعد االنتهاء من قرارات السياسة المطلوبة بموجب  

. تم اتخاذ قرارات السياسة بعد المداوالت الالزمة  (17)إلعداد التقارير المالية رقم 

تمت الموافقة على غالبية السياسات من قبل اللجنة  و. أصحاب المصالحبين مختلف 

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   تطبيق  لمشروعالتابعة للشركة  التوجيهية  

(17) . 

 المجال الفني والمالي 

حلول تطبيق المعيار  ، وبدأت في تنفيذ  التجريبيأي التنفيذ والتشغيل    ،نحو تنفيذ المرحلة الرابعة  مسيرتهابدأت الشركة    ،بعد مرحلة التصميم

 على على اساس زمني  ،من خالل إجراء العمليات التجريبية(  17المعيار الدولي رقم )  أرقام، للتوصل إلى  (17رقم )للتقارير المالية  الدولي  

(، استناداً الى بيانات السنة 17يتطلب من الشركة إعداد مجموعة كاملة من القوائم المالية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية )  .محدد

للعام   المعي 2020المالية  بين  مقارنة  وتقديم  )م،  المالية  للتقارير  الدولي  )17ار  المالية  للتقارير  الدولي  والمعيار  المرحلة  4(  بموجب   )

 م. 2021نوفمبر   30والتى من المقرر تقديمها بتاريخالتجريبية األولى 
 

 األدوات المالية  –(  9المعيار الدولي للتقارير المالية ) 

(. يعالج المعيار الجديد البنود التالية التي تتعلق باألدوات  39ليحل محل معيار المحاسبة الدولي )  م2014يوليو    24نُشر هذا المعيار في  

 المالية: 

 التصنيف والقياس 

المالية ) للتقارير  الدولي  العادلة من خالل الدخل  9يستخدم المعيار  بالقيمة  بالتكلفة المطفأة، أو  المالي  ( منهًجا واحدًا لتحديد قياس األصل 

 مل اآلخر، أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حال استيفاء اآلتي معاً: الشا

 لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، و  ل باألصاالحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منه هو االحتفاظ  .1

تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ فائدة على أصل المبلغ  ينتج عن الشروط التعاقدية لألصل المالي   .2

 القائم.

ويتم تدوير المكاسب والخسائر المحققة من خالل الربح أو الخسارة عند  ،يُقاس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 ين:في حالة تحقق الشرطين التالي  ،البيع

 و ،االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منه تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية .1

 الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية هي مدفوعات ألصل المبلغ وتعتبر أيضاً فائدة على أصل المبلغ القائم. .2

ذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. إضافة إلى ذلك وعند االعتراف  يتم قياس الموجودات المالية التي ال تحقق شروط ه

يمكن للمنشأة استخدام خيار تصنيف األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في حال ان القيام بذلك سيعمل على    ،األولي

 استبعاد أو تخفيض الفروقات المحاسبية بشكل جوهري. 

يمكن للمنشأة أيًضا االختيار بشكل غير قابل لإللغاء عرض التغيرات    ،بالنسبة ألدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها لغرض المتاجرة

اح  بينما يتم عرض توزيعات األرب   ،الالحقة للقيمة العادلة لهذه األدوات ضمن الدخل الشامل اآلخر )بما في ذلك المكاسب والخسائر المحققة(

 الربح أو الخسارة.  قائمة في

يتم ادراج مبلغ التغير في القيمة العادلة لاللتزام    ،بالنسبة للمطلوبات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  ،إضافة إلى ذلك

اال اذا كان ادراج تأثير التغيرات في مخاطر االئتمان  ،المالي العائد إلى التغيرات في مخاطر االئتمان لذلك االلتزام في الدخل الشامل اآلخر

 الربح أو الخسارة.  قائمة الخاصة بااللتزام في الدخل الشامل اآلخر يؤدي الى حالة عدم تطابق محاسبي في
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة. 3

 ( معايير صادرة غير مفعلة )تتمة(ب

)تتمة(   األدوات المالية –(  9المعيار الدولي للتقارير المالية )   

 االنخفاض في القيمة 
كما لو تم استخدامها وفقاً لمعيار    ،( خسائر االئتمان المتوقعة9الدولي للتقارير المالية رقم )يعكس نموذج االنخفاض في القيمة وفقاً للمعيار  

(، ليس من الضروري حصول حدث ائتماني 9( كخسائر ائتمان متكبدة. وفقًا لمنهج المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )39المحاسبة الدولي )
تقوم المنشأة بإحتساب خسائر االئتمان المتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر االئتمانية المتوقعة. يتم   ،قبل ادراج خسائر االئتمان. بدالً من ذلك

 تحديث مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة في تاريخ كل فترة تقرير مالي لتعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي. 

 محاسبة التحوط 
( متطلبات جديدة لمحاسبة التحوط لتتماشى بشكل اقرب مع إدارة المخاطر. تعمل المتطلبات على  9المالية )  يقدم المعيار الدولي للتقارير

 تأسيس منهج قائم على أساس مبادئ للنموذج العام لمحاسبة التحوط. 

)يشار إليها بـ "التحوطات الكلية للقيمة  تنطبق التعديالت على كامل محاسبة التحوط مع استثناء تحوطات القيمة العادلة لمخاطر سعر الفائدة 
(.  39قد تستمر المنشأة بتطبيق متطلبات محاسبة التحوط حاليًا كما في معيار المحاسبة الدولي )  ،العادلة"(. فيما يتعلق بتحوطات القيمة العادلة

 ياً محاسبة التحوط كمشروع منفصل. تم استخدام هذا االستثناء بشكل كبير نظراً لكون مجلس معايير المحاسبة الدولي يعالج حال

 تاريخ السريان 
( "عقود  4م.اال أن التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية )2018يناير  1( هو 9كان تاريخ سريان المعيار الدولي للتقارير المالية )
( "عقود التأمين" التي صدرت  4ار الدولي للتقارير المالية )( "األدوات المالية" مع المعي 9التأمين": تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )

( للتخفيف من  4تسمح للمنشآت التي تقوم باصدار عقود التأمين ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )  ،م2016سبتمبر    12في  
( "عقود التأمين" الصادر عن 17للتقارير المالية الجديد )  ( قبل أن يدخل المعيار الدولي9بعض آثار تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )

 مجلس معايير المحاسبة الدولي حيز التنفيذ. تقدم التعديالت خيارين بديلين وهما:

 ( حتى: 9تطبيق إعفاء مؤقت للمعيار الدولي للتقارير المالية ) .1
 تاريخ سريان معيار التأمين الجديد، أو . أ

مجلس معايير المحاسبة    م، قرر2020مارس    17في  أو بعد هذا التاريخ.    م2023يناير    1السنوي التي تبدأ في  فترات التقرير المالي   .ب 
( في المعيار  9( والمعيار الدولي للتقارير المالية )17الدولي تمديد اإلعفاء المؤقت لتاريخ سريان المعيار الدولي للتقارير المالية )

المالية    الموجوداتتتعلق ب   إضافية   إلفصاحاتم. هناك حاجة  2023يناير    1الى    م2021يناير    1من    (4الدولي للتقارير المالية )
هذا الخيار متاح فقط للمنشآت التي ترتبط أنشطتها بشكل دائم بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي للتقارير   إنخالل فترة التأجيل.  

 ( سابقًا، أو 9المالية )
يتم استبعاد تأثيرات بعض حاالت عدم التطابق المحاسبية    ،ولكن بالنسبة لموجودات مالية محددة  ،(9المالية )تطبيق المعيار الدولي للتقارير   .2

توجد حاجة إلفصاحات    المرحلية للتطبيق  أواالنتقالية  التي تظهر قبل تطبيق معيار عقود التأمين الجديد من الربح أو الخسارة. خالل الفترة  
 إضافية. 

 : متضمنة ما يليم 2020يناير  1تقييم مفصل في بداية قامت الشركة بتنفيذ 

( )بما في ذلك عناصر  4مقارنة القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة الناشئة عن العقود ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية ) .1
 ، ومطلوباتهاالودائع أو المشتقات الضمنية التي ال ترتبط بعقود التأمين( مع مجموعة القيمة الدفترية لجميع 

. استناداً الى هذه مطلوباتهاية للشركة التي ترتبط بالتأمين مع مجموع القيمة الدفترية لجميع  القيمة الدفتر  مطلوباتمقارنة مجموع   .2
للتقارير    ،التقييمات الدولي  المعيار  تطبيق  تأجيل  الشركة  وبالتالي، قررت  المؤقت.  أنها مؤهلة لإلعفاء  تحديد  الشركة  استطاعت 
المالية خالل فترة    لموجوداتالتنفيذ. إن اإلفصاحات المطلوبة والتي تتعلق با  ( حتى دخول معيار عقود التأمين الجديد حيز9المالية )
 ضمن القوائم المالية للشركة.  إدراجهايتم التأجيل 

 تقييم التأثير 
كما في  مليون لاير سعودي )  86تتعلق بعقود التأمين بمبلغ    وموجوداتمالية    موجوداتلدى الشركة إجمالي    ،م2021  سبتمبر  30كما في  

مليون لاير سعودي(، على   34:  م2020ديسمبر    31كما في  مليون لاير سعودي )  46مليون لاير سعودي( ومبلغ    55:  م2020ديسمبر    31
 ً ما في حكمه وبعض تمثل الموجودات المالية بصفة أساسية االستثمارات المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة والتي تتكون من النقد و ،التوالي. حاليا

مليون لاير سعودي(. مبلغ القيمة العادلة لالستثمارات   55:  م2020ديسمبر    31كما في  مليون لاير سعودي )  86الذمم المدينة األخرى البالغة  
  31كما في  مليون لاير سعودي )  661م،  2021  سبتمبر  30المرتبطة بالوحدات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل كما في  

بمبلغ بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل    ستثماراتاالمليون لاير سعودي(. تتكون الموجودات المالية األخرى من    659:  م2020ديسمبر  
مليون لاير سعودي(. تتوقع الشركة استخدام تصنيف الموجودات المالية بالقيمة العادلة    288:  م2020كما في  مليون لاير سعودي )  273

بأد يتعلق  فيما  الشركة  أعمال  نموذج  بناًء على  المالية  الموجودات  لهذه  الشامل االخر  الدخل  الدين والطبيعة االستراتيجية  من خالل  وات 
ذلك الملكية. ومع  في حقوق  اختبار   ،لالستثمارات  تستوفي  الدين  أدوات  كانت  إذا  ما  لتحديد  تقييم مفصل  بإجراء  بعد  تقم  لم  الشركة  فإن 

 . (9كما هو مطلوب بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية ) مدفوعات رأس المال والفائدة على المبلغ األصلي 

يستند ما ورد أعاله إلى   .م2020ديسمبر    31م و  2021  سبتمبر  30ان الموجودات المالية للشركة ذات مخاطر إئتمانية منخفضة كما في  
حالياً وقد يخضع    المتوفرة  . ويستند هذا التقييم األولي إلى المعلومات(9)تقييم عالي المستوى لتأثير المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  

تم توفيرها للشركة في المستقبل. بشكل  للتغييرات الناشئة عن التحليالت التفصيلية اإلضافية أو المعلومات اإلضافية المعقولة والداعمة التي ي 
تأثير ال  ذلك  ال يتوقع أن يكون  ،: ومع ذلك(9)تطبيق متطلبات انخفاض القيمة للمعيار الدولي للتقارير المالية    من  عام، تتوقع الشركة التأثر

 ً   يث أن الشركة لم تقم بعد بمراجعة تفصيلية . في الوقت الحالي ليس من الممكن تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق هذا المعيار الجديد حجوهريا
 .بعد
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 . النقد وما في حكمه 4

 )غير مراجعة( م 2021 سبتمبر  30 

 االجمالي   عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  
      

 16  -  16 نقد في الصندوق

 48,491  13  48,478 (1-4اإليضاح انظر لدى البنك )نقد 

 48,507  13  48,494 اإلجمالي 

 

 )مراجعة(  م2020 ديسمبر 31 

 االجمالي   عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

       ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  
 16  -   16 نقد في الصندوق

       33,697  13  33,684 (1- 4اإليضاح انظر نقد لدى البنك )

 33,713  13  33,700 اإلجمالي 
 
 . مساهم )البنك األهلي السعودي(النقد لدى البنك محتفظ به في حسابات بنكية لدى  1- 4
 
 . اشتراكات تامين مستحقة وذمم مدينة لمعيدي التأمين، بالصافي 5
 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021  سبتمبر 30 

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  

    إجمالي 
 5,094  1,486 حاملي وثائق التأمين

 16,942  15,779 جهات ذات عالقة

 -  20,632 ذمم مدينة من معيدي التأمين
 ( 553)  ( 609) (1- 5اإليضاح انظر ) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 37,288  21,483 
 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021  سبتمبر 30 

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  

 صافي 
   

 4,682  1,186 بالصافي  - حاملي وثائق التأمين

 16,801  15,779 (11اإليضاح أنظر ) بالصافي - جهات ذات عالقة

 -  20,323 ذمم مدينة من معيدي التأمين، بالصافي
 37,288  21,483 

 
المنتهية  حركة مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  خالل    إن  1- 5 المنتهية قي  2021سبتمبر    30التسعة أشهر  ديسمبر    31م والسنة 

 هي كما يلي:  م2020

   

 م 2021سبتمبر   30

  )غير مراجعة( 

م  2020ديسمبر  31

 )مراجعة( 

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي    

      
 256  553   الرصيد في بداية الفترة / السنة 

 297  56   محمل على قائمة الدخل 

 553  609   الرصيد في نهاية الفترة / السنة 
 
  بلغ  م2021  سبتمبر  30ي  فكما  إن مخصص الديون المشكوك في تحصيلها من اشتراكات تأمين مستحقة والخاصة بحاملي وثائق التأمين    - 

 30وعلى اشتراكات تأمين مستحقة باألطراف ذات عالقة  كما في    الف لاير سعودي(  412:  م2020ديسمبر  31)  الف لاير سعودي  300

م بلغ  2021سبتمبر   30الف لاير سعودي( وعلى معيدي التأمين كما في  141م: 2020ديسمبر  31)  صفر لاير سعودي م 2021سبتمبر 

(. صفر لاير سعودي: م2020ديسمبر 31الف لاير سعودي ) 309



 شركة مساهمة سـعودية -شركة األهلي للتكافل  

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة  

 م 2021 سبتمبر 30كما في 

- 17 - 

 غير مكتسبة   تأمين  اشتراكات . 6

 )غير مراجعة(  م2021  سبتمبر 30 

 الصافي   إعادة التامين   اإلجمالي  

       ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  
 1,431  ( 2,238)  3,669 الرصيد في بداية الفترة 

 148,845  ( 103,682)  252,527 اشتراكات مكتتبة / )مسندة( خالل الفترة 

)مكتسبة( / مدفوعة أو معدلة خالل  اشتراكات 

 ( 149,543)  104,527  ( 254,070) الفترة

 733  ( 1,393)  2,126 الرصيد في نهاية الفترة  

 

 )مراجعة(   م2020ديسمبر  31 

 الصافي   ن إعادة التامي   اإلجمالي  

       ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  
 1,342  (2,107)  3,449 الرصيد في بداية السنة  

 186,284  (61,950)  248,234 اشتراكات مكتتبة / )مسندة( خالل السنة  

مدفوعة أو معدلة خالل   / اشتراكات )مكتسبة(

 ( 186,195)  61,819  ( 248,014) السنة  

 1,431  (2,238)  3,669 الرصيد في نهاية السنة  

 

إستثمارات مرتبطة بالوحدات  . 7  

رئيسي المساهم  لمقومة بالدوالر األمريكي وتدار من شركة تابعة ل  االستثمار  المرتبطة بالوحدات من وحدات في صناديق  االستثماراتتتكون  

 . المملكة العربية السعوديةومقرها في  في الشركة

 م 2020ديسمبر  31  م 2021  سبتمبر 30 

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

     ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  
    المرتبطة بالوحدات:  االلتزاماتاستثمارات محتفظ بها لتغطية 

 337,660  333,302 صندوق األهلي متعدد األصول المتحفظ

 177,670  180,269 صندوق األهلي متعدد األصول المتوازن

 143,391  147,227 صندوق األهلي متعدد األصول للنمو

 660,798  658,721 
 

ديسمبر   31لسنة المنتهية في  لم و2021  سبتمبر  30المنتهية في    التسعة أشهرتتألف الحركة في االستثمارات المرتبطة بالوحدات خالل فترة  

 مما يلي:    م2020

 م 2020ديسمبر  31  م 2021  سبتمبر 30 

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

     ألف لاير سعودي   سعودي ألف لاير   
 671,674  658,721 الرصيد في بداية الفترة / السنة 

 -   20,000 مشتريات خالل الفترة / السنة 

 (60,000)  ( 54,000) استرداد خالل الفترة / السنة 

 47,047  36,077 )ب((  9أرباح غير محققة خالل الفترة / السنة )اإليضاح 

 658,721  660,798 الفترة / السنة الرصيد في نهاية 
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 استثمارات . 8

 م 2020ديسمبر  31  م 2021  سبتمبر 30 

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

     ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  

    االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 36,749  26,841 ( 1- 8 اإليضاحعمليات التأمين )

 251,637  246,631 ( 2- 8 اإليضاحعمليات المساهمين )

 273,472  288,386 

    

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

للمتاجرة بالريال السعودي )صندوق متداول للدخل( يدار من قبل   المتنوع في صندوق األهلي ستثماراتال اعمليات التأمين  استثماراتتمثل 

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

 . نشطةبصورة  أدائهة وتتم مراقب   الدخل

 م 2020ديسمبر  31  م 2021  سبتمبر 30 

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

     ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  
    

 36,749  26,841 صندوق األهلي المتنوع للمتاجرة بالريال السعودي

  31وللسنة المنتهية في    م2021  سبتمبر  30المنتهية في    التسعة أشهر  لفترةإن الحركة في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  

  هي كما يلي:   م2020ديسمبر 
 م 2020ديسمبر  31  م 2021  سبتمبر 30 

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

     ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي    
     

 71,050  36,749 الرصيد في بداية الفترة/السنة 

 25,000  30,000 المشتريات

 ( 60,000)  ( 40,000) إستردادات 
 699  92 أرباح غير محققة 

 36,749  26,841 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 

 

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

 م 2020ديسمبر  31  م 2021  سبتمبر 30 

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   

    

 238,471  243,574  محفظة األهلي تكافل الخاصة

 5,435  314 إستثمار في صندوق عقاري

 7,731  2,743 صندوق األهلي المتنوع للمتاجرة بالريال السعودي

 246,631  251,637 

    

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

 بالريال السعودي والدوالر األمريكي. مةمقو  مؤسسات مالية، وهيئات حكومية، وصناديق استثمار مشتركة وهي
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   . استثمارات )تتمة( 8

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

  31وللسنة المنتهية في    م2021  سبتمبر  30المنتهية في    التسعة أشهر  إن الحركة في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل لفترة

  هي كما يلي:   م2020ديسمبر 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021  سبتمبر 30 

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي    

    

 245,478  251,637 الرصيد في بداية الفترة / السنة 

 6,159  ( 6) أرباح غير محققة  )خسائر( / 

 -   ( 5,000) استردادات 

 251,637  246,631 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 

 

 االحتياطي الفني لعمليات التأمين . 9

 :كما يلياالكتواري خبير الالتأمين بناًء على التقرير المستلم من  لعمليات( تم تكوين االحتياطي الفني أ

 م 2020ديسمبر  31  م 2021  سبتمبر 30  

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي    

احتياطي فني متعلق باستراتيجيات االستثمار للمشاركين )التزام مرتبط 

 679,978  682,776 بالوحدات( 

 1,562  1,811 مخصص مقابل المخاطر المبقاة 

 684,587  681,540 

 كاالتي:  ت التأمينيااالحتياطي الفني لعملفي حركة الب( 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021  سبتمبر 30 

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي    

    

 684,546  681,540 الرصيد كما في بداية الفترة / السنة 

 290  249 التغير في المخصص مقابل المخاطر المبقاة

 47,047  36,077 (  7أرباح غير محققة من استثمارات مرتبطة بالوحدات )اإليضاح 

 129,772  95,591 اشتراكات قابلة لالستثمار

 ( 180,115)  ( 128,870) والمتنازل عنها   وثائق التكافل  اتإستحقاق

 681,540  684,587 الرصيد كما في نهاية الفترة / السنة 

 

 ومطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها   قائمةمطالبات . 10

 م )مراجعة( 2020ديسمبر  31  م )غير مراجعة(2021  سبتمبر 30 

 االجمالي  

حصة معيدي  

 االجمالي   الصافي  التأمين 

حصة معيدي  

 الصافي  التأمين 

    
 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  

        يناير  1في 

 22,083 (21,088) 43,171  23,323 ( 31,779) 55,102 مطالبات تم اإلبالغ عنها 

 5,053 (17,838) 22,891  4,738 ( 16,979) 21,717 مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها 

 76,819 (48,758 ) 28,061  66,062 (38,926) 27,136 

 17,607 (70,927) 88,534  21,523 ( 97,787) 119,310 المتكبد خالل الفترة / السنة  

 (16,682) 61,095 (77,777)  ( 19,581) 76,773 ( 96,354) المسترد خالل الفترة / السنة    /)المسدد( 

 28,061 (48,758) 76,819  30,003 ( 69,772) 99,775 كما في نهاية الفترة / السنة 

 23,323 (31,779) 55,102  23,144 ( 44,460) 67,604 مطالبات تم اإلبالغ عنها 

 4,738 (16,979) 21,717  6,859 ( 25,312) 32,171 مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها 

 99,775 (69,772 ) 30,003  76,819 (48,758) 28,061 
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 ذات عالقة   اطراف معامالت وارصدة. 11

  اعليهالتي تسيطر  والمنشآت  دارة وموظفي اإلدارة العليا في الشركة  ساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإل ذات العالقة في الم   الجهاتتتمثل  
ً   تأثيراً عليها    تمارسو  أمشتركة  سيطرة    الشركة  تسيطر عليها  وأ   الشركة تتم جميع المعامالت مع تلك الجهات ذات العالقة وفقا    .جوهريا

 دارة.  قبل اإلوتتم الموافقة عليها من العادية الشروط لألحكام و
 

 م:2020 سبتمبر 30م و2021 سبتمبر 30فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع الجهات ذات العالقة خالل الفترة المنتهية في 

 أشهر المنتهية في  التسعةمبالغ المعامالت لفترة     

 طبيعة المعامالت   العالقة  االسم 
 م 2021  سبتمبر 30

  )غير مراجعة( 

 م 2020 سبتمبر 30
 مراجعة( )غير 

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي    
      

 مساهم  البنك األهلي السعودي  

إجمالي اشتراكات تأمين 
 55,557  130,786 جماعي
 31,345  89,974 المطالبات المدفوعة  إجمالي

      
الشركة السعودية للخدمات  

 األرضية 
شركة مرتبطة بعضو  

 مجلس اإلدارة 
اشتراكات تأمين إجمالي 
 327  662 جماعي

 -   590 المطالبات المدفوعة  إجمالي  
      

شركة األهلي لتسويق  
 171  223 عمولة وكالة وأخرى  شركة تابعة لمساهم  خدمات التأمين المحدودة 

      
 3,711  3,825 أتعاب صندوق استثمار شركة تابعة لمساهم   األهلي كابيتال  

      

 موظفي االدارة العليا 
 2,896  3,325 منافع قصيرة االجل  
 208  330 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  

 
 ( مستحق من / )إلى( جهات ذات عالقة أ

 م 2020ديسمبر  31  م 2021  سبتمبر 30 

 مراجعة( غير )  )غير مراجعة(  
 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  
    

 16,801  15,779 (5مساهم )اإليضاح  –البنك األهلي السعودي صافي مستحق القبض من 

    

 345  412 أتعاب صندوق اإلستثمار مستحقة من شركة تابعة لمساهم 

    

 (273)  ( 223) شركة تابعة لمساهم - شركة األهلي لتسويق خدمات التأمين المحدودة مستحق إلى 

    

 (45,942)  ( 58,584) باإلجمالي - مساهم  –مطالبات قائمة مستحقة الدفع للبنك األهلي السعودي 

ـشركة مرتبطة   –مطالبات قائمة مـستحقة الدفع للـشركة الـسعودية للخدمات األرـضية 
 (285)  ( 1,094) باالجمالي - بعضو مجلس اإلدارة 
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 )تتمة(  معامالت وارصدة جهات ذات عالقة. 11

 مكافأت وبدالت اعضاء مجلس االداره ومصاريف ذات عالقة ب(

 المنتهية في  التسعة أشهر لغ المعامالت لفترة امب 

 م 2020 سبتمبر 30  م 2021  سبتمبر 30 
 )غير مراجعة(   )غير مراجعة(  
 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  
    

 1,481  1,597 مجلس اإلدارة واللجان األخرى مكافأت

 405  441 أتعاب حضور إجتماعات مجلس اإلدارة واللجان األخرى

 23  5 مصروفات سفر وإقامة لمجلس اإلدارة   

المبالغ المطلوبة من وإلى الجهات ذات العالقة  المتعلقة بالجهات ذات العالقة،    8و  7  ،5،  4اإليضاحات  في    الواردةاالفصاحات  لى  إباإلضافة  
األوليةفي  ظهر  ت  المالي  المركز  فإن  ضافةإ  . الموجزة  قائمة  ذلك  :   الى  يلي  كما  هي  العالقة  ذات  للجهات  المستحقة   المبالغ 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021  سبتمبر 30 
 )غير مراجعة(   )غير مراجعة(  

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  

 (2,833)  ( 2,348) مكافأت ومصاريف اخرى مستحقة الدفع لمجلس االدارة واللجان األخرى

 الزكاة وضريبة الدخل . 12

 . اإلدارة لدى الشركة بناًء على أفضل تقديرات  علىالدفع وضريبة الدخل المستحقة حتسب الزكاة ت 

ديسمبر    31  في  و السنة المنتهية  م 2021  سبتمبر  30المنتهية في    التسعة أشهر فيما يلي الحركة في الزكاة وضريبة الدخل المستحقة لفترة  

 :م2020

 

 الزكاة 

 م 2021 

 الضريبة 

 م 2021 

                                         سبتمبر 30

 م 2021

 ديسمبر  31

 م 2020 

 )مراجعة(  )غير مراجعة(  

 ألف لاير سعودي  

 29,254 18,623 52 18,571 الرصيد في بداية الفترة / السنة

 6,037 4,739 - 4,739 محمل للفترة / للسنة

 (16,668) ( 15,699) - ( 15,699) الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة 

 18,623 7,663 52 7,611 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 

     

 وضع الربوط 

 الزكاة وضريبة الدخل 

 م. 2012م وحتى 2007أنهت الشركة وضعها الزكوي والضريبي للسنوات من 

وقدمت الشركة اعتراضات    إضافيةزكاة  بمبالغ  م طالبت فيها  2018م إلى  2013أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ربطا لألعوام من   

 م. 2020ديسمبر  31على هذه الربوطات وكما هو موضح بالتفصيل في القوائم المالية المدققة للشركة للسنة المنتهية في 

م، والتي ال تزال قيد المراجعة من قبل هيئة  2020م و  2019ديسمبر    31الزكوي والضريبي للسنوات المنتهية في  قدمت الشركة اإلقرار  

بزكاة وضريبة   الزكاة والضريبة والجمارك. فية  المذكورة أعالة مطالبةً  للسنوات  أولياً  الزكاة والضريبة والجمارك ربطاً  أصدرت هيئة 

 لاير سعودي. وقدمت الشركة اعتراضاً على هذا الربط األولي. 604الف لاير سعودي و 989اضافية بمبلغ 

م إلى 2010سنوات المنتهية من  عن اللحسابات الشركة    الً م، أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ربطاً معد2018أكتوبر    10في  

 أنب لشركة إلى لجنة االعتراض االبتدائية. علماً  ألف لاير سعودي. تم تحويل اعتراض ا  400  قدرة  ةزكاة إضافي   طالبت فيها بمبالغم،  2012

ستقوم الشركة بتحويل اعتراضها إلى اللجان المشكلة حديثًا من خالل األمانة العامة للجان الضريبية و  بعد  االعتراض لم تصدر  هذانتيجة  

 .ستماعإ لتحديد جلسة وقد تم تصعيد القضية للجنة السابقة  ستماع.إ لتحديد جلسة 
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 )تتمة(  وضع الربوط

 )تتمة(   الزكاة وضريبة الدخل

ً م، أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  2021يونيو    28في    فيه م، مطالبةً  2012معداًل لحسابات الشركة للسنة المنتهية في    ربطا

ألف لاير سعودي وهو ما يتعارض مع التقييم السابق المعدل  1،489بمبلغ   ،باإلضافة إلى غرامات تأخير ،زكوي وضريبي إضافي بالتزام

تماشياً مع    م2012للعام    وعليه تم تخفيض اإللتزام  تم عقد اجتماع مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك،  م. 2018أكتوبر    10الذي صدر في  

الف لاير   394م يبلغ  2012  –م  2010م. وعلية، فإن اإللتزام الزكوي المعدل للسنوات من  2018أكتوبر    10الربط المعدل الصادر بتاريخ  

 سعودي. تم تصعيد القضية الى بوابة األمانة العامة للجان الضريبة لتحديد جلسة استماع. 

 اإلستقطاع   ضريبة

م، أنهت الشركة وضع ضريبة االستقطاع  2020ديسمبر    31كما هو موضح بالتفصيل في القوائم المالية المدققة للشركة للسنة المنتهية في  

من قبل هيئة الزكاة    نهاءإلوا  م هو ال يزال قيد المراجعة2020م إلى  2018م. إن وضع الشركة للسنوات  2017م إلى  2013للسنوات من  

 والضريبة والجمارك. 

 ضريبة القيمة المضافة 

م، أصدرت هيئة الزكاة  2020يونيو    2م في الوقت المحدد. في  2019م و  2018قدمت الشركة جميع إقرارات ضريبة القيمة المضافة لعامي  

م وذلك كما هو مذكور بالتفصيل في القوائم المالية  2019م و  2018والضريبة والجمارك تقييًما فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة لعامي  

م، قامت الشركة بدفع  2021م ولم يتم االنتهاء منها بعد. خالل الربع األول من عام  2020ديسمبر    31المدققة للشركة للسنة المنتهية في  

ودي للحصول على مزايا المرحلة األولى  ألف لاير سع  2،905المبلغ األساسي لربط ضريبة القيمة المضافة المذكورة أعاله والذي يبلغ  

 م.2021مارس  31الحكومية المعدلة )اإلعفاء الكامل من الغرامة( والتي انتهت في  لفترة اإلعفاء

الحياة الموقعة مع  التأمين على  تتقاضاه الشركة على عقود  اعتبرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الرسوم المتضمنة في القسط الذي 

ضعة لضريبة القيمة المضافة بالمعدل القياسي. اعتمدت الشركة على أحكام خاضعة بخدمات التأمين على الحياة، من ناحية أخرى،  خااألفراد  

 تعتمد هيئة الزكاة والضريبة الجمارك على الفقرتين األولى والثانية من نفس المادة وهما أحكام عامة. 

ام اللجنة االبتدائية لضريبة القيمة المضافة باألمانة العامة للجان الضريبة. خسرت  م، قدمت الشركة اعتراضاً ام2020يوليو    29بتاريخ  

ضد    الشركة قضيتها مع اللجنة اإلبتدائية. يمكن للشركة تقديم اعتراض الى لجنة مظالم ضريبة القيمة المضافة بألمانة العامة للجان الضريبة

فإن اً ألن الشركة خسرت القضية في اللجنة االبتدائية باألمانة العامة للجان الضريبة،  القرار الصادر من اللجنة االبتدائية. ومع ذلك، نظر

الف لاير سعودي ضمن    962، سجلت الشركة مخصص بقيمة  هاحتمال كسب الشركة للقضية في لجنة االستئناف اصبح اقل حالياً. وعلي 

من اجمالي ضريبة القيمة المضافة للرسوم المحصلة عن وثائق    %50المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى والمخصصات والتي تخص  

 م.2021م وحتى سبتمبر 2018التأمين المستحقة والمتنازل عنها من عام 

الف  1,725م و2018الف لاير سعودي للعام  2,820نتيجة لذلك، أفرجت مصلحة الزكاة والضريبة والجمارك عن الضمان البنكي البالغ 

م  2021سبتمبر    14م و  2021أغسطس    22م المقدم من الشركة لمصلحة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في  2019  لاير سعودي للعام

 على التوالي.

م في الوقت المحدد ولم تكن هناك ربوطاً نهائية صادرة عن هيئة الزكاة  2020قدمت الشركة جميع إقرارات ضريبة القيمة المضافة للعام  

 هذا األمر.والضريبة والجمارك بخصوص 

 معلومات قطاعات التشغيل  . 13

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

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

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

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

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

يما يتعلق بالتسهيالت  من االئتمان فيما يتعلق بالقروض الشخصية المقدمة من مؤسسات تمويلية كما يتضمن هذا القطاع منافع حماية ف

 االئتمانية المتنوعة األخرى عدا القروض الشخصية المقدمة من مؤسسات تمويل إلى عمالئها.

في القطاعات ذات الصلة ويتم مراقبتها على أساس  المدير األول للتشغيل غير المصنفة ال يتم اإلبالغ عنها إلى    المطلوباتو الموجوداتإن  

تم فصل عمليات المساهمين عن قطاعات التشغيل ويتم اإلفصاح عنها ألغراض العرض فقط في عمود منفصل.  ركزي.م
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 )غير مراجعة(   م2021 سبتمبر 30كما  في  

 مجموعات   – تأمين   أفراد   – تأمين   

عمليات    إجمالي 

 مجموع ال  مساهمين ال عمليات   التأمين 

ــــ ألف ريــ   ــ ــ ــ ـال ســــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعودي ــ ــ ــ  

      الموجودات 

   48,507   13   48,494   18,887   29,607 النقد وما في حكمه 

اشتراكات تامين مستحقة وذمم مدينة لمعيدي التأمين،  

   37,288 -   37,288   37,278   10 بالصافي 

اشتراكات تأمين غير  حصة معيدي التأمين من 

  1,393 -  1,393  1,393 - مكتسبة 

   44,460 -   44,460   42,894  1,566 القائمةحصة معيدي التأمين من المطالبات 

حصة معيدي التأمين من احتياطي مطالبات متكبدة لم  

   25,312 -   25,312   24,971   341 يتم اإلبالغ عنها 

   660,798 -   660,798 -   660,798 استثمارات مرتبطة بالوحدات  

   273,472   246,631   26,841   15,751   11,090 استثمارات 

   412 -   412 -   412 إيرادات مستحقة 

 703,824   141,174   844,998   246,644   1,091,642  

      أرصدة غير مصنفة: 

   11,806  6,523  5,283   أخرىمبالغ مدفوعة مقدما وموجودات  -

  3,559 -  3,559   أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية  -

   727 -   727   موجودات غير ملموسة  -

   16,667   16,667 -   وديعة نظامية  -

  2,259  2,259 -   عائد مستحق من وديعة نظامية  -

  1,126,660   272,093   854,567   الموجودات مجموع 

      

      المطلوبات 

   15,372  3,232   12,140  2,686  9,454 ومخصصات  مستحقة ومطلوبات اخرى مصاريف

   35,583 -   35,583   31,763  3,820 لمعيدي التأمين  ذمم دائنة

  2,126 -  2,126  2,126 - اشتراكات تامين غير مكتسبة 

   684,587 -   684,587   517   684,070 احتياطي فني لعمليات التامين 

   67,604 -   67,604   65,247  2,357 قائمة مطالبات 

   32,171 -   32,171   31,213   958 لم يتم االبالغ عنهاواحتياطي مطالبات متكبدة 

   223 -   223 -   223 مستحق لطرف ذو عالقة 

 700,882   133,552   834,434   3,232  837,666   

      أرصدة غير مصنفة: 

  4,114 -  4,114   ومخصصات   أخرى مطلوباتمستحقة و مصاريف -

  3,258 -  3,258    التزامات منافع الموظفين -

   22,727 -   22,727   الفائض من عمليات التأمين  -

  7,663  7,663 -   المستحقة زكاة وضريبة الدخل  -

  8  8 -   توزيعات ارباح مستحقة الدفع   -

  2,259  2,259 -   عائد مستحق الدفع للبنك المركزي السعودي  -

   877,695   13,162   864,533    المطلوباتمجموع 

      

      حقوق الملكية 

   166,667   166,667 -   رأس المال 

   31,499   31,499 -   احتياطي نظامي 

   51,046   51,046 -   مبقاة أرباح 

 ( 247) - ( 247)   التزامات منافع الموظفين احتياطي إعادة تقييم 

   248,965   249,212 ( 247)   مجموع حقوق الملكية 

  1,126,660   262,374   864,286   وحقوق الملكية  المطلوباتمجموع 
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 )مراجعة(  م2020ديسمبر  31كما  في  

 أفراد   – تأمين   
  – تأمين  

 مجموعات 
إجمالي عمليات  

 التأمين 
عمليات  
 مجموع  المساهمين 

ــعودي   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال س ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ألف ري

      الموجودات 
 33,713 13 33,700 4,921 28,779 النقد وما في حكمه 

اشتراكات تامين مستحقة وذمم مدينة لمعيدي 
 21,483 -  21,483 21,483 -  التأمين، بالصافي

حصة معيدي التأمين من اشتراكات تأمين غير 
 2,238 -  2,238 2,237 1 مكتسبة

 31,779 -  31,779 29,919 1,860 القائمةحصة معيدي التأمين من المطالبات 
احتياطي مطالبات  حصة معيدي التأمين من 

 16,979 -  16,979 16,582 397 لم يتم االبالغ عنها ومتكبدة 
 658,721 -  658,721 -  658,721 استثمارات مرتبطة بالوحدات  

 288,386 251,637 36,749 19,187 17,562 استثمارات

 345 -  345 -  345 ة مستحق اتإيراد

 707,665 94,329 801,994 251,650 1,053,644 

      أرصدة غير مصنفة: 
 11,898 4,285 7,613   أخرى مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات  - 
 3,487 -  3,487   أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية - 
 924 -  924   موجودات غير ملموسة   - 
 16,667 16,667 -    وديعة نظامية  - 
 2,187 2,187 -    نظامية عائد مستحق من وديعة  - 

 1,088,807 274,789 814,018   الموجودات مجموع 

      
      المطلوبات 
  مستحقة ومطلوبات اخرى مصاريف

 14,991 4,317 10,674 3,350 7,324 ومخصصات 
 12,216   -  12,216 8,115 4,101 لمعيدي التأمين  ذمم دائنة

 3,669   -  3,669 3,657 12 اشتراكات تامين غير مكتسبة 
 681,540   -  681,540 648 680,892 احتياطي فني لعمليات التامين

 55,102   -  55,102 52,241 2,861 قائمة مطالبات 
 21,717   -  21,717 20,728 989 لم يتم االبالغ عنها واحتياطي مطالبات متكبدة 

 273   -  273 -  273 ذو عالقة طرف مستحق ل 

 696,452 88,739 785,191 4,317 789,508 
      أرصدة غير مصنفة: 

  مستحقة ومطلوبات أخرى مصاريف - 
 3,874 -  3,874   ومخصصات 

 2,802 -  2,802    التزامات منافع الموظفين - 
 21,859 -  21,859   الفائض من عمليات التأمين  - 
 18,623 18,623 -    المستحقة زكاة وضريبة الدخل  - 
 8 8 -    توزيعات ارباح مستحقة الدفع  - 
 2,187 2,187 -    عائد مستحق الدفع للبنك المركزي السعودي   - 

 838,861 25,135 813,726   مجموع المطلوبات  

      

      حقوق الملكية 
 166,667 166,667 -    رأس المال 

 31,499 31,499 -    احتياطي نظامي  
 51,904 51,904 -    أرباح مبقاة

 (124) -  (124)   التزامات منافع الموظفيناحتياطي إعادة تقييم 

 249,946 250,070 (124)   مجموع حقوق الملكية 

 1,088,807 275,205 813,602   مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 
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   م2021 سبتمبر  30فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )غير مراجعة( 

 مجموع   مجموعات   – تأمين   أفراد   – تأمين   

ــعودي  إيرادات   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ألف ري
    : إجمالي اإلشتراكات المكتتبة

   37,175   -    37,175 أفراد -  -
   186   186   -  الشركات الصغيرة -  -
   102   102   -  الشركات المتوسطة -  -

   47,831   47,831   -  الشركات الكبيرة-  -

   85,294   48,119   37,175 إجمالي اإلشتراكات المكتتبة 
    ينزل: اشتراكات إعادة التأمين المسندة: 

 ( 21,575) ( 21,575)   -  محلية  -

 ( 14,619) ( 13,950) ( 669) خارجية  -

   49,100   12,594   36,506 صافي اإلشتراكات المكتتبة 

   729   728   1 التغير في االشتراكات غير المكتسبة، بالصافي

   49,829   13,322   36,507 صافي اإلشتراكات المكتسبة 

   1,267   -    1,267 أتعاب صندوق االستثمار

   51,096   13,322   37,774 مجموع االيرادات  

    تكاليف ومصروفات االكتتاب 
 ( 48,917) ( 48,805) ( 112) اجمالي المطالبات المدفوعة 

   39,196   39,150   46 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة  

 ( 9,721) ( 9,655) ( 66) صافي المطالبات المدفوعة  
   286   293 ( 7) ، بالصافي  القائمةالتغيرات في المطالبات 

 ( 813) ( 737) ( 76) صافي ،التغيرات في المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها 

 ( 10,248) ( 10,099) ( 149) صافي المطالبات المتكبدة  
 ( 30,636)   -  ( 30,636) اشتراكات قابلة لالستثمار، بالصافي

   1,271   1,436 ( 165) التغيرات في االحتياطيات الفنية، الصافي 
 ( 1,540) ( 220) ( 1,320) وثائق التأمين  اقتناءتكاليف 

 ( 319) ( 133) ( 186) مصروفات اكتتاب أخرى 

 ( 41,472) ( 9,016) ( 32,456) مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب  

   9,624   4,306   5,318 صافي دخل االكتتاب 

    
    إيرادات العمليات االخرى /)مصروفات(  

    

 ( 215)   ديون مشكوك في تحصيلها مخصصل المحمل -
 ( 9,314)   مصروفات عمومية وإدارية  - 
غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة   خسائر -

 ( 3,509)   الدخل 
 4   أرباح محققة من استثمارات  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  -

   383   ى آخر  اتإيراد -

 ( 12,651)   العمليات األخرى، بالصافي مجموع مصروفات  

 ( 3,027)   للفترة   الخسارةصافي 

 ( 185)   صافي الدخل العائد لعمليات التأمين

 ( 3,212)   للمساهمين قبل الزكاة و ضريبة الدخل   ةللفترة العائد  الخسارةصافي 

 ( 1,488)   الزكاة

   -    ضريبة الدخل 

 ( 4,700)   للمساهمين بعد الزكاة و ضريبة الدخل صافي الخسارة للفترة العائدة  
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. معلومات قطاعات التشغيل )تتمة(13  

 

 
   م2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ا

 )غير مراجعة( 

 مجموع  ال  مجموعات   – تأمين   أفراد   – تأمين   

ــعودي ألف    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال س ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ري  
    

    إيرادات 
    إجمالي اإلشتراكات المكتتبة 

 40,698 -  40,698 أفراد  -
 37 37 -  الشركات الصغيرة -
 74 74 -  الشركات المتوسطة  -

 21,585 21,585 -  الشركات الكبيرة  -

 62,394 21,696 40,698 إجمالي اإلشتراكات المكتتبة 
    ينزل: اشتراكات إعادة التأمين المسندة: 

 -  -  -  محلية  -

 (14,295) (13,424) (871) خارجية  -

 48,099 8,272 39,827 صافي اإلشتراكات المكتتبة 

 994 1,013 ( 19) التغير في االشتراكات غير المكتسبة، بالصافي

 49,093 9,285 39,808 صافي اإلشتراكات المكتسبة 

 1,275 -  1,275 أتعاب صندوق االستثمار

 50,368 9,285 41,083 مجموع االيرادات  

    تكاليف ومصروفات االكتتاب 
 (21,026) (21,010) ( 16) اجمالي المطالبات المدفوعة 

 16,913 16,900 13 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة  

 (4,113) (4,110) ( 3) صافي المطالبات المدفوعة  
 (3,231) (2,936) (295) ، بالصافي  القائمةالتغيرات في المطالبات 

 (1,106) (1,036) ( 70) صافي ،التغيرات في المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها 

 (8,450) (8,082) (368) صافي المطالبات المتكبدة  
 (33,440) -  (33,440) لالستثمار، بالصافياشتراكات قابلة  

 711 187 524 التغيرات في االحتياطيات الفنية، الصافي 
 (1,273) (204) (1,069) وثائق التأمين  اقتناءتكاليف 

 (312) (109) (203) مصروفات اكتتاب أخرى 

 (42,764) (8,208) (34,556) مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب  

 7,604 1,077 6,527 االكتتاب صافي دخل  

    إيرادات العمليات االخرى /)مصروفات(  
    
 6 ديون مشكوك في تحصيلها مخصصعكس  -
 (8,120) مصروفات عمومية وإدارية  -
 (458) غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  خسائر -
 9 أرباح محققة من استثمارات  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  -

 1,460 إيرادات أخرى  -

 (7,103) مجموع مصروفات العمليات األخرى، بالصافي 

 501 صافي الدخل للفترة 

 (299) العائدة لعمليات التأمين  للفترة صافي الدخل

 202 صافي الدخل للفترة العائدة للمساهمين قبل الزكاة وضريبة الدخل 
 (1,281) الزكاة

 -  ضريبة الدخل 

 (1,079) للمساهمين بعد الزكاة و ضريبة الدخل   ةللفترة العائد  خسارةصافي ال
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التشغيل )تتمة(. معلومات قطاعات 13  

 
 

 
   م2021  سبتمبر 30المنتهية في   التسعة أشهر فترة 

 )غير مراجعة( 

 مجموع   مجموعات   – تأمين   أفراد   – تأمين   

ــعودي  إيرادات   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ألف ري
    إجمالي اإلشتراكات المكتتبة 

 115,090 - 115,090 أفراد -  -
 382 382 - الشركات الصغيرة -  -
 340 340 - الشركات المتوسطة -  -

 136,715 136,715 - الشركات الكبيرة-  -

 252,527 137,437 115,090 إجمالي اإلشتراكات المكتتبة 
    ينزل: اشتراكات إعادة التأمين المسندة: 

 ( 61,388) ( 61,388) - محلية  -

 ( 42,294) ( 40,302) ( 1,992) خارجية  -

 148,845 35,747 113,098 اإلشتراكات المكتتبة صافي 

 698 687 11 التغير في االشتراكات غير المكتسبة، بالصافي

 149,543 36,434 113,109 صافي اإلشتراكات المكتسبة 

 3,825 - 3,825 أتعاب صندوق االستثمار

 153,368 36,434 116,934 مجموع االيرادات  

    االكتتاب تكاليف ومصروفات 
 ( 96,354) ( 95,748) ( 606) اجمالي المطالبات المدفوعة 

 76,773 76,473 300 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة  

 ( 19,581) ( 19,275) ( 306) صافي المطالبات المدفوعة  
 179 ( 31) 210 ، بالصافي  القائمةالتغيرات في المطالبات 

 ( 2,121) ( 2,096) ( 25) المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها، صافيالتغيرات في 

 ( 21,523) ( 21,402) ( 121) صافي المطالبات المتكبدة  
 ( 95,591) - ( 95,591) اشتراكات قابلة لالستثمار، بالصافي

 ( 249) 132 ( 381) التغيرات في االحتياطيات الفنية، الصافي 
 ( 3,555) ( 673) ( 2,882) وثائق التأمين  اقتناءتكاليف 

 ( 956) ( 381) ( 575) مصروفات اكتتاب أخرى 

 ( 121,874) ( 22,324) ( 99,550) مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب  

 31,494 14,110 17,384 صافي دخل االكتتاب 

    إيرادات العمليات االخرى/   )مصروفات(
    

 ( 56)   ديون مشكوك في تحصيلها مخصصل محمل -
 ( 28,483)   مصروفات عمومية وإدارية   -
أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة   -

 86   الدخل 
 16   أرباح محققة من استثمارات  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  -

 1,692   ى آخر  اتإيراد -

 ( 26,745)   العمليات األخرى، بالصافي مجموع  مصروفات  

 4,749   صافي الدخل للفترة 

 ( 868)   العائد لعمليات التأمين للفترة صافي الدخل 

 3,881   صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين قبل الزكاة وضريبة الدخل 

 ( 4,739)   الزكاة

   -    ضريبة الدخل 

 ( 858)   للمساهمين بعد الزكاة وضريبة الدخل   ةللفترة العائد  الخسارةصافي 
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. معلومات قطاعات التشغيل )تتمة(13  

 
   م2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرفترة 

 )غير مراجعة( 

 مجموع  ال  مجموعات   – تأمين   أفراد   – تأمين   

ــعودي ألف    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال س ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ري  
    

    إيرادات 
    إجمالي اإلشتراكات المكتتبة 

 124,383 -  124,383 أفراد -
 84 84 -  الشركات الصغيرة -
 916 916 -  الشركات المتوسطة -

 62,142 62,142 -  الشركات الكبيرة -

 187,525 63,142 124,383 إجمالي اإلشتراكات المكتتبة
    اشتراكات إعادة التأمين المسندة: ينزل: 

 -  -  -  محلية - 

 (41,574) (39,598) (1,976) خارجية - 

 145,951 23,544 122,407 صافي اإلشتراكات المكتتبة

 ( 7) 12 ( 19) التغير في االشتراكات غير المكتسبة، بالصافي

 145,944 23,556 122,388 صافي اإلشتراكات المكتسبة

 3,711 -  3,711 أتعاب صندوق االستثمار

 149,655 23,556 126,099 مجموع االيرادات 

    تكاليف ومصروفات االكتتاب
 (35,842) (35,221) (621) اجمالي المطالبات المدفوعة

 28,066 27,665 401 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 (7,776) (7,556) (220) صافي المطالبات المدفوعة 
 (3,333) (3,105) (228) ، بالصافي القائمةالتغيرات في المطالبات 

 (1,357) (1,471) 114 التغيرات في المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها، صافي

 (12,466) (12,132) (334) صافي المطالبات المتكبدة 
 ( 103,403) -  ( 103,403) اشتراكات قابلة لالستثمار، بالصافي

 (804) (705) ( 99) التغيرات في االحتياطيات الفنية، الصافي
 (2,777) (699) (2,078) وثائق التأمين اقتناءتكاليف 

 (983) (316) (667) مصروفات اكتتاب أخرى

 ( 120,433) (13,852) ( 106,581) مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب 

 29,222 9,704 19,518 صافي دخل االكتتاب 

    إيرادات العمليات االخرى /)مصروفات( 
    
 (307) المحمل لمخصص ديون مشكوك في تحصيلها -
 (25,169) مصروفات عمومية وإدارية  -
 (533) استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل خسائر غير محققة من  -
 37 أرباح محققة من استثمارات  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  -
 5,176 إيرادات أخرى  -

 (20,796) مجموع مصروفات العمليات األخرى، بالصافي 

 8,426 صافي الدخل للفترة 
 (1,464) التأمين صافي الدخل للفترة العائدة لعمليات 

 6,962 صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين قبل الزكاة وضريبة الدخل 
 (4,471) الزكاة

 -  ضريبة الدخل 

 2,491 صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين بعد الزكاة وضريبة الدخل 
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 . القيم العادلة لألدوات المالية 14

في معاملة تتم على  المتعاملين في السوق القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن الحصول عليه من بيع أصل أو سداده لتحويل التزام بين  (أ

 أساس منظم في تاريخ القياس. 
 

ة العادلة من المالية للشركة من نقد في الصندوق ولدى البنوك واستثمارات مرتبطة بالوحدات واستثمارات بالقيم  الموجوداتتتكون  

المالية من مطالبات قائمة    التزاماتهاخالل قائمة الدخل واشتراكات تأمين مستحقة وذمم مدينة معيدي التأمين وذمم مدينة أخرى وتتكون  

وأرصدة مستحقة الدفع لمعيدي التأمين ومبلغ مستحق لجهات ذات عالقة وذمم دائنة أخرى. ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية  

(  8و 7  اتوبخالف االستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة )اإليضاح،  م2021  سبتمبر  30  كما فياختالفاً جوهرياً عن قيمها الدفترية. 

 بأي أدوات مالية أخرى تقاس بالقيمة العادلة.  لم تحتفظ الشركة
 

 تستخدم الشركة الهرمية التالية لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:  ( ب
 

 : األسعار المتداولة في أسواق نشطة لنفس األداة المالية )دون تعديل أو إعادة تصنيف(. 1مستوى 

أو أساليب تقييم أخرى والتي تستند جميع المعطيات  المشابهة المطلوباتو صولألل: األسعار المتداولة في أسواق نشطة  2مستوى 

 الهامة لها إلى بيانات السوق التي يمكن مالحظتها.

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

العادلة تعد من المستوى  ، إم2020ديسمبر    31و    م2021سبتمبر  30كما في   بالقيمة  األول، عدا  ن كافة األدوات المالية المسجلة 

الثاني.  االستثمار المستوى  من  تعد  فهي  الخاصة  تكافل  األهلي  ومحفظة  العقارية  الصناديق  الثاني   في  المستوى  الشركة  حددت 

الصناديق ذات    أصولة الدخل بناء على صافي قيمة  لالستثمارات المرتبطة بالوحدات واالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائم

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

( فيما يخص قياس  8رقم )  وإيضــاح( فيما يخص قياس القيمة العادلة  لالســتثمارات مرتبطة بالوحدات  7رقم )  إيضــاحبالرجوع الى  ( ج

 القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.

 . ربحية السهم  15

على    العائد للمساهمين بعد الزكاة وضريبة الدخل   للفترة  )الخسارة(  /  السهم للفترة بقسمة صافي الدخل  )خسارة(  /   ربحية  احتسابتم  

. ال تنطبق األرباح المخفضة للسهم  األولية الموجزة المتوسط المرجح لألسهم العادية الصادرة والقائمة في تاريخ قائمة المركز المالي

 على الشركة.  
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   إضافية. معلومات 16

 األولية   أ( قائمة المركز المالي

 

عمليات  

  التأمين  

عمليات  

  المساهمين  

  سبتمبر   30

 م 2021

  )غير مراجعة( 

عمليات  

  التأمين  

عمليات  

  المساهمين 

ديسمبر    31

 م 2020

 )مراجعة( 

ــــ               ــــ ألف ري ــ ــ ــ ــــ ـ ـال سـ ــــ ــ ــعودي ـ ــ ـ ــعودي ألف     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  رـي
              الموجودات

 33,713  13  33,700  48,507  13  48,494 النقـد وما في حكمه 

مستحقة  تامين  اشتراكات 

التأمين،   لمعيدي  مدينة  وذمم 

 21,483  -  21,483  37,288  -  37,288 بالصافي 

من  التأمين  معيدي  حصة 

 2,238  -  2,238  1,393  -  1,393 اشتراكات تأمين غير مكتسبة 

من  التأمين  معيدي  حصة 

 31,779  -  31,779  44,460  -  44,460 المطالبات القائمة 

من  التأمين  معيدي  حصة 

احتياطي مطالبات متكبدة ولم 

 16,979  -  16,979  25,312  -  25,312 يتم اإلبالغ عنها 

 658,721  -  658,721  660,798  -  660,798 استثمارات مرتبطة بالوحدات 

 288,386  251,637  36,749  273,472  246,631  26,841 استثمارات

عمليات   من  مستحق 

 -  -  -  9,719  -  9,719 المساهمين 

 416  416  -  -  -  - مستحق من عمليات التأمين 

 345  -  345  412  -  412 ايرادات مستحقة 

مقدما   مدفوعة  مبالغ 

 11,898  4,285  7,613  11,806  6,523  5,283 وموجودات أخرى 

ومعدات   وتركيبات  أثاث 

 3,487  -  3,487  3,559  -  3,559 مكتبية 

 924  -  924  727  -  727 موجودات غير ملموسة 

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

وديعة   من  مستحق  عائد 

 2,187  2,187  -  2,259  2,259  - نظامية

 864,286  272,093  1,136,379  814,018  275,205  1,089,223 

عمليات   استبعاد  ينزل: 

 ( 416)  ( 416)  -  ( 9,719)  -  ( 9,719) مشتركة  

 1,088,807  274,789  814,018  1,126,660  272,093  854,567 مجموع الموجودات 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2021 سبتمبر 30كما في 
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 )تتمة(   إضافية. معلومات 16

 )تتمة(  األولية  أ( قائمة المركز المالي

 

عمليات  

  التأمين  

عمليات  

  المساهمين  

  سبتمبر   30

 م 2021

  عمليات التأمين    )غير مراجعة( 

عمليات  

  المساهمين 

ديسمبر    31

 م 2020

 )مراجعة( 

ــــ ألف                ــــ رـي ــ ــــ ــ ــ ـال س ــــ ـ ــ ــ ــ ــعودي ــ ــ ــعودي    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـال س ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ألف ري

               المطلوبات

مستحقة ومطلوبات   مصاريف

 18,865  4,317  14,548  19,486  3,232  16,254 ومخصصات   اخرى

 12,216  -  12,216  35,583  -  35,583 لمعيدي التأمين  ذمم دائنة

 3,669  -  3,669  2,126  -  2,126 اشتراكات تامين غير مكتسبة 

 681,540  -  681,540  684,587  -  684,587 االحتياطي الفني لعمليات التأمين 

 55,102  -  55,102  67,604  -  67,604 قائمة مطالبات 

مطالبات متكبدة ولم يتم احتياطي 

 21,717  -  21,717  32,171  -  32,171 اإلبالغ عنها 

 273  -  273  223  -  223 مستحق لطرف ذو عالقة 

 -  -  -  9,719  9,719  - مستحق لعمليات التأمين

 416  -  416  -  -  - مستحق لعمليات المساهمين 

 2,802  -  2,802  3,258  -  3,258   التزامات منافع الموظفين

 21,859  -  21,859  22,727  -  22,727 الفائض من عمليات التأمين  

 18,623  18,623  -  7,663  7,663  - مستحقة زكاة وضريبة دخل 

 8  8  -  8  8  - توزيعات أرباح مستحقة الدفع 

عائد مستحق الدفع للبنك 

 2,187  2,187  -  2,259  2,259  - المركزي السعودي 

 864,533  22,881  887,414  814,142  25,135  839,277 

 ( 416)  -  ( 416)  ( 9,719)  ( 9,719)  - ينزل: استبعاد عمليات مشتركة  

 838,861  25,135  813,726  877,695  13,162  864,533 مجموع المطلوبات 

            حقوق الملكية  

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

 31,499  31,499  -  31,499  31,499  - احتياطي نظامي  

 51,904  51,904  -  51,046  51,046  - هأرباح مبقا

التزامات   قياسإعادة  احتياطي

 ( 124)  -  ( 124)  ( 247)  -  ( 247) منافع الموظفين

 249,946  250,070  ( 124)  248,965  249,212  ( 247) مجموع حقوق الملكية  

مجموع المطلوبات وحقوق 

 1,088,807  275,205  813,602  1,126,660  262,374  864,286 الملكية  
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2021 سبتمبر 30كما في 
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 )تتمة(   إضافية. معلومات 16

 األولية ب( قائمة الدخل 

 )غير مراجعة(   سبتمبر   30الثالثة أشهر المنتهية في  فترة   

 

عمليات  

  التأمين  

عمليات  

  م 2021  المساهمين  

عمليات  

  التأمين  

عمليات  

 م 2020  المساهمين 

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

            

            إيرادات 

 62,394  -  62,394  85,294  -  85,294 اجمالي اإلشتراكات المكتتبة 

ينزل: اشتراكات إعادة التأمين 

            المسندة: 

 -  -  -  ( 21,575)  -  ( 21,575) محلية -

 ( 14,295)  -  ( 14,295)  ( 14,619)  -  ( 14,619) خارجية -

 48,099  -  48,099  49,100  -  49,100 صافي اإلشتراكات المكتتبة

التغير في االشتراكات غير  

 994  -  994  729  -  729 المكتسبة، بالصافي 

 49,093  -  49,093  49,829  -  49,829 صافي اإلشتراكات المكتسبة 

 1,275  -  1,275  1,267  -  1,267 أتعاب صندوق االستثمار

 50,368  -  50,368  51,096  -  51,096 مجموع االيرادات  

            االكتتاب تكاليف ومصروفات             

 ( 21,026)  -  ( 21,026)  ( 48,917)  -  ( 48,917) اجمالي المطالبات المدفوعة 

حصة معيدي التأمين من 

 16,913  -  16,913  39,196  -  39,196 المطالبات المدفوعة  

 ( 4,113)  -  ( 4,113)  ( 9,721)  -  ( 9,721) صافي المطالبات المدفوعة 

،  القائمة التغيرات في المطالبات 

 ( 3,231)  -  ( 3,231)  286  -  286 بالصافي  

التغيرات في المـطالـبات المتكـبدة  

 ( 1,106)  -  ( 1,106)  ( 813)  -  ( 813) ولم يتم اإلبالغ عنها، بالصافي

 ( 8,450)  -  ( 8,450)  ( 10,248)  -  ( 10,248) صافي المطالبات المتكبدة  

اشتراكات قابلة لالستثمار،  

 ( 33,440)  -  ( 33,440)  ( 30,636)  -  ( 30,636) بالصافي

التغيرات في اإلحتياطيات  

 711  -  711  1,271  -  1,271 الفنية، بالصافي 

 ( 1,273)  -  ( 1,273)  ( 1,540)  -  ( 1,540) وثائق التأمين  اقتناءتكاليف 

 ( 312)  -  ( 312)  ( 319)  -  ( 319) مصروفات اكتتاب أخرى 

مجموع تكاليف ومصروفات  

 ( 42,764)  -  ( 42,764)  ( 41,472)  -  ( 41,472) االكتتاب 

 7,604  -  7,604  9,624  -  9,624 صافي دخل االكتتاب 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2021 سبتمبر 30كما في 
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 )تتمة(   إضافية. معلومات 16

 )تتمة(   األولية قائمة الدخلب( 

 )غير مراجعة(   سبتمبر   30  الثالثة أشهر المنتهية في فترة   

  عمليات التأمين   

عمليات  

  عمليات التامين    م 2021  المساهمين  

عمليات  

 م 2020  المساهمين 

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

            

            العمليات األخرى ايرادات/  )مصروفات(

مخصص ديون مشكوك عكس )المحمل( / 

 6  -  6  (215)   -  (215)  في تحصيلها  
 (8,120)   (1,901)   (6,219)   (9,314)   (1,319)   (7,995)  مصروفات عمومية وإدارية  

غير محققة من استثمارات    / )خسائر(  أرباح

 (458)   (593)   135  (3,509)   (3,560)   51 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
أرباح  محققة من استثمارات بالقيمة  

 9  9  -  4  4  - العادلة من خالل قائمة الدخل 
 1,460  -  1,460  383  -  383 إيرادات أخرى 

األخرى،  مجموع مصروفات العمليات 

 (7,103)   (2,485)   (4,618)   ( 12,651)   (4,875)   (7,776)  بالصافي 
 501  (2,485)   2,986  (3,027)   (4,875)   1,848 من العمليات   / )العجز( صافي الفائض

 -  2,687  (2,687)   -  1,663  (1,663)  الفائض المحول الى المساهمين 
الدخل للفترة قبل )الخسارة( / صافي 

 501  202  299  (3,027)   (3,212)   185 الزكاة وضريبة الدخل 

 (1,281)   (1,281)   -  (1,488)   (1,488)   - الزكاة 
 -  -  -  -  -  - ضريبة الدخل 

 (780)   (1,079)   299  (4,515)   (4,700)   185 للفترة   )الخسارة(/  الدخل صافي
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية  

   16,667      16,667   القائمة )باآلالف(  

السهم للفترة )لاير  ربحية )خسارة( / 

   (0,06)       (0,28)    سعودي(
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م 2021 سبتمبر 30كما في 
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 . معلومات إضافية )تتمة( 16

 )تتمة(   األوليةب( قائمة الدخل 

 )غير مراجعة(   سبتمبر   30المنتهية في    التسعة أشهر فترة   

  عمليات التأمين   

عمليات  

  عمليات التأمين    م 2021  المساهمين  

عمليات  

 م 2020  المساهمين 

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

            

            إيرادات 

 187,525  -  187,525  252,527  -  252,527 اجمالي اإلشتراكات المكتتبة 

            ينزل: اشتراكات إعادة التأمين المسندة: 

 -  -  -  ( 61,388)   -  ( 61,388)  محلية -

 (41,574)   -  (41,574)   ( 42,294)   -  ( 42,294)  خارجية -

 145,951  -  145,951  148,845  -  148,845 صافي اإلشتراكات المكتتبة

التغير في االشتراكات غير المكتسبة،  

 (7)   -  (7)   698  -  698 بالصافي 

 145,944  -  145,944  149,543  -  149,543 صافي اإلشتراكات المكتسبة 

 3,711  -  3,711  3,825  -  3,825 االستثمارأتعاب صندوق 

 149,655  -  149,655  153,368  -  153,368 مجموع االيرادات  

            تكاليف ومصروفات االكتتاب             

 (35,842)   -  (35,842)   ( 96,354)   -  ( 96,354)  اجمالي المطالبات المدفوعة 

حصة معيدي التأمين من المطالبات  

 28,066  -  28,066  76,773  -  76,773 المدفوعة  

 (7,776)   -  (7,776)   ( 19,581)   -  ( 19,581)  صافي المطالبات المدفوعة 

 (3,333)   -  (3,333)   179  -  179 ، بالصافي القائمة التغيرات في المطالبات 

دة   ات المتكـب لم يتم  والتغيرات في المطـالـب

 (1,357)   -  (1,357)   (2,121)   -  (2,121)  اإلبالغ عنها، بالصافي
 (12,466)   -  (12,466)   ( 21,523)   -  ( 21,523)  صافي المطالبات المتكبدة  

 ( 103,403)   -  ( 103,403)   ( 95,591)   -  ( 95,591)  اشتراكات قابلة لالستشمار، بالصافي 
التغيرات في اإلحتياطيات الفنية،  

 (804)   -  (804)   (249)   -  (249)  بالصافي 
 (2,777)   -  (2,777)   (3,555)   -  (3,555)  وثائق التأمين  اقتناءتكاليف 

 (983)   -  (983)   (956)   -  (956)  مصروفات اكتتاب أخرى 

 ( 120,433)   -  ( 120,433)   ( 121,874)   -  ( 121,874)  مجموع تكاليف ومصروفات االكتتاب  

 29,222  -  29,222  31,494  -  31,494 صافي دخل االكتتاب 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(
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 . معلومات إضافية )تتمة( 16

 )تتمة(   األوليةقائمة الدخل ب( 

 )غير مراجعة(   سبتمبر   30المنتهية في    التسعة أشهر فترة   

 

عمليات  

  التأمين  

عمليات  

  م 2021  المساهمين  

عمليات  

  التامين  

عمليات  

 م 2020  المساهمين 

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

            

  إيرادات/  )مصروفات(

            العمليات األخرى

ديون   مخصصالمحمل ل

 ( 307)  -  ( 307)  ( 56)  -  ( 56) مشكوك في تحصيلها 

 ( 25,169)  ( 5,076)  ( 20,093)  ( 28,483)  ( 3,934)  ( 24,549) مصروفات عمومية وإدارية 

أرباح / )خسائر( غير محققة من 

من   العادلة  بالقيمة  استثمارات 

 ( 533)  ( 1,158)  625  86  ( 6)  92 قائمة الدخل خالل 

استثمارات   من  محققة  أرباح  

قائمة   خالل  من  العادلة  بالقيمة 

 37  26  11  16  16  - الدخل 

 5,176  -  5,176  1,692  -  1,692 إيرادات أخرى 

مجموع مصروفات العمليات  

 ( 20,796)  ( 6,208)  ( 14,588)  ( 26,745)  ( 3,924)  ( 22,821) ، بالصافي األخرى

 8,426  ( 6,208)  14,634  4,749  ( 3,924)  8,673 صافي الفائض من العمليات  

 -  13,170  ( 13,170)  -  7,805  ( 7,805) الفائض المحول الى المساهمين 

صافي الدخل للفترة قبل الزكاة  

 8,426  6,962  1,464  4,749  3,881  868 وضريبة الدخل 

 ( 4,471)  ( 4,471)  -  ( 4,739)  ( 4,739)  - الزكاة 

 -  -  -  -  -  - ضريبة الدخل 

  / )الخسارة( صافي الدخل

 3,955  2,491  1,464  10  ( 858)  868 للفترة  

المتوسط المرجح لعدد األسهم  

   16,667      16,667   العادية القائمة )باآلالف(  

للفترة  السهم ربحية )خسارة( / 

   0.15      ( 0.05)   )لاير سعودي( 
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة  

 م 2021 سبتمبر 30كما في 
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 . معلومات إضافية )تتمة( 16

 األولية قائمة الدخل الشامل ج( 

 )غير مراجعة(    سبتمبر   30الثالثة أشهر المنتهية في  فترة   

 
عمليات  
  التأمين  

عمليات  
  م 2021  المساهمين  

عمليات  
  التأمين  

عمليات  
 م 2020  المساهمين  

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

            

)الخسارة(   /  الدخل صافي

 ( 780)  ( 1,079)  299  ( 4,515)  ( 4,700)  185 للفترة  
            خر: آلالدخل الشامل ا 

بنود ال يمكن إعادة تصنيفها  
إلى قائمة الدخل األولية في  

            الفترات الالحقة: 

التزامات  خسائر إعادة قياس 

 ( 11)  -  ( 11)  ( 147)  -   ( 147)  منافع الموظفين
  /  الشامل الدخلمجموع 

 ( 791)  ( 1,079)  288  ( 4,662)  ( 4,700)  38 ( للفترة الشاملة )الخسارة

            تسوية: 

يطرح : صافي دخل السنة  

 ( 299)      ( 185)     العائد لعمليات التأمين 
(  الشاملة مجموع )الخسارة

 ( 1,090)      ( 4,847)     للفترة 
 

 )غير مراجعة(   سبتمبر   30المنتهية في    التسعة أشهر فترة   

 
عمليات  
  التأمين  

عمليات  
  م 2021  المساهمين  

عمليات  
  التأمين  

عمليات  
 م 2020  المساهمين  

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

            

 3,955  2,491  1,464  10  ( 858)  868 صافي الدخل للفترة  

            خر: آلالشامل ا  الدخل

بنود ال يمكن إعادة تصنيفها  
إلى قائمة الدخل األولية في  

            الفترات الالحقة: 

التزامات  خسائر إعادة قياس 

 (171)  -   (171)  ( 123)  -  ( 123)  منافع الموظفين

/    مجموع الدخل الشامل

 3,784  2,491  1,293  ( 113)  ( 858)  745 للفترة   )الخسارة الشاملة(

            تسوية: 

يطرح : صافي دخل السنة  

 (1,464)      ( 868)     العائد لعمليات التأمين 

)الخسارة الشاملة(    مجموع

 2,320      ( 981)     الدخل الشامل للفترة  /
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)تتمة( . معلومات إضافية  16  

 األولية  قائمة التدفقات النقديةد( 

 )غير مراجعة(   سبتمبر   30المنتهية في    التسعة أشهر فترة   

 

عمليات  

  التأمين  

عمليات  

  م 2021  المساهمين  

عمليات  

  التامين  

عمليات  

 م 2020  المساهمين 

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

            األنشطة التشغيلية 

الدخل للفترة قبل الزكاة وضريبة  

 8,426  6,962  1,464  4,749  3,881  868 الدخل 

            تعديالت للفترة: 

 577  -  577  833  -  833 استهالك 

 357  -  357  288  -  288 اطفاء موجودات غير ملموسة  

، التزامات منافع الموظفين 

 551  -  551  467  -  467 بالصافي 

مخصص ديون مشكوك المحمل ل

 307  -  307  56  -  56 في تحصيلها 

)أرباح( / خسائر غير محققة من  

استثمارات بالقيمة  إعادة قياس 

 533  1,158  (625)   (86)   6  (92)  العادلة من خالل قائمة الدخل 

الدخل قبل التغيرات في  

الموجودات والمطلوبات  

 10,751  8,120  2,631  6,307  3,887  2,420 التشغيلية 

  الموجوداتالتغيرات في 

            التشغيلية:  المطلوباتو

اشتراكات مستحقة وذمم مدينة  

 3,698  -  3,698  ( 15,861)   -  ( 15,861)  لمعيدي التأمين

حصة معيدي التأمين من 

 238  -  238  845  -  845 اشتراكات تأمين غير مكتسبة 

حصة معيدي التأمين من 

 (17,641)   -  (17,641)   ( 12,681)   -  ( 12,681)  القائمة المطالبات 
حصة معيدي التأمين من 

لم يتم  واحتياطي مطالبات متكبدة 

 (5,776)   -  (5,776)   (8,333)   -  (8,333)  اإلبالغ عنها 
 (1,825)   -  (1,825)   (2,077)   -  (2,077)  استثمارات مرتبطة بالوحدات  

 (280)   -  (280)   (67)   -  (67)  ايرادات مستحقة 
مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات 

 (5,686)   197  (5,883)   92  (2,238)   2,330 اخرى 
 (211)   (211)   -  (72)   (72)   - عائد مستحق من وديعة نظامية 

مستحقة ومطلوبات   مصاريف

 (9,119)   418  (9,537)   621  (1,085)   1,706 ومخصصات  أخرى
 4,447  -  4,447  23,367  -  23,367 لمعيدي التأمين  ذمم دائنة

 (231)   -  (231)   (1,543)   -  (1,543)  إشتراكات تأمين غير مكتسبة 
 (2,633)   -  (2,633)   3,047  -  3,047 احتياطي فني لعمليات التأمين 

 20,974  -  20,974  12,502  -  12,502 قائمة مطالبات 

لم يتم  واحتياطي مطالبات متكبدة 

 7,133  -  7,133  10,454  -  10,454 اإلبالغ عنها 

 50  -  50  (50)   -  (50)  مستحق لطرف ذو عالقة 

عائد مستحق الدفع للبنك  

 211  211  -  72  72  - المركزي السعودي 

 7,933  7,933  -  10,135  10,135  - مستحق من عمليات التأمين 

 (7,933)   -  (7,933)   ( 10,135)   -  ( 10,135)  مستحق لعمليات المساهمين 
 4,100  16,668  (12,568)   16,623  10,699  5,924 النقد من التشغيل 

 (16,668)   (16,668)   -  ( 15,699)   ( 15,699)   - الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة 
التزامات منافع الموظفين  

 (114)   -  (114)   (134)   -  (134)  المدفوعة 
  / )المستخدم في( النقد من

 (12,682)   -  (12,682)   790  (5,000)   5,790 االنشطة التشغيلية 
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 )تتمة(   إضافيةمعلومات  .16

 )تتمة(  األولية د( قائمة التدفقات النقدية
 

 )غير مراجعة(   سبتمبر   30المنتهية في    التسعة أشهر فترة   

 

عمليات  

  التأمين  

عمليات  

  م 2021  المساهمين  

عمليات  

  التامين  

عمليات  

 م 2020  المساهمين 

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

            األنشطة االستثمارية   

ومعدات   وتركيبات  أثاث  شراء 

 ( 256)  -  ( 256)  (905)   -  (905)  مكتبية 

غير   الموجودات  على  إضافات 

 ( 57)  -  ( 57)  (91)   -  (91)  الملموسة 

شراء استثمارات بالقيمة العادلة  

 ( 25,000)  -  ( 25,000)  ( 30,000)   -  ( 30,000)  من خالل قائمة الدخل  

بالقيمة   استثمارات  استرداد 

 40,000  -  40,000  45,000  5,000  40,000 العادلة من خالل قائمة الدخل 

النقد من األنشطة   صافي

 14,687  -  14,687  14,004  5,000  9,004 االستثمارية  

            

صافي الزيادة في النقد وما في  

 2,005  -  2,005  14,794  -  14,794 حكمه  

بداية   في  حكمه  في  وما  النقد 

 19,619  13  19,606  33,713  13  33,700 الفترة  

نهاية   في  حكمه  في  وما  النقد 

 21,624  13  21,611  48,507  13  48,494 الفترة  

 . إعتماد القوائم المالية األولية الموجزة 17

 (.م2021 أكتوبر 31)الموافق  هـ1443 ربيع األول 25تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
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